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ABSTRACT  
Bali is one of the most popular tourist destinations in Indonesia. The most popular among the tour-
ist destinations on the island of Bali is the beauty of panoramic beaches, many tourists visiting the 
beach located almost in the entire coast of the island of Bali. One of the most famous beaches of 
the past was Sanur Beach. Sanur photography gallery is an idea in place and provide a container 
for the photographers, photographs that specifically capture a certain moment in the area of Sanur 
Beach. This gallery in addition can show off or sell photographers photographs, can also promote 
the potential of Sanur Beach area. When designing a building gallery one fundamental point is dis-
cussed about the design theme that will be the basis of the design of the building. Building de-
signed with a good basic theme selection will lead a designer to produce a work that has a certain 
meaning that makes people who enjoy the building will feel the sensation that can be captured in 
accordance with the chosen theme. The theme that can be used in designing this gallery building 
is Bali Contemporary which combines the concepts of modern with a blend of local architecture 
that is Balinese architecture. The contemporary Balinese theme makes a design that aims to ex-
press the building by combining elements of regional architecture with modern architecture with a 
view that can make the building as an iconic building. Create an attraction to the work of photog-
raphy as the exterior of the building facade adds ornament that tells about Sanur Beach. The inte-
rior of the building creates the atmosphere of Kontem-Porer Bali Theme by combining the work of 
photographs and the circulation that resembles the waves of Sanur Beach so as to have an impact 
on the visitors to enjoy the atmosphere inside the building which can help to attract the buying of 
photography work. 

Keywords: Photography, gallery, Sanur 

ABSTRAK  
Bali merupakan salah satu destinasi wisata yang paling popular di Indonesia. Paling popular dian-
tara destinasi wisata di pulau Bali ini adalah keindahan panorama Pantai, banyak para turis 
mengunjungi pantai yang terletak hampir diseluruh pesisir pulau Bali. Salah satu pantai yang pal-
ing dikenal dari jaman terdahulu adalah Pantai Sanur. Galeri fotografi Sanur merupakan gagasan 
dalam menempatkan dan memberikan wadah bagi hasil karya foto para fotografer yang secara 
khusus mengabadikan momen tertentu di daerah Pantai Sanur. Galeri ini selain dapat memamer-
kan ataupun menjual hasil karya foto para fotografer, dapat juga mempromosikan potensi daerah 
Pantai Sanur. Ketika merancang bangunan galeri satu hal mendasar yang dibahas adalah 
mengenai tema rancangan yang akan menjadi dasar rancangan bangunan. Bangunan yang 
dirancang dengan dasar pemilihan tema yang baik akan mengarahkan seorang perancang 
menghasilkan suatu karya yang memiliki makna tertentu yang membuat orang yang menikmati 
bangunan akan merasakan sensasi yang bisa di tangkap sesuai dengan tema yang dipilih. Tema 
yang bisa digunakan dalam merancang bangunan galeri ini adalah Bali Kontemporer yang me-
madukan konsep-konsep dari moderenisasi dengan paduan arsitektur lokal yaitu arsitektur Bali. 
Tema Bali Kontemporer menjadikan desain yang bertujuan untuk mengekpresikan bangunan 
dengan memadukan unsur arsitektur daerah dengan arsitektur moderen dengan tampilan yang 
dapat menjadikan bangunan tersebut sebagai bangunan ikonik. Menciptakan daya tarik terhadap 
hasil karya fotografi tersebut seperti bagian luar fasad bangunan menambahkan ornament yang 
bercerita tentang Pantai Sanur. Interior bangunan menciptakan suasana Tema Bali Kontemporer 
dengan memadukan hasil karya foto dan sirkulasi yang menyerupai arus ombak Pantai Sanur se-
hingga berdampak kepada para pengunjung untuk semakin menikmati suasana di dalam 
bangunan yang dapat membantu untuk menarik minat membeli hasil karya fotografi. 

