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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 Pada bab I pendahuluan dibahas mengenai latar belakang dari perancangan sebuah 

Museum seni karikatur dan patung di Tabanan dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan, 

serta metode penelitian. 

 

1.1. Latar Belakang 

Bermula dari sebuah lingkungan pemukiman kecil dengan kegiatan kehidupan 

budaya, dan kemudian berkembang menjadi lingkungan bagi wisatawan asing dengan 

berbagai kegiatan yang amat kompleks diluar kebudayaan dan seni. sehingga membuka 

banyak peluang bagi kebudayaan asing masuk kedalam lingkungan budaya lokal. Berusaha 

mempertahankan estetika,budaya,sejarah,dan karakter. Bali hingga saat ini sebagai daerah 

yang ideal dalam beberapa perspektif vitalitas pariwisata maupun industri. Dalam 

perkembangannya, Bali menjadi tempat yang paling diinginkan masyarakat Indonesia, 

bahkan dunia sebagai tempat tinggal atau hanya sekedar liburan dan ini seakan menjadi 

wajah atau rangkuman keberadaan keragaman masyarakat Bali.  

Namun seiring dengan proses transformasi dan dinamika urbanitas dunia terjadi 

pergeseran pola hidup masyarakat bali yang berkembang secara drastis menjadi masyarakat 

industri, dimana perubahan ini merubah ritme kehidupan masyarakat bali menuju kota yang 

berorientasi pada komersil dan secara otomatis mempengaruhi berkurangnya interest 
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sebagian besar masyarakat bali terhadap aspek seni.Hal ini dapat kita lihat dalam 

pembangunan fisik bali yang lebih pada nilai komersil seperti rental office, dan menjamurnya 

pusat-pusat perbelanjaan modern. Dimana faktor ini menjadi slah satu pemicu munculnya 

aktivitas aktivitas yang bersifat komersil yang tidak memperdulikan aspek seni terutama 

benda benda berharga atau benda yang dilindungi.dengan adanya masalah tersebut keinginan 

untuk menselaraskkan dan menyeimbangkan perkembangan kemajuan bali dalam aspek seni 

dengan kemajuan dibidang ekonomi regional, melalui formulasi desain sebuah 

“Museum Seni karikatur dan patung di Tabanan” yang komunikatif dan museum ini 

dirancang untuk berperan sebagai elemen publik dan menjadi salah satu Landmark. Desain 

museum ini juga bercermin dari potret realita budaya Bali yang sesungguhnya untuk 

memfasilitasi kegiatan konservasi karya-karya seni bali yang kian berkembang seiring 

dengan perkembangan zaman dan kurangnya apresiasi masyarakat bali terhadap seni. 

 Tabanan ditujukan untuk desain perancangan sebuah Museum seni didasari atas aspek 

aspek seni yang masih belum terwadahi, kurangnya apresiasi terhadap seni di Tabanan 

mempengaruhi pemahaman masyarakat Tabanan tentang pelestarian seni dan budaya. selain 

sarana pelestarian dan mewadahi apresiasi seni masyarakat perencanaan museum seni 

karikatur dan patung di tabanan di tujukan untuk menyeimbangkan daerah pariwisata atau 

obyek wisata yang terpusat di Denpasar selatan. dengan kedatangan wisatawan maka 

Museum sebagai “Gudangnya ilmu,dan budaya.dan berperan sangat strategis dalam 

memelihara dan memperkenalkan kebudayaan, khususnya budaya materi, kepada masyarakat 

agar masyarakat dapat memahami budaya yang ada. Pemahaman budaya sangat diperlukan 

oleh bangsa Indonesia yang bersifat multietnik, dengan pemahaman tersebut kelompok etnik 

tertentu diharapkan dapat menghargai dan mengerti budaya dari kelompok etnik yang 

lain.Undang-Undang Republik Indonesia UU No 11/2010, disebutkan:“Benda cagar 

budaya bergerak atau benda cagar budaya tertentu baik yang dimiliki oleh Negara maupun 

perseorangan dapat disimpan dan/atau dirawat di museum”. 

Mungkin tak dapat dipungkiri bahwa hal ini tak lain dari image museum di Indonesia 

yang cenderung kurang mampu muncul dalam sosok bangunan publik yang komunikatif. 

Selain itu juga pengelolaan museum di Indonesia tidak mempunyai magnet penarik minat 

masyarakat untuk datang ke museum, karena kurangnya inovasi serta kreasi dalam koleksi 

dan eksebisi yang ada di museum. Dan mengapa seni rupa ? Seperti telah diulas sebelumnya 

perubahan zaman telah mengubah berbagai pola kehidupan masyarakat kita, serta berbagai 

pegeseran tatanan kaidah dan norma, dan seni cenderung bebas dalam berekspresi mampu 

merekam dan mengaplikasikan dinamika tersebut dalam format karya seni rupa yang 
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bernuansa “dua dimensi dan empat dimensi” atau kekinian dalam “kebebasan berbahas” yang 

senada dengan derap kehidupan aktual masyarakat kita. 

