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BAB III  

METODOLOGI 

 Metodologi Pengumpulan Data  

Metodologi menurut Saldanha dan O’brien (2014) adalah cara untuk meneliti 

sebuah fenomena dengan menggunakan teknik khusus yang disebut dengan 

metode. Metode ini dibagi menjadi dua, kuantitatif dan kualitatif. Metode 

kuantitatif akan menghasilkan data yang terstruktur berupa angka yang dapat diolah 

dengan analisa statistik, sedangkan kualitatif akan menghasilkan data yang semi 

terstruktur atau tidak terstruktur. (hlm.24) 

3.1.1. Wawancara 

Saldanha dan O’brien mengatakan bahwa wawancara adalah teknik pencarian data 

langsung dan merupakan teknik yang paling penting dalam sebuah penelitian. 

Wawancara adalah teknik yang memakan waktu lebih lama dibandingkan dengan 

kuesioner, sehingga tidak bisa melibatkan banyak partisipan (hlm. 168). Namun, 

dengan menggunakan teknik interview, penulis mendapatkan informasi seperti 

insight yang tidak dapat diketahui melalui teknik observasi. Menurut Saldanha dan 

O’brien, wawancara dapat dibagi menjadi 3 jenis; terstruktur, semi-terstruktur dan 

tidak terstruktur (hlm. 72). Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis 

wawancara tidak terstruktur, dimana penulis memberikan pertanyaan terbuka dan 

partisipan dapat dengan bebas mengutarakan pikiran dan pendapatnya. 
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3.1.1.1. Wawancara dengan BDG Connex 

Wawancara pertama dilakukan pada tanggal 21 Februari 2018, dengan salah 

satu ahli yang sudah berkecimpung di dunia galeri seni rupa, Pak Rikrik 

Kusmara, bertempat di kampus Seni Rupa ITB. Pak Rikrik Kusmara yang 

merupakan dosen S2 seni rupa ITB ini, juga merupakan penggagas BDG 

Connex. BDG Connex adalah kegiatan seni rupa yang diadakan satu bulan 

penuh dari bulan Juli – Agustus 2018. Kegiatan ini bermaksud untuk 

menyatukan seluruh pelaku dan kelompok seni rupa yang tersebar di 

Bandung sehingga menimbulkan interaksi yang akan meningkatkan 

apresiasi masyarakat terhadap seni rupa.  

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, Pak Rikrik mengatakan 

bahwa bandung memiliki ekosistem seni yang lengkap, mulai dari 

infrastruktur, pelaku seni sampai dengan ekspertis tingkat nasional. 

Walaupun demikian, Bandung tidak memiliki program unggulan, tidak 

seperti Jakarta dengan program Art Jakarta dan Jogja dengan program 

ArtJog. Melihat peristiwa ini, maka Pak Rikrik bersama dengan 3 rekan 

lainnya mencetuskan program BDG Connex ini. Program ini memiliki 

prinsip connectivity dan bersifat inklusif, dimana seluruh pelaku seni yang 

ada di Bandung dapat ikut berkontribusi dengan mendaftarkan dirinya. BDG 

Connex memiliki serangkaian acara mulai dari exhibition, workshop, art 

talk, sampai dengan art tour. 

BDG Connex juga memiliki maksud untuk menyentuh bidang 

wisata seni, melihat minat untuk mengapresiasi seni mulai tumbuh pada 
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masyarakat. Menurut Pak Rikrik, untuk meningkatkan minat wisatawan 

untuk mengunjungi galeri seni, diperlukan adanya sebuah media yang 

bersifat informatif. Media ini berfungsi menghubungkan dunia seni dengan 

publik. Selain itu, menurutnya yang menjadi hambatan wisatawan saat 

mengunjungi tempat wisata seni seperti galeri dan museum adalah 

kurangnya mediator. Hal ini menyebabkan publik menjadi tidak paham 

dengan maksud karya seni, padahal maksud utama galeri adalah 

mencerdaskan publik. 

