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BAB III 

KAJIAN OBYEK PENELITIAN 

3.1 Tabanan Creative Fest 

 Tabanan Creative Fest merupakan acara yang didirikan oleh beberapa 

seniman dan pekerja seni yang memiliki visi misi yang sama, yaitu bertujuan 

untuk menumbuhkan rasa percaya diri dan rasa yakin akan keunikan kesenian 

yang ada dalam setiap individu seniman yang berasal dari Tabanan. Ketua dan 

pencetus acara Tabanan Creative Fest, Bapak Wahya Biantara . Beliau memiliki 

latar belakang yang mendalami serius dunia teknologi informatika dan menyukai 

dunia yang berhubungan dengan desain dan kesenian. Bersama dengan rekan 

kerja, Bapak Jaya Negara yang menjadi rekan bekerja dalam bidang design, 

mereka berdua ingin sekali agar kesenian dan para seniman di Tabanan bisa 

membanggakan. 

 Diharapkan dengan adanya acara Tabanan Creative Fest, para seniman dan 

para pekerja seni bisa mengumpulkan serta memamerkan karyanya kepada ke 

setiap golongan dan kalangan masyarakat yang ada di Tabanan, tanpa perlu 

mereka pergi meninggalkan Tabanan. Menurut Bapak Wahya, para seniman di 

Tabanan kurang tempat berekspresi kesenian karena di Tabanan lebih banyak 

daerah untuk bercocok tanam serta lahan hijau begitu banyak, kebanyakan turis 

dalam negeri dan luar negeri datang ke Tabanan hanya ingin melakukan liburan 

santai, spiritual, dan menjauhkan dari suasana keramaian. 

 Dengan diadakannya acara Tabanan Creative Fest yang pertama, telah 

berhasil mengumpulkan para seniman dan pekerja seni dengan hanya melalui 
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media social media saja, maka dengan kejadian seperti ini para pencetus dan dan 

panitia Tabanan Creative Fest berikutnya diharapkan bisa melebarkan media 

promosinya dan memberikan persiapan yang lebih matang agar bisa lebih 

meningkatkan jumlah yang berpartisipasi. 

 Pada acara Tabanan Creative Fest yang pertama, panitia menyiapkan 

konsep yang terbuka (open space), karena mengingat biaya yang digunakan 

panitia memang sangat terbatas, selain itu keinginan panitia Tabanan Creative 

Fest pertama adalah agar mudah diduplikasi dan diperbanyak oleh teman-teman 

seniman/pekerja seni serta komunitas yang berada di Tabanan. 

 Dalam susunan acara pokok agenda yang dibuatkan oleh panitia dalam 

acara Tabanan Creative Fest yaitu : pameran hasil karya, atraksi seni, dan hiburan. 

Dalam Tabanan Creative Fest yang pertama, seniman yang berkumpul sekitar 30 

orang dan mendaftarkan diri untuk berpartisipasi . Setelah seniman/pekerja seni 

sudah terkumpul, maka panitia membuat dan membagikan sesuai dengan kategori 

yang sederhana. Kategori tersebut adalah sebagai berikut : Fashion Design, 

Painting & Architecture, Photography, Illustration & Animation, Modern 

Creative Community. 

 Acara Tabanan Creative Fest yang pertama ini diadakan pada tanggal 14 

Juli 2012, dan berlokasi di Taman Kota Tabanan. Acara ini dimulai pada pukul 

18.00 Waktu Indonesia Bagian Tengah sampai pada pukul 22.00 Waktu Indonesia 

Bagian Tengah. 
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3.2 Hasil Penelitian 

Untuk penulisan penelitian tugas akhir ini, penulis menggunakan metode studi 

pustaka, metode observasi dan dokumentasi langsung. 

