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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Festival merupakan sebuah satu hari atau pekan gembira dalam rangka peringatan 

peristiwa penting dan bersejarah.( http://istilahkata.com/festival-2.html). 

Di Indonesia banyak sekali festival yang sering dilakukan karena Indonesia 

terkenal dengan istilah negara yang banyak keistimewaan dan banyak sekali 

kesenian yang unik dan beragam. Kesenian ini terjadi karena banyaknya jumlah 

seniman yang begitu banyak tetapi tidak semua dari mereka bisa melakukan 

pelampiasan serta mengeluarkan hasil karya mereka karena beragam alasan dan 

beragam faktor. Bali, merupakan salah satu daerah yang sangat terkenal baik dari 

dalam negeri maupun luar negeri. Banyak sekali jumlah turis yang datang 

berkunjung ke Bali karena keunikan dan kekuatan ritual yang sangat kental. 

Salah satu daerah di Bali yang terkenal adalah Tabanan. Tabanan merupakan 

daerah Bali yang terkenal dan menarik karena daerah di Tabanan begitu luas dan 

indah karena adanya ladang sawah pertanian padi, pemandangan alam yang indah, 

sumber daya alam yang baik, suasana adat istiadat yang masih kental, dan 

berbagai hal kesenian yang masih kurang banyak dikembangkan. Di Tabanan juga 

memiliki suasana yang sangat natural dan alami, sehingga banyak orang bisa 

bersantai dan melupakan kesibukan yang selalu dihadapinya sehari-hari. Selama 

tahun 2010, jumlah wisatawan yang singgah ke objek wisata di Kabupaten 

Tabanan tercatat sebanyak 3.331.430 orang, dimana 34,25 persen diantaranya 

merupakan wisatawan manca negara. Jika dibandingkan dengan tahun 
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sebelumnya, jumlah kunjungan wisatawan ke objek wisata yang berada di 

Kabupaten Tabanan mengalami peningkatan sebesar 13,84 persen 

(http://www.tabanankab.go.id/selayang-pandang).  

Karena banyaknya faktor menarik yang ada di daerah Tabanan, maka tingkat 

kesenian juga termasuk besar dan berpotensi, tetapi sangat disayangkan karena 

seniman yang berasal dari Tabanan, akan lebih memilih untuk bekerja keluar dari 

Tabanan dan mungkin akan melakukan usaha berkarya tidak di Tabanan. Dengan 

permasalahan seperti ini, beberapa seniman yang berasal dari daerah Tabanan 

melakukan beberapa tindakan dan mencetuskan untuk melakukan sebuah acara 

yang diberi namakan “Tabanan Creative Fest #01”, acara festival ini menjadi 

sebuah wadah dan menjadi sebuah acara yang menarik untuk warga sekitar, turis 

lokal atau luar, serta para seniman yang berasal dari Tabanan. Diharapkan dengan 

adanya acara seperti ini akan semakin banyak jumlah seniman yang akan percaya 

diri dan bangga dengan Tabanan. Dengan adanya keberhasilan yang terlihat dari 

acara ini, para seniman yang menjadi panitia berpikiran untuk membuat acara ini 

yang selanjutnya dengan persiapan yang lebih matang dan jumlah orang yang 

datang diharapkan meningkat. Tetapi untuk Karena latar belakang seperti ini, 

penulis akhirnya akan membuat sebuah tugas akhir yang berjudul Perancangan 

media promosi Tabanan Creative Fest 2013. 

1.2 Rumusan Masalah  

Dari latar belakang diatas, penulis menemukan rumusan sebagai berikut : 

1. Bagaimana menciptakan sebuah konsep visual yang dapat mewakili 

Tabanan Creative Fest 2013? 
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2. Bagaimana menciptakan perancangan media promosi untuk Tabanan 

Creative Fest 2013 yang efektif dan efisien. 

1.3 Batasan Masalah 

Tugas akhir ini lebih mengarah kepada masalah media promosi dalam aspek 

desain komunikasi visual pada acara Tabanan Creative Fest tanpa merubah logo 

Tabanan Creative Fest yang memang sudah ada. Rancangan pada media promosi 

Tabanan Creative Fest terdiri dari media promosi cetak. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk : 

- Perancangan media promosi Tabanan Creative Fest 2013 yang efektif dan 

menarik. 

- Menumbuhkan kesadaran dan rasa percaya diri para seniman muda sampai 

seniman senior diharapkan bisa meningkat. 

- Menjadi wadah karya seniman Tabanan agar memiliki ruang berekspresi. 

1.5   Manfaat Penelitian 
 

Dengan merancang media promosi dari acara Tabanan Creative Fest 2013 yang 

memiliki tingkat keperdulian yang tinggi dibidang kesenian dan hal baik untuk 

bisa dikembangkan. Dijadikan sebagai wahana kreatifitas dan sarana untuk tempat 

melampiaskan hasrat berkarya, Laporan ini diharapkan bisa menambahkan 

wacana bagi yang ingin membacanya. 
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1.6   Metode Penelitian 
 

Dalam melakukan penelitian tugas akhir ini, penulis menggunakan metode studi 

pustaka, metode observasi dan dokumentasi langsung. Metode studi pustaka 

adalah metode dengan teknik observasi tidak langsung, karena mengumpulkan 

data informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan penelitian tugas akhir ini 

melalui berbagai media, baik media cetak maupun media internet. Sumber dapat 

didapatkan dari buku, koran, majalah,. Metode observasi adalah metode yang 

dilakukan dengan cara komunikasi antara penulis dengan nara sumber. 

Komunikasi tersebut bisa berlangsung berupa tanya jawab baik dalam hubungan 

tatap muka, telepon maupun via email. Sedangkan dokumentasi langsung adalah 

cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk penelitian dengan 

mendokumentasikan objek yang diteliti. 

1.7   Sistematika Penulisan 
 

Sistematika penulisan pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

BAB 1 Pendahuluan 

Bab ini membahas secara mendalam alasan atau latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan metode penelitian tugas akhir. 

BAB II Telaah Literatur 

Bab ini membahas secara mendalam tentang teori-teori yang dipakai dalam 

penelitian. 

BAB III Kajian Obyek Penelitian 
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Bab ini menguraikan tentang acara Tabanan Creative Fest, mulai dari media 

promosi apa saja yang akan dimiliki dan yang akan dibuat, desain media promosi 

serta dengan anggaran biaya produksi. 

BAB IV Analisis Perancangan 

Bab ini membahas tentang hasil-hasil keseluruhan penelitian dari tahap analisis 

dan desain. 

BAB V Kesimpulan dan Saran 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran untuk lebih 

memperbaiki kelemahan untuk menghadapi kemungkinan yang akan datang suatu 

saat nanti.  
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