Kata Kunci: Fotografi, galeri, Sanur  
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1  Latar Belakang 

 Foto selalu menarik untuk dilihat dan diamati. Selain mudah diingat 

dibandingkan tulisan, sebuah foto juga memiliki nilai dokumentasi yang tinggi 

karena mampu merekam suatu kejadian yang tidak mungkin kembali. Melalui 

foto, orang bisa terpikat pada suatu objek berita, produk olahraga, makanan, 

minuman, objek wisata, sampai hasil industri (Giwanda, 2002 : 2). Melalui foto 

juga, kita dapat mengekspresikan yang bisa menyampaikan pesan kemanusiaan 

seperti penderitaan, kegembiraan, kesedihan, keindahan pesona alam dan lain-

lainnya kepada publik. Sehingga foto dapat bersifat persuasif yaitu mengajak 

orang yang melihatnya untuk turut merasakan atau mengikuti pesan yang 

terdapat pada foto. 

Dari tahun ke tahun, dunia fotografi dan kamera terus mengalami 

perkembangan. Yang awalnya untuk dapat membuat karya foto dengan menggunakan 

kamera yang terbuat dari plat tembaga yang besar hingga akhirnya muncul beragam 

kamera yang lebih ringan dan fleksibel serta moderen. Maka dengan fleksibel dan 

mudahnya mendapatkan di took-toko kamera, banyak orang sudah memiliki kamera 

dan gampang untuk menggunakannya. 

Dengan banyaknya orang-orang yang memahami tentang fotografi itu sendiri, 

tidak jarang kita lihat para wisatawan yang datang ke Bali pun hampir semua 

membawa kamera untuk mengabadikan momen yang indah ketika mereka berlibur 

atau berkunjung ke suatu tempat di Bali. Contohnya bisa kita lihat salah satu tempat 

wisata yang terdapat di Denpasar, yaitu Pantai Sanur. Dapat kita lihat ketika 

berkunjung ke Pantai Sanur, hamper seluruh pengunjung membawa kamera, baik itu 

yang berupa Kamera SLR (Single-lens Refles) ataupun kamera yang kecil yang bisa 

dengan mudahnya di masukkan ke dalam kantong. 

Pantai Sanur mempunyai andil dalam usaha meningkatkan Devisa Negara. Hal 

ini dibuktikan dengan banyaknya wisatawan asing ataupun lokal yang berkunjung ke 

pantai ini. Pantai Sanur memiliki beragam obyek menarik yang bisa dijadikan sebagai 
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obyek foto oleh para wisatawan. Bisa kita lihat dari ujung utara Pantai Sanur yaitu 

daerah Pantai Padang Galak yang biasanya digunakan sebagai tempat untuk berlomba 

layang-layang hingga ke batas selatan Pantai Sanur yaitu Pantai Merta Sari. Deretan 

pantai-pantai dari semenanjung utara Pantai Sanur hingga ke selatan memiliki daya 

Tarik tersendiri tehadap para wisatawan yang datang ke Pantai Sanur tersebut. 

Menjadikan Pantai Sanur sebagai obyek wisata oleh para wisatawan membuat 

pemerintah semakin gencar untuk mempromosikan Pantai Sanur sebagai tempat yang 

bagus untuk berlibur. Salah satu upaya pemerintah untuk mempromosikan Pantai 

Sanur sebagai obyek wisata yaitu dengan mengadakan Sanur Festival pada setiap 

tahun. Banyaknya acara yang di selenggarakan di event Sanur Festival yang salah 

satunya merupakan lomba fotografi yang bertemakan Pantai Sanur membuat minat 

para wisatawan semakin bertambah untuk mengunjungi Pantai Sanur. 

Lomba fotografi yang bertemakan Pantai Sanur pada setiap tahunnya yang 

diikuti para pelaku fotografi profesional ataupun para wisatawan yang sering 

berkunjung ke Pantai Sanur belum memiliki wadah khusus untuk menampilkan hasil 

karya mereka yang akan di selenggarakan di dalam acara Sanur Festival. Banyak hasil 

karya mereka masih dititipkan di dalam sebuah hotel untuk memamerkannya 

sehingga masih sedikit pengunjung yang memungkinkan untuk sekedar melihat-lihat 

ataupun yang mengetahui adanya pameran. Kebanyakan hanya tamu hotel yang 

kebetulan menginap di hotel yang dimana dijadikan sebagai tempat gallery foto 

sementara untuk memamerkan hasil dari acara lomba fotografi tersebut. 

