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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Bandung terpilih sebagai salah satu destinasi wisata favorit di kawasan Asia.

Ibukota dari Jawa Barat ini menempati posisi ke-4 setelah Bangkok, Seoul, dan Mumbai

(Wahyuni, 2015). Perkembangan Kota Bandung sebagai destinasi wisata favorit bukan

hanya berkat wisata belanja dan kulinernya saja, sebagaimana Kota Bandung yang selama

ini dikenal oleh masyarakat, tetapi juga dengan berkembangnya Kota Bandung sebagai

Kota Seni dan Budaya didukung dengan banyaknya ruang publik seni seperti gedung

pertunjukan dan museum. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung turut

melatarbelakangi perkembangan ini dengan visinya untuk mewujudkan Kota Bandung

sebagai Kota Seni Budaya dan Tujuan Wisata Internasional 2018 (PPID Kota Bandung).

Museum, sebagai salah satu aset di bidang pelestarian budaya, juga merupakan

sarana edukasi bagi masyarakat. Museum tidak hanya berfungsi sebagai lembaga yang

mengumpulkan dan memamerkan benda-benda yang berkaitan dengan sejarah, tetapi

merupakan suatu lembaga yang mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan dan

pengembangan nilai budaya bangsa guna memperkuat kepribadian dan jati diri bangsa.

Pengertian Museum dapat dipahami sebagai lembaga permanen yang bersifat nirlaba,

untuk melestarikan koleksi yang bersifat bendawi, dan mengomunikasikannya kepada

masyarakat (Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, n.d.).

Dalam lingkup sejarah perkembangan seni rupa di Indonesia, Bandung pernah

menjadi tempat dibentuknya suatu kelompok belajar bagi para seniman yang kemudian

menjadi maestro-maestro di Indonesia. Kelompok belajar tersebut lebih dikenal dengan

sebutan Kelompok Lima. Kelompok Lima adalah sebuah kelompok belajar yang dibentuk

oleh Affandi, Barli Sasmitawinata, Wahdi Sumanta, Sudarso, dan Hendra Gunawan pada

tahun 1935. Kelompok belajar tersebut kemudian menjadi salah satu dari pelopor di salah

satu era seni rupa modern Indonesia, yaitu era dimana seniman pribumi mendirikan

organisasi pertama di Indonesia (dikenal dengan nama PERSAGI). Dengan melihat

perkembangan sebuah karya dari maestro Indonesia, diharapkan dapat menjadi sebuah

semangat baru dalam berkarya bagi masyarakat Indonesia pada umumnya dan bagi

masyarakat Kota Bandung pada khususnya.
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1.2 Tujuan dan Sasaran
1.2.1 Tujuan

Mendapatkan landasan konseptual perencanaan dan perancangan bangunan

Museum Kelompok Lima yang berlokasi di Kota Bandung sebagai salah satu titik

pariwisata yang menarik bagi masyarakat luas untuk dikunjungi.

1.2.2 Sasaran
Tersusunnya usulan langkah-langkah pokok proses (dasar) perencanaan dan

perancangan Museum Kelompok Lima Bandung melalui aspek-aspek panduan

perancangan (design guide lines aspect). Dalam hal ini berkaitan dengan program ruang,

pemilihan tapak, dan lainnya.

1.3 Manfaat
1.3.1 Subjektif

Untuk memenuhi salah satu persyaratan Tugas Akhir, sebagai acuan untuk

melanjutkan ke dalam proses Laporan Perencanaan dan Perancangan Arsitektur untuk

melanjutkan ke proses Studio Grafis Tugas Akhir dan menyelesaikan jenjang pendidikan

Strata 1 Departemen Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Diponegoro.

1.3.2 Objektif

Sebagai pegangan dan acuan selanjutnya dalam perancangan bangunan serupa,

serta diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu dan pengetahuan

arsitektur pada khususnya baik bagi siswa yang akan menempuh tugas akhir maupun bagi

siswa arsitektur lainnya dan masyarakat umum yang membutuhkan.