Berdasarkan wawancara diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa 

Bandung memiliki banyak potensi dan kegiatan seni yang selama ini belum 

terangkum sempurna. Kemudian, kurangnya media yang menghubungkan 

seni dengan publik merupakan penyebab utama lemahnya wisata seni. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Wawancara dengan Bapak Rikrik Kusmara 
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3.1.1.2. Wawancara dengan Ruang Seni Rupa 

Wawancara dilakukan di Ruang Gerilya yang beralamat di Jalan Raden 

Patah No. 12, Bandung dengan founder Ruang Gerilya, Kak Wibi Triadi. 

Menurut Kak Wibi, pada tahun 2007 sampai dengan 2010 ada fenomena 

“art boom”, dimana penjualan karya seni khususnya seni kontemporer tiba-

tiba mengalami peningkatan penjualan yang tinggi. Jakarta, Jogja dan 

Bandung menjadi pusat fenomena ini. Selain itu, banyak sekali karya 

seniman Indonesia yang dipamerkan galeri luar negri. Namun kemudian 

pada tahun berikutnya, 2011 fenomena ini tiba-tiba menghilang dan tingkat 

penjualan karya turun secara drastis. Timbulnya mindset bahwa seni yang 

diciptakan sudah harus ada pasarnya, menyebabkan para seniman takut 

untuk berkarya setelah hilangnya fenomena ini. Sebenarnya, fenomena ini 

menimbulkan antipati dari beberapa seniman, dimana pasar dianggap 

mematikan tujuan seni sebenarnya. 

Melihat kondisi dimana adanya keresahan dari seniman yang takut 

untuk berkarya, beberapa ruang seni mulai bermunculan. Ruang seni ini 

berfungsi sebagai wadah para seniman untuk bereksperimen, membantu 

seniman untuk kembali melakukan pameran dan mencarikan publik. 

Menurut Kak Wibi, setelah fenomena “art boom” ini berakhir, galeri bukan 

lagi bertujuan komersil tapi hanya sekedar ruang pamer yang menampilkan 

karya seni dengan tujuan untuk menginspirasi publik. Ruang seni ini banyak 

menampilkan seni kontemporer karena tidak ingin hanya bisa dinikmati 

oleh pelaku seni saja, namun publik yang lebih luas. 
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Menurut Kak Wibi, sebenarnya masih ada jarak antara seni dengan 

publik, dimana banyak anggapan bahwa untuk menikmati seni harus 

memiliki bekal pengetahuan soal seni. Padahal, seni adalah humaniora, 

dimana seni memiliki kemampuan untuk menggugah dan menginspirasi 

manusia. Seiring perkembangan zaman, proses publikasi dari galeri seni pun 

berubah dimana sekarnag lebih banyak menggunakan media sosial. 

Penikmat seni yang datangpun ikut berubah, menurutnya 5 tahun yang lalu, 

pengunjung galeri yang paling banyak adalah yang sangat mengerti seni, 

seperti seniman, kurator, maupun kritikus. Sekarang, galeri seni sudah mulai 

diminati oleh kaum awam. Menurutnya hal ini adalah bagus, karena tujuan 

seni untuk mengedukasi masyarakat perlahan-lahan akan tercapai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2. Ruang Gerilya 

3.1.1.3. Wawancara dengan Kurator 

Penulis juga melakukan wawancara dengan salah satu kurator muda di 

Bandung, Bob Edrian. Bob Edrian sendiri sudah mengkurasi banyak sekali 
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pameran seni di Bandung, kebanyakan adalah seni media baru (new media). 

Menurutnya, perkembangan seni di Indonesia selalu berpusat di Bandung, 

Jogjakarta dan disusul oleh Jakarta. Banyak sekali perhelatan besar dunia 

seni yang diadakan di Jakarta, dimana selain sebagai ibukota, Jakarta juga 

merupakan pusat komersil seni rupa di Indonesia. Bandung adalah kota 

yang lebih banyak menghasilkan seniman pemikir, dan juga kurator. Selain 

itu, seniman di Bandung banyak melakukan eksperimen dengan media, dan 

banyak mencari kebaruan dalam dunia seni rupa. 