Museum dikatakan berperan untuk mengapresiasikan kesenian dan budaya serta 

mengangkat nilai nilai tersebut untuk diperkenalkan pada masyarakat. Museum juga 

berfungsi menjaga dan melestarikan unsur kesenian dan budaya maka cermin dari sebuah 

sosok museum tepat digunakan untuk mendukung tujuan utama tersebut. Di Tabanan 

khususnya dari data yang diperoleh museum yang kini ada di Tabanan misalkan museum 

Subak yang ada belum dapat menarik minat masyarakat untuk datang atau berkunjung pada 

museum tersebut di Bali umumnya juga mengalami masalah tersebut, Musem Bali, Museum 

lemayeur, museum sidik jari dan sebagainya tidak dapat secara maksimal menarik minat 

masyarakat untuk berkunjung. Dari analisis yang ada dilapangan bahwa museum kurang 

menarik bagi anak muda khususnya karena factor kunjungan yang paling besar merupakan 

kunjungan dari mahasiswa/siswa yang melakukan studi. Dari konsep, tema, serta penyajian 

fasilitas fasilitas yang dapat menarik minat masyarakat kurang memadai. Maka dalam 

perencanaannya Museum yang akan direncanakan di Tabanan mempunyai system atau tujuan 

untuk lebih menarik minat minat masyarakat muda untuk lebih menghargai dan mampu 

mengapresiasikan kecintaan terhadap kebudayaan melalui sebuah kunjungan ke Museum 

yang direncanakan natinya. Dari konsep penyajian, tema, maupun fasilitas fasilitas yang 

mendukung kelancaran atau menarik minat dengan penyediaan museum seni rupa dengan 

konsep baru yaitu sebuah museum yang mampu menyajikan sesuatu / benda koleksinya 

langsung berinteraksi dengan pengunjung dengan cara foto frame.dengan penyediaan 

template yang menyediakan sarana untuk berfoto bagi pengunjung dan dapat langsung berada 

dekat/berinteraksi dengan pengunjung serta dari benda koleksi karikatur diharapkan dapat 

menarik minat masyarakat melalui penyediaan layanan yang dapat memberikan pengunjung 

untuk melakukan goresan goresan yang bisa langsung dapat dibawa sebagai cendramata dari 

sebuah kunjungan kemuseum ini.karikatur pada konsep ini dengan ide seni rupa adalah 

elemen utama dalam menarik minat generasi muda karena karikatur merupakan gambaran 

perkembangan kritik sosial masyarakat. Serta generasi muda saat ini lebih mudah mengenali 

karikatur dan lebih cepat tertarik pada seni karikatur. Dari perencanaan tersebut diharapkan 

dapat diterapkan untuk kelancaran museum yang drencanakan dan dapat menjadi karakter 

khusus yang melekat pada museum ini yang dapat menarik minat masyarakat untuk 

melakukan kunjungan. 
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1.2. Rumusan masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan pokok permasalahan yang 

terkait dengan Museum seni karikatur dan patung di Tabanan antara lain 

 

1.2.1 Arsitektural 

a. Apa saja persyaratan, tuntutan ruang dan fasilitas pada museum seni karikatur dan 

patung di Tabanan? 

b. Tema seperti apakah yang akan diterapkan untuk merancang sebuah museum seni 

karikatur dan patung di Tabanan yang berkaitan dengan karakteristik kota tabanan? 

c. Apa spesifikasi umum, spesifikasi khusus serta pemograman ruang secara fungsional, 

performansi, dan arsitektural dalam perancangan sebuah museum seni karikatur dan 

patung di Tabanan 

 

1. 3. Tujuan khusus 

“Museum Seni karikatur dan patung di Tabanan” yang komunikatif dan museum ini 

dirancang untuk berperan sebagai elemen publik dan menjadi salah satu Landmark. Desain 

museum ini juga bercermin dari potret realita budaya Bali yang sesungguhnya untuk 

memfasilitasi kegiatan konservasi karya-karya seni bali yang kian berkembang seiring 

dengan perkembangan zaman dan kurangnya apresiasi masyarakat bali terhadap seni. 