3.2.1 Metode Studi Pustaka  

Studi kepustakaan dapat diartikan sebagai suatu langkah untuk memperoleh 

informasi dari penelitian terdahulu yang harus dikerjakan, tanpa memperdulikan 

apakah sebuah penelitian menggunakan data primer atau data sekunder, apakah 

penelitian tersebut menggunakan penelitian lapangan ataupun laboratorium atau 

didalam museum. Dengan menggunakan metode ini, penulis mencari berbagai 

informasi dan berbagai data yang bisa mendukung tugas akhir ini agar lebih kuat 

dan terfokuskan. Penulis mengumpulkan data dari berbagai buku yang berada di 

perpustakaan universitas sendiri atau universitas orang lain.  

3.2.2 Metode Observasi 

Metode observasi adalah metode atau cara-cara yang menganalisis dan 

mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat 

atau mengamati individu atau kelompok secara langsung.(http://wawan-

junaidi.blogspot.com/). Metode tersebut dapat juga dikatakan dengan 

menggunakan teknik dan alat-alat khusus seperti blangko-blangko, checklist, atau 

daftar isian yang telah dipersiapkan sebelumnya. Dengan cara seperti ini, penulis 

mencari data secara langsung ke lokasi dan bertanya langsung, tetapi juga bisa 

melalui media komunikasi seperti handphone, email, dan sebagainya. Penulis 

bertanya seputar tentang obyek yang menjadi permasalahan dan mencatat jawaban 

dari narasumber. 
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3.2.3 Dokumentasi Langsung 

Dengan cara ini, penulis langsung pergi dan mendatangi lokasi dimana obyej 

utama berada dan sekaligus mencari informasi langsung apa saja yang sudah ada 

dan apa yang dilihat sekelilingnya. Penulis melakukan cara seperti ini untuk 

memperkuat dasar informasi dan bukti kuat. Dalam cara seperti ini, penulis 

menggunakan alat bantu berupa digital camera. Penulis jiuga mencari beberapa 

contoh dan mendapatkan hasil media promosi sebelumnya saat acara Tabanan 

Creative Fest pertama dilakukan. 

3.2.4 Hasil Wawancara  

Saat melakukan penelitian tugas akhir ini, penulis memberikan beberapa 

pertanyaan kepada Bapak Wahya Biantara. Beliau sebagai pencetus ide dan yang 

menjabat sebagai ketua panitia acara ini juga baik dalam memberikan informasi 

yang penulis perlukan. Beberapa pertanyaan dan jawaban dari wawancara 

sederhana : 

1. Apakah alasan anda melakukan acara Tabanan Creative Fest#1 ? 

Alasan membuat Tabanan Creative Fest#1 ini hanyalah permasalahan sederhana 

yang sangat penting bagi panitia yang memikirkan ke depannya. Menurut kami 

adalah para seniman dan pekerja seni di daerah Tabanan begitu banyak dan begitu 

kreatif tetapi mereka kurang tempat untuk memperlihatkan hasil karya mereka ke 

masyarakat di daerahnya. Tabanan ini kurang sekali tempat dan wadah untuk 

menampung kesenian dan hasil karya, maka diadakan acara ini agar para seniman 

dan pekerja seni yang berprestasi kembali ke Tabanan dan bisa membuat daerah 

ini terkenal tidak hanya dengan hiburan alaminya. 
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2. Bagaimana dengan media promosi dan cara penyampaian panitia 

kepada pada para seniman, pekerja seni dan masyarakat? 

Cara kami mempromosikan acara ini? Acara ini memang baru perdana dan masih 

belum terlalu besar skala persiapannya, tetapi kami sudah melakukan media 

promosi acara ini melalui media social di dunia maya, itu pun hanya dengan 

beberapa seniman dan pekerja seni yang kami kenal dulu, lalu mereka saling 

memberikan kabar kepada teman lainnya. Kalau untuk promosi kepada warga 

sekitar dan turis, kami hanya melakukan promosi dengan menggunakan baliho 

dan poster saja. Kami membagikan ke beberapa lokasi dan tempat saja, karena 

kami belum berpikiran untuk menarik banyak peminat, tujuan kami hanya ingin 

menjadi wadah para seniman, Bila acara ini diminati dan banyak yang suka, 

semoga kami bisa segera mungkin menyiapkan segalanya dengan matang, 

sehingga promosi juga dilakukan dengan baik dan lebih luas. 