Kak Bob kemudian mengatakan bahwa ruang seni dapat dibedakan 

menjadi tiga; museum, galeri dan ruang alternatif. Museum memiliki tujuan 

akademik, dimana banyak melakukan riset dan edukasi. Galeri atau biasa 

yang disebut art space, lebih bertujuan komersil, sebagai koneksi market 

dan penjualan. Ruang alternatif, merupakan sebuah tempat yang dapat 

dijadikan sebagai ruang pamer. Peran ruang seni, dalam hal ini adalah galeri 

tentunya berbeda bagi tiap tahapan seniman (seniman muda, emerging, dan 

established). Seniman muda tentunya lebih mempertimbangkan soal harga, 

seniman emerging lebih mempertimbangkan hal teknis, seperti ukuran, 

bentuk, dan kondisi, dan seniman established lebih mementingkan koneksi 

yang dimiliki galeri tersebut. Selain itu, pasca art boom, seniman lebih 

cenderung mengikuti residensi. 

 Kondisi ruang seni di Bandung saat ini masih kurang dalam segi 

lokasi dan persebarannya, Dapat dikatakan pusat kegiatan seni di Bandung 

masih berpusat di daerah Bandung utara. Lokasi ini juga sebenarnya masih 
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cukup sulit untuk dijangkau oleh audiens, dimana jauh dari jalan besar yang 

dilalui oleh kendaraan umum. Selain itu untuk kawasan Bandung selatan, 

jarang sekali ditemukan ruang seni. Kak Bob juga mengatakan bahwa 

kurator harus mampu menjembatani karya yang serumit apapun dengan 

publik yang seawam apapun. Menurutnya, galeri merupakan tempat bagi 

audiens untuk berimajinasi dan mengingat persoalan pribadi lewat suatu 

karya bersama seniman. Dalam hal ini, seni dapat bersifat subjektif, tidak 

semua audiens harus mengerti dan menyukai. Namun ia menambahkan, 

agar audiens dapat memahami sebuah pameran, ada baiknya untuk 

melakukan sedikit riset dan memahami deskripsi pameran sebelum datang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3. E-mail permohonan wawancara 
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3.1.2. Kuesioner 

Selain menggunakan metodologi kualitatif dengan teknik wawancara, penulis juga 

menggunakan metodologi kuantitatif dengan teknik kuesioner. Menurut Saldanha 

dan O’brien (2013), kuesioner merupakan teknik pengumpulan data berjumlah 

banyak dengan kurun waktu lebih cepat dari wawancara. Selain itu, teknik 

kuesioner ini juga menghasilkan data yang terstruktur sehingga lebih mudah untuk 

diproses dibandingkan dengan wawancara yang menghasilkan data tidak terstruktur 

(hlm. 152).  

Penulis menyebarkan kuesioner pada penduduk Jabodetabek, Bandung dan 

sekitar Bandung dan dalam rentang umur 19-35 tahun (dewasa muda). Rentang 

umur ini dipilih berdasarkan pembagian umur menurut Erik Erikson yang dikutip 

oleh David (2014) dari laman learning-theories.com, dimana mereka memiliki 

kecenderungan untuk membangun sebuah hubungan dan terbuka dengan 

pengalaman baru. Berdasarkan rumus Slovin, penulis harus menyebarkan kuesioner 

pada minimal 100 responden untuk Jabodetabek sebagai target primer dan 50 untuk 

Bandung sebagai target sekunder. Penulis menyebarkan kuesioner secara online, 

sehingga penulis harus memilah kembali responden error. Jumlah akhir yang 

penulis terima adalah 185 responden. Saldana dan O’brien menjelaskan bahwa 

pertanyaan kuesioner haruslah mengarah pada jawaban berupa opini, kebiasaan dan 

perilaku korespondennya (hlm. 152), sehingga penulis memberikan pertanyaan 

sebagai berikut: 
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1. “Apa jenis kelamin anda?” 