Bagi para pecinta fotografi ada sensasi yang cukup memuaskan hati ketika 

karyanya di pamerkan di dalam galeri. Galeri fotografi di Sanur Bali merupakan 

gagasan dalam menempatkan dan memberikan wadah bagi para fotografer yang 

secara kusus mengabadikan melalui hasil foto mengenai daerah Pantai Sanur. Para 

pecinta fotografi yang dalam khususnya para fotografer dapat memamerkan atau 

menjual hasil karya fotografi ini dan dapat pula mempromosikan potensi daerah 

Pantai Sanur, dimana konsepnya adalah galeri sebagai sebuah wadah pemasaran dan 

penjualan hasil karya fotografi dan tempat wisata seni fotografi yang memberikan 

fasilitas lengkap dan berfungsi intuk memenuhi segala kebutuhan kegiatan tersebut. 

Penyediaan kebutuhan tersebut berupa tempat pameran, wahana rekreasi, tempat 

penyelenggaraan acara tertentu yang berkaitan dengan fotografi, area edukatif yang 

lebih presentatif. Dengan demikian masyarakat secara umum memiliki kesempatan 

untuk mengenal Pantai Sanur melalui dunia fotografi. 
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Identifikasi Masalah 

 Pengadaan Galeri Fotografi di Sanur Bali dapat didekati melalui beberapa 

aspek yaitu : 

1. Tingginya minat wisatawan domestik maupun wisatawan asing terhadap 

Pantai Sanur, sehingga hasil karya fotografi Pantai Sanur di Bali ini sangat 

diminati oleh banyak pihak sebagai sarana promosi. 

2. Pentingnya suatu tempat dan wadah pengenalan barang-barang yang 

menyangkut tentang ilmu fotografi dan hasil karya photo serta tempat untuk 

memasarkannya sebagai bagian dari kegiatan kepariwisataan, dan salah satu 

upaya memberikan edukasi terhadap khalayak umum. 

3. Banyak perilaku wisatawan yang cenderung ingin terlibat dalam satu kegiatan 

pada saat menikmati liburan di Pantai Sanur, sehingga perlu adanya efisiensi 

waktu bagi wisatawan dimana mereka dapat lebih banyak melihat melalui 

koleksi foto, mengenal dengan rasa aman, nyaman serta memberi suasana 

yang menyenangkan dan bersifat rekreasi. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

 Dari berbagai aspek di atas, dapat dirumuskan pokok-pokok permasalahan 

sebagai berikut : 

1. Apa sajakah jenis-jenis Fotografi ? 

2. Apa yang dimaksud Galeri Fotografi di Sanur Bali ? 

3. Bagaimana spesifikasi ruang yang terdapat di dalam Galeri Fotografi di Sanur 

Bali yang mencangkup segala kebutuhan aktifitas yang mewadahi kegiatan 

dan kreativitas para peminat foto sehingga berdampak positif bagi upaya 

untuk lebih memajukan Sanur dibidang promosi melalui seni fotografi? 

4. Apa saja jenis barang yang berkaitan dengan fotografi yang dapat diwadahi 

dalam Galeri Fotografi di Sanur Bali sehingga mampu menarik minat para 

penggemar fotografi ataupun para wisatawan yang berkunjung ke Sanur? 

5. Fasilitas apa saja yang perlu ada dalam Galeri Fotografi di Sanur Bali yang 

mampu memberikan kreatifitas sehingga ada interaksi antara pihak galeri 

kepada para pengunjung galeri? 
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6. Bagaimana konsep perencanaan dan perancangan ke dalam Galeri Fotografi di 

Sanur Bali yang mampu mengekspresikan seni fotografi dan membangkitkan 

kearifan lokal budaya dan lingkungan? 