3. Apakah daerah Tabanan ini memiliki kesenian yang tidak kalah 

bersaing dengan daerah lain? Apakah potensi kesenian di Tabanan 

juga bisa meningkat? 

Seniman dan pekerja seni yang berasal dari Tabanan memiliki ciri khas yang unik 

dan menarik, biasanya kami semua akan melakukan dan menciptakan berbagai 

karya yang berhubungan dengan kisah sekitar kota Tabanan, lalu para seniman 

disini terkenal dengan karikatur yang menarik tetapi masih terlihat kesan Bali. 

Menurut saya, potensi kesenian di daerah Tabanan juga sangat baik dan memiliki 

kualitas yang bisa dibanggakan karena banyak sekali seniman dan pekerja seni 

yang karyanya sudah dikenal samapi luar negeri, tetapi banyak dari mereka yang 
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memilih bekerja di luar Tabanan, karena factor dari pemerintahan dan memang 

Tabanan masih dikenal dengan kota kecil sederhana, tidak seperti kota Denpasar 

dan sekitarnya. 

4. Bagaimana pandangan anda tentang Tabanan Creative Fest#1 ini 

untuk kalangan anak muda di Bali, khususnya di daerah Tabanan? 

Apakah ada maksud lain dari acara Tabanan Creative Fest#1 ini? 

Pandangan saya tentang acara Tabanan Creative Fest #1 ini bisa memberikan 

pengaruh positif dan membanggakan untuk generasi yang muda, karena dengan 

adanya acara seperti ini bisa membuat pihak seniman dan pekerja seni bangga 

melihat para generasi muda yang menghargai kesenian. Sedangkan untuk pihak 

generasi muda, mereka bisa menambah wawasan dan bisa percaya diri bahwa 

daerah Tabanan mempunyai ciri khas kesenian yang unik, kebudayaan yang unik, 

keaneka ragaman yang unik, sehingga mereka juga perlu belajar untuk 

menghargai dan melanjutkan kegiatan kesenian, budaya dan lainnya agar bisa 

tetap diteruskan agar tidak punah termakan waktu ataupun termakan gaya baru 

yang datang dari luar Bali. 

5. Apakah acara Tabanan Creative Fest ini boleh dikunjungi oleh 

turis atau warga non-Tabanan? Apakah pendapat anda tentang 

warga yang datang ke acara ini? 

Saya sangat berharap dan berterima kasih sekali bila acara yang kami adakan bisa 

menarik perhatian dari masyarakat luar, karena jujur saja kami belum berpikiran 

untuk menarik minat yang luas, kami masih focus dan terpaku untuk membuat 

acara ini sebagai wadah para seniman dan pekerja seni. Pendapat saya untuk 

Perancangan Media Promosi..., William Setiawan, FSD UMN, 2013



	   62	  

warga non-Tabanan yang nantinya hadir kesini adalah reaksi baik dan berterima 

kasih, semoga mereka yang melihat acara ini bisa tahu bahwa Tabanan juga 

memiliki kesenian dan potensi lain selain menjadi lokasi untuk berlibur untuk 

relaxing. 

 Demikianlah beberapa pertanyaan yang penulis tanyakan tentang acara 

Tabanan Creative Fest #1, untuk pertanyaan lainnya tidak terlalu focus ke acara 

Tabanan Creative Fest karena nara sumber begitu sibuk mengurus acaranya dan 

beliau tidak memiliki waktu banyak untuk wawancara. 