 “Museum Seni karikatur dan patung di Tabanan” yang direncanakan atas aspek aspek 

seni yang masih belum terwadahi, kurangnya apresiasi terhadap seni di Tabanan 

mempengaruhi pemahaman masyarakat Tabanan tentang pelestarian seni dan budaya. serta 

mampu mengangkat budaya bali yang kian berkembang untuk mengkomunikasikan seni rupa 

(karikatur dan patung) yang menarik masyarakat luas untuk berinteraksi dengan seni dan 

budaya Bali. Museum Seni karikatur dan patung di Tabanan merupakan suatu bangunan 

tunggal yang diharapkan menjadi landmark baru daerah Tabanan dan memenuhi kebutuhan 

fasilitas, sarana, dan prasarana bagi kegiatan koleksi dan eksebisi dari seni rupa di Tabanan 

 

1.4.  Metode Perancangan 

Metode perancangan yang digunakan dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu teknik 

pengumpulan data, pengolahan data, dan penyimpulan. 
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1.4.1 Teknik Pengumpulan Data  

A. Data primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya serta 

semua keterangan yang digunakan untuk mendukung tahap perancangan. Data primer 

ini diperoleh melalui : 

 

1. Wawancara 

Wawancara dilakukan kepada pihak pihak yang berkaitan langsung dengan 

museum atau pengelola museum di bali, untuk mendapatkan informasi secara 

langsung dari narasumber yang berkaitan dengan Undang-Undang yang mengatur 

system perlindungan benda cagar budaya, dan civitas sebagai acuan dalam 

merancang sebuah museum seni karikatur dan patung di Tabanan.. 

2. Studi Banding 

Studi banding dilakukan pada fasilitas–fasilitas sejenis untuk memperoleh 

gambaran umum dalam perancangan sebuah museum seni karikatur dan patung di 

Tabanan. Studi banding biasanya dilakukan dengan melakukan pengamatan 

langsung maupun dari internet yang berkaitan dengan pokok bahasan. Mengenai 

bagaimana, seperti apa, siapa dan apa saja yang terkait dalam suatu kegiatan 

tersebut, dimana data-data observasi tersebut direkam melalui sketsa ataupun foto-

foto dengan bantuan kamera maupun dengan alat lainnya. 

3. Dokumentasi 

Melakukan pengumpulan arsip serta foto-foto yang menunjang penyusunan 

konsep programatik seperti dokumentasi mengenai tapak bangunan dan 

lingkungan di sekitarnya. 

 

B. Data sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak lain. Data sekunder 

diperoleh melalui : 

1. Studiliteratur 

Pengumpulan data-data penunjang sebagai bahan pertimbangan proses 

perencanaan dan perancangan yang terdiri dari buku–buku, jurnal, koran, internet, 
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dan lain lain yang terkait dengan kegiatan maupun fasilitas museum seni karikatur 

dan patung. 

2. Data Instansional 

Pengumpulan data dari instansi–instansi pemerintah terkait seperti Bappeda Kota 

Tabanan, BPS Kota Tabanan, dan lain-lain yang berhubungan dengan proyek 

yang akan dibuat, seperti data tentang tataruang Kota Tabanan serta data–data 

statistik Kota Tabanan yang lainnya. 

1.4.2 Teknik Pengolahan Data  

1. Tahap I  Permulaan, yaitu : 

a. Menyiapkan materi tentang museum seni karikatur dan patung di Tabanan melalui 

data literatur (teori tentang museum,seni karikatur, dan patung), data wawancara 

terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan museum seni karikatur dan patung. 

Mengindentifikasi dan mendefinisikan apa yang dimaksud dengan museum. 

b. Merumuskan ide/gagasan awal (spesifikasiumum) tentang museum seni karikatur dan 

patung di Tabanan 

2. Tahap II Persiapan, yaitu : 

a. Data instasional (Peraturan Pemerintah tentang Tata Ruang Kota Tabanan, peraturan 

daerah Kota Tabanan, RTRW dan RDTR Kota Tabanan). 

b. Pengumpulan data lapangan: kondisi dan situasi tapak (bentuk, ukuran, kontur tanah, 

aspek geologis), kondisiiklim, utilitas lingkungan dan lalulintas, yang ada di Kota 

Tabanan. 

c. Analisis kebutuhan ruang, civitas dan aktivitas museum seni karikatur dan patung di 

Tabanan, identifikasi persoalan penting yang harus dipecahkan (pemograman) 

d. Penetapan pendekatan/strategi pendekatan 

e. Penyusunan criteria aspek-aspek desain yang berhubungan dengan Museum seni 

karikatur dan patung 

3. Tahap III Pengajuan Usul (Skematik Desain), yaitu : 

Sintesis, yaitu pengajuan usul rancangan awal yang menghimpun berbagai 

pertimbangan dari konteks (sosial, ekonomi, budaya, fisik), program, tempat proyek, 

teknologi dan material, estetika, dan pertimbangan nilai lainnya. Usulan merupakan 

peragaan fisik dari integrasi sejumlah persoalan tersebut. 

4. Tahap IV Evaluasi, yaitu : 
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Evaluasi bias terjadi pada setiap tahap dan dapat merupakan siklus berulang 

(umpan balik) untuk merumuskan sintesis terbaik. 

5. Tahap V Tindakan, yaitu : 

Pengembangan desain berdasarkan konsep-konsep yang ada 

 