 

 

 

 

 

Diagram 3.1. Jenis kelamin 

 

Berdasarkan diagram di atas, presentasi responden perempuan jauh lebih besar 

dibandingkan dengan laki – laki. Jumlah responden perempuan adalah 155 dan 

laki – laki berjumlah 52. Data ini dapat cukup berpengaruh pada preferensi 

desain seperti warna dan ilustrasi. 

2.  “Seberapa sering anda berkunjung atau meluangkan waktu untuk berwisata di    

 Bandung?”  

 

 

 

 

 

 

Diagram 3.2. Tingkat kunjungan ke Bandung 

 
Dapat dilihat dari diagram diatas, hampir semua responden pernah mengunjungi 

Bandung. Sebagian besar kunjungan adalah 1 kali atau lebih per tahunnya dan 
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hanya sebagian kecil yang belum pernah ke Bandung. Hal ini menunjukkan 

bahwa Bandung memang cukup sering dikunjungi. 

3. “Tolong urutkan tempat wisata yang menurut anda paling menarik untuk 

dikunjungi saat berwisata ke Bandung: (1) wisata alam, (2) wisata kuliner, (3) 

wisata belanja, (4) wisata seni, (5) wisata sejarah” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 3.3. Wisata Paling Menarik di Bandung 
 

Dapat dilihat dari diagram diatas, minat wisata seni sangat rendah dimana 

terdapat perbedaan jumlah yang sangat jauh dengan wisata alam dan kuliner. 

Data ini membuktikan bahwa wisata seni memaang kurang dikenal oleh 

masyarakat. Hal ini tentunya berbanding terbalik dengan banyaknya galeri seni 

yang terbuka untuk umum di Bandung. 
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4. “Seberapa sering anda berkunjung ke galeri?” 

 

 

 

 

 

 

Diagram 3.4. Frekuensi kunjungan ke galeri 

 
 Dilihat dari diagram diatas, 74% responden pernah berkunjung ke galeri, 

walaupun frekuensi kunjungan paling banyak adalah 1 tahun sekali. Data ini 

menunjukkan bahwa sebagian besar responden sudah memiliki ketertarikan 

dengan dunia seni dan keinginan untuk berwisata ke galeri seni. Responden yang 

tidak pernah mengunjungi galeri seni dirujuk pada pertanyaan nomor 10 dan 11. 

5. “Apakah anda pernah berkunjung ke galeri di Bandung?” 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 3.5. Tingkat kunjungan ke galeri Bandung 
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Jawaban ini merupakan rujukan dari pertanyaan frekuensi kunjungan ke galeri. 

Kurang lebih setengah responden yang pernah mengunjungi galeri seni, pernah 

mengunjungi galeri seni di Bandung. Hal ini menandakan galeri seni di Bandung 

memiliki tingkat kunjungan cukup tinggi. Namun, terdapat masalah yang 

selanjutnya dirujuk pada pertanyaan nomor 7. 

6. “Galeri apa saja yang pernah anda dengar atau ketahui?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 3.6. Tingkat popularitas setiap galeri di Bandung 
 

Bandung memiliki lebih dari 20 galeri seni dan artspace, namun dapat dilihat 

dari data di atas dimana beberapa galeri memiliki tingkat popularitas jauh lebih 

tinggi dibandingkan yang lainnya, seperti NuArt, Lawangwangi, dan Selasar 

Soearyo. Galeri ini memang galeri besar yang sudah lama berdiri. Kebanyakan 

artspace dan galeri kecil memiliki tingkat popularitas yang rendah. 
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7. Berdasarkan pertanyaan nomor 7, penulis dapat menambahkan pertanyaan 

“Galeri apa saja yang pernah atau sering anda kunjungi?” 