3.2.5 Artefak Visual 

Artefak visual adalah dimana sebuah bukti foto atau data yang sudah ada dari 

acara Tabanan Creative Fest, Dalam penelitian tugas akhir ini penulis berfokus 

kepada permasalahan media promosinya, maka penulis mencari contoh media 

promosi acara Tabanan Creative Fest #1. Beberapa gambar yang didapatkan 

adalah sebagai berikut : 

1. Logo acara Tabanan Creative Fest #1 
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2. Poster, Baliho, Banner 

 

3.2.6 SWOT  

a. Strong (kekuatan) 

Kekuatan dari acara ini adalah tujuannya yang jelas dan memang acara ini hanya 

berdomisili di daerah Tabanan, acara ini juga mengadakan pergelaran seperti 

pameran, hiburan music serta menjadi tempat yang bisa digunakan untuk saling 

mengenal dengan seniman lain. Di acara ini juga mengundang dan memamerkan 

hasil karya seniman dan pekerja seni yang sudah memiliki prestasi 

membanggakan. Acara ini juga dibuka untuk umum dan mudah didatangi oleh 

warga serta gratis tanpa dipungut biaya. 
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b. Weakness (kelemahan) 

Kelemahan dari acara Tabanan Creative Fest ini, media promosi yang masih 

dalam skala kecil, acara ini diadakan dalam waktu satu hari mulai dari sore hari 

hingga malam hari, bagi beberapa orang yang datang bisa termasuk dalam waktu 

yang cukup singkat untuk acara seperti ini, sebagian bilang cukup hanya dengan 

satu hari.  

c. Opportunity (Kesempatan/Pilihan lain) 

Pilihan lain yang dimiliki acara Tabanan Creative Fest ini, bisa mengadakannya di 

dalam ruangan atau gedung serba guna yang cukup baik untuk menampung 

kegiatan menarik seperti ini. Acara ini juga bisa diberikan waktu yang cukup lebih 

panjang bila memang bertujuan untuk memamerkan dan mengenalkan seniman 

dan pekerja seni kepada warga yang melihat. Media promosi dan pemberitahuan 

acara bisa dilakukan dari waktu yang cukup jauh sebelum acara ini dimulai. 

d. Threat (Ancaman) 

Ancaman yang bisa dilihat dari acara ini, selama melakukan penelitian tugas akhir 

penulis melihat ancaman yang bisa mengurangi jumlah antusias dari warga yang 

datang. Acara ini hanya berlangsung satu hari saja, bila ditambahkan bisa 

memberikan penerapan ingatan kepada warga, bahwa seniman dan pekerja seni di 

Tabanan memiliki karya yang menarik dan bisa diingat. Acara ini bisa dibentuk 

menjadi semakin kuat dan semakin besar bila melakukan persiapan yang lebih 

matang. 
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3.3 Kerangka Berpikir 

Dalam penelitian tugas akhir ini, penulis melakukan pola dan kerangka berpikir 

sebagai berikut : 

a. Mencari informasi dan beberapa data yang menarik di daerah Tabanan, 

dan apa masalah yang istimewa di Tabanan. 

b. Setelah mendapatkan pokok permasalahan yang menarik, penulis mencari 

informasi dan nara sumber yang bersangkutan dengan permasalahan yang 

ada. Setelah mendapatkan berbagai informasi dan data yang cukup, 

penulis meminta izin untuk melakukan penelitian tugas akhir perancangan 

media promosi untuk acara Tabanan Creative Fest #2. 

c. Penulis mulai melakukan brainstorming, membuat mindmapping, sketsa 

kasar, mencari buku referensi dan mulai mengumpulkan data yang 

berhubungan dengan penelitian. Pengumpulan data ini berdasarkan 

keywords yang dipersempit dan focus oleh penulis, keywords tersebut 

adalah Bali, Tabanan, Festival, Kesenian, dan Kreatifitas. 

d. Tahap berikutnya penulis mulai melakukan sketsa kasar yang sudah diolah 

ke beberapa media promosi melalui fasilitas digital. Setelah selesai 

melakukan ini semua, penulis akhirnya mulai mencetak dan membuat 

dalam bentuk nyata. 
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