 

1.3  Tujuan Pembahasan 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dan sasaran dari pembuatan 

makalah perancangan Galeri Fotografi di Sanur Bali adalah untuk dapat menyusun 

suatu landasan konseptual perencanaan dan perancangan dari Galeri Fotografi di 

Sanur Bali yang dapat mewadahi segala hasilkarya foto seorang fotografer yang hasil 

karyanya tersebut sudah terkurasi atau hasil foto yang memiliki nilai jual tinggi 

mengenai Pantai Sanur, yang nantinya dalam tahap selanjutnya dapat 

ditransformasikan ke dalam perencangan fisik bangunan. 

1.4  Proses Perancangan 

Makalah ini merupakan suatu bagian dari proses perancangan Galeri Fotografi di 

Sanur Bali, adapun proses yang dilalui dalam membahas persoalan ataupun masalah 

yang terdapat pada makalah ini menggunakan proses perancangan lima langkah, 

prosesnya diuraikan sebagai berikut : (Snyder,1984:225) 

a. Permulaan 

Pada tahapan ini merupakan tahapan awal, meliputi identifikasi pengenalan galeri 

dan pembatasan masalah yang akan dipecahkan dalam sebuah perencanaan 

pembuatan galeri foto, pada makalah ini tahap permulaan dituangkan dalam 

perumusan masalah pokok, tujuan dan sasaran pembahasan  dan latar belakang 

sampai dengan pengkajian proses perancangan yang akan digunakan dalam 

merancang sebuah galeri fotografi. 

b. Persiapan 

Langkah kedua dalam proses perancangan, yaitu persiapan meliputi pengumpulan 

dan menganalisa data informasi mengenai masalah yang akan dipecahkan.  Teknik 

pengumpulan data yang digunakan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu data 

primer dan data skunder, data sekunder merupakan data yang didapat melalui 

studi literatur dengan mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan dengan 

mencari teori–teori melalui buku ataupun internet untuk rumusan masalah yang 

dapat  menunjang proses analisa seperti jenis Fotografi, contoh hasil visualisai 

dari fotografi dan lain-lain yang dapat membantu dalam pengenalan dan 

pendalaman terhadap design konsep Galeri Fotografi di Sanur Bali, menggali 
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potensi dan permasalahan yang ada dalam perancangan Galeri Fotografi di Sanur 

Bali, mencari keterkaitan antar masalah sehingga diperoleh gambaran sebab 

timbulnya masalah tersebut, tahapan analisa didasari oleh landasan teoritis, seperti 

pemahaman yang didasari oleh perngertian galeri, bentuk, jenis fungsi galeri, 

teknik penyajian sampai dengan kebutuhan ruang galeri, pemahaman terhadap 

kerajinan tangan, pemahaman proyek sejenis, hingga spesifikasi secara umum dari 

Galeri Fotografi di Bali. 

c. Pengajuan Usul 

Proses mengajukan usul-usul rancangan yang sesungguhnya sering disebut 

sintesis, yaitu usul-usul rancangan harus menghimpun berbagai pertimbangan dari 

konteks (social, ekonomi, fisik), program, tapak, klien, teknologi yang berlaku, 

estetika, dan nilai-nilai perancangan pada pengadaan Galeri Fotografi di Sanur 

Bali, dimulai dari tinjauan umum lokasi yang akan dipilih, analisa SWOT, hingga 

mendapatkan spesifikasi secara khusus Galeri Fotografi di Sanur Bali sehingga 

mampu menentukan sebuah tema yang akan digunakan, serta program 

perancangan yang akan menentukan kebutuhan luas tapak yang akan diperlukan, 

dan menerapkan konsep perancangan baik pada tapak maupun pada bangunan, 

pada proses ini juga akan dilakukan penerapan konsep perancangan dan 

transformasi konsep perancangan yang akan dilanjutkan pada Studio Tugas Akhir 

d. Evaluasi 

Pembahasan ini berpusat pada evaluasi usul-usul alternative yang diajukan 

perancang 

e. Tindakan 

Tahap tindakan pada proses perancangan meliputi kegiatan-kegiatan yang di 

pertautkan dengan mempersiapkan dan melaksanakan suatu proyek 

Dari proses perancangan lima langkah di atas, pada makalah ini hanya mencakup 

point satu sampai sebagian point tiga, pada sebagian lain dari point tiga akan 

dilanjutkan pada mata kuliah Studio Tugas Akhir. 
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