Diagram 3.7.  Tingkat kunjungan galeri seni di Bandung 

 

Data di atas merupakan data responden yang pernah mengunjungi galeri seni di 

Bandung. Popularitas NuArt, Lawangwangi dan Soenaryo tetap berada paling 

atas. Dapat dilihat juga jumlah kunjungan jauh lebih sedikit dibandingkan 

jumlah popularitas, bahkan ada beberapa artspace yang jumlah kunjungannya 

nihil. Selain itu beberapa responden yang pernah mengunjungi galeri di Bandung 

(pertanyaan nomor 5), hanya pernah mengunjungi sekitar 1 atau 2 galeri besar 

saja. Kemudian, responden yang pernah mengunjungi galeri kecil memang 

sudah sering mengunjungi galeri kecil lainnya. 
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8. “Darimanakah anda biasanya mendapatkan informasi mengenai galeri?” 

 

 

 

 

 

Diagram 3.8. Sumber informasi galeri 

 

Data di atas merupakan data responden yang pernah mengunjungi galeri seni. 

Dapat dilihat media sosial merupakan sumber informasi tertinggi. Menurut 

laporan Tetra Pax Index yang dikutip oleh Yudhianto dalam laman Detik (2017), 

pengguna media sosial di Indonesia mencapai angka 132 juta pengguna, 

setengah dari penduduk Indonesia yang berkisar pada angka 260 juta. Data ini 

tentunya dapat mempengaruhi penulis dalam menentukan media sekunder dalam 

perancangan. Selain itu, hampir seluruh galeri seni melakukan publikasi 

kegiatan seni yang diselenggarakn lewat media sosial. 

9. “Apakah tujuan anda ke galeri?”  

 

 

 

 

 

Diagram 3.9. Tujuan ke galeri 
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Berdasarkan diagram diatas, dapat dilihat bahwa media sosial juga secara tidak 

langsung memberi pengaruh pada pilhan berwisata. Penulis menyadari bahwa 

orang akan bersedia untuk datang ke tempat yang populer untuk sekedar 

memenuhi kebutuhan media sosialnya yaitu berfoto. Sesungguhnya kegiatan ini 

juga menimbulkan apresiasi pada seni. 

Berdasarkan pertanyaan frekuensi kunjungan ke galeri, terdapat 

responden yang memilih pilihan “tidak pernah”. Maka itu, penulis juga 

menanyakan beberapa pertanyaan tambahan sebagai berikut: 

10. Mengapa anda tidak tertarik untuk mengunjungi galeri? 

 

 

 

 

 

Diagram 3.10. Alasan tidak tertarik 
 

Responden yang tidak pernah datang ke galeri sebagian besar dipengaruhi oleh 

minimnya ketersediaan informasi yang mencukupi. Kurangnya informasi ini 

juga menyebabkan pengunjung ragu dan menjadi tidak tertarik untuk datang ke 

galeri. Seperti yang Ismayanti (2010) jelaskan, bahwa pengetahuan tentang 

destinasi juga mempengaruhi pemilihan wisata. 
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11. “Apa persepsi yang timbul di benak anda saat berwisata ke galeri?” 

Banyak yang memandang galeri sebagai tempat yang menarik dan dapat 

memberikan banyak pengetahuan mengenai dunia seni. Namun, informasi yang 

minim dan terbatas menimbulkan persepsi bahwa galeri itu hanya untuk yang 

mengerti dan menyukai seni saja. Selain itu, banyak juga yang sudah 

menganggap galeri adalah tempat yang dapat dijadikan objek wisata karena 

“instagramable”, dan dapat memenuhi kebutuhan media sosial. 