1.4 Metode Pembahasan
1.4.1 Metode Deskriptif

Dengan melakukan pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan cara:

studi pustaka/studi literatur, data dari instansi terkait, wawancara dengan narasumber serta

pencarian internet.

1.4.2 Metode Dokumentatif
Metode ini dilakukan dengan mendokumentasikan data yang menjadi bahan

penyusunan penulisan ini. Cara mendokumentasikan data adalah dengan memperoleh

gambar visual dari foto-foto yang dihasilkan.

1.4.3 Metode Komparatif
Metode ini dilakukan dengan melakukan studi banding pada objek bangunan yang

memiliki fungsi sama.
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1.5 Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan langkah awal penyusunan laporan yang berisi Latar Belakang, Permasalahan,

Tujuan dan Sasaran, Manfaat, Ruang Lingkup Pembahasan, Metode Pembahasan dan

Sistematika Pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Membahas mengenai definisi yang berhubungan dengan Museum Seni seperti karakteristik,

aktivitas, fasilitas, persyaratan ruang. Selanjutnya bab ini menguraikan hasil studi banding

beberapa museum yang telah ada.

BAB III TINJAUAN LOKASI

Berisi tentang tinjauan umum kota Bandung berupa data-data fisik dan nonfisik berupa letak

geografis, luas wilayah, kondisi topografi, iklim, demografi, serta kebijakan tata ruang wilayah

di kota Bandung.

BAB IV PENDEKATAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN

Berisi tentang kajian/ analisa perencanaan yang pada dasarnya berkaitan dengan pendekatan

aspek fungsional, aspek kontekstual, aspek kinerja, aspek teknis, dan aspek arsitektural.

BAB V PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN

Membahas konsep, program, dan persyaratan perencanaan dan perancangan arsitektur untuk

Museum Seni Kelompok Lima Bandung.
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1.6 Alur Pikir
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JUDUL PERANCANGAN:
MUSEUM SENI KELOMPOK LIMA BANDUNG

AKTUALITA:

- Berkembangnya Kota Bandung tidak hanya sebagai kota tujuan wisata kuliner
melainkan juga sebagai Kota Seni dan Budaya

- Belum pernah ada suatu museum khusus yang mengumpulkan karya-karya dari
anggota Kelompok Lima Bandung, dimana masyarakat Indonesia bisa melihat
perjalanan berkarya dari kelima maestro tersebut

- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung juga memiliki visi untuk mewujudkan
Kota Bandung sebagai Kota Seni Budaya dan Tujuan Wisata Internasional 2018

URGENSI:
Dibutuhkan wisata edukasi berwawasan seni bagi masyarakat Indonesia pada umumnya dan
Kota Bandung pada khususnya, sebagai wadah untuk menjaga dan melestarikan karya seni
lukis di Indonesia yang memiliki nilai-nilai sejarah. Dibutuhkan suatu inovasi baru untuk wisata
Kota Bandung yang nantinya diharapkan akan memajukan pariwisata Kota Bandung.

ORIGINALITAS:
Merencanakan dan merancang Museum Seni Kelompok Lima Bandung dengan konsep
arsitektur modern yang merespon terhadap lingkungan sekitar.

TUJUAN
Merumuskan program dasar perencanaan dan perancangan yang berhubungan dengan
aspek-aspek perencanaan dan perancangan Museum Seni Kelompok Lima Bandung, sehingga
tersusun langkah-langkah untuk dapat melanjutkan ke dalam perancangan grafis.

ANALISA
- Kapasitas pelaku kegiatan
- Kebutuhan ruang dan lahan
- Penyedian fasilitas sarana dan prasarana

HASIL
LANDASAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN ARSITEKTUR MUSEUM SENI

KELOMPOK LIMA BANDUNG

TINJAUAN PUSTAKA
- Tinjauan Umum Museum Seni
- Fungsi, Pelaku dan Aktivitas

Museum Seni

STUDI LAPANGAN & STUDI BANDING
- Museum Affandi, DIY
- Galeri Nasional Indonesia, Jakarta
- Museum Barli, Bandung