3.1.3. Observasi 

Walapun memakan waktu cukup banyak, observasi menurut Saldanha dan O’brien 

(2013) adalah teknik yang sangat efektif, dimana penulis dapat melihat langsung 

tingkah laku dan kecenderungan objek observasi. Teknik observasi dapat dibagi 

menjadi dua jenis yaitu, detached dan participant. Observasi participant ini 

memberikan data dari sudut pandang tertentu yang tidak dapat diapatkan secara 

ilmiah (hlm. 222).  

3.1.3.1. Observasi Ruang Seni 

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis participant, dimana penulis 

menjadi wisatawan yang mengunjungi ruang seni tersebut. Langkah pertama 

yang penulis lakukan adalah mendata seluruh galeri seni kontemporer di 

Bandung yang berjumlah 16, kemudian penulis menyusun rencana kunjungan 

yang dibagi menjadi empat hari pada tanggal 2-5 Maret. Berikut adalah hasil 

observasi penulis:  
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1) Roemah Seni Sarasvati 

Sarasvati sendiri adalah sebuah media komunikasi dan publikasi seputar dunia 

seni Indonesia. Sedangkan, Roemah Seni Sarasvati yang terbuka untuk umum 

sejak 2013 ini merupakan proyek utama dari manajemen seni Sarasvati, dimana 

tujuan utamanya adalah untuk mengembangkan potensi kreatif Bandung. 

Roemah Seni Sarasvati sendiri memiliki 3 pilar utama yaitu seni, desain dan 

arsitektur, maka dari itu kegiatan yang sering diadakan disini bukan hanya soal 

seni rupa murni saja. 

Roemah Seni Sarasvati ini terletak di Jalan Jendral Sudirman, yang 

dulunya merupakan jalan raya pos barat. Namun, pada saat penulis melakukan, 

ternyata sedang dilakukan renovasi sampai 1 April 2018. Walaupun demikian, 

penulis tetap melakukan observasi lingkungan dan pengumpulan data melalui 

website. Roemah Seni Sarasvati ini terletak dekat dengan Stasiun Bandung, 

Museum Asia Afrika, Jalan Braga, dan Masjid Raya Bandung, dimana tempat 

ini tentunya sangat menarik wisatawan. Selain galeri seni, Roemah Seni 

Sarasvati juga memiliki fasilitas lain seperti ruang diskusi yang sering 

digunakan untuk workshop, serta kafe yang menyediakan makanan tradisional.  

 

 

 

 

Gambar 3.4. Reomah Seni Sarasvati 
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2) Titik Temu Space 

Saat penulis mengunjungi Titik Temu Space, ternyata sedang tidak ada 

pameran atau acara seni saat itu, namun penulis bertemu langsung dengan salah 

satu pendirinya, Mas Galah. Kegiatan seni yang diadakan setiap bulan bukan 

hanya lukisan saja, tapi workshop film dan fotografi. Saat itu memang baru 

berganti manajemen. Informasi seputar kegiatan ini dapat diakses lewat 

Instagram. 

Titik Temu Space yang didirikan pada 2016 ini berlokasi tidak jauh dari 

Roemah Seni Sarasvati, tepatnya di Jalan Jendral Gatot Subroto. Ketika 

mencari lokasi, penulis cukup kesulitan karena tidak ada sign di depan 

gedungnya. Menurut penulis, hal ini merupakan faktor utama rendahnya 

popularitas tempat ini sebagai galeri seni. Kemudian, tak jauh dari lokasi 

tersebut, terdapat Trans Studio Mall dan Trans Luxury Hotel. Titik Temu Space 

juga berfungsi sebagai coffee shop yang buka dari jam 9 pagi hingga 9 malam. 

Jumlah pengunjung hari kerja berkisar 5-10 orang, sedangkan weekend lebih 

dari 20 orang. Kebanyakan pengunjung yang datang biasanya pelaku seni saja. 

Menurut pengamatan penulis, Titik Temu Space ini memiliki suasanya 

yang minimalis dan muda. Jika melihat lokasinya, Titik Temu Space ini 

merupakan tempat yang menarik karena menjadi satu-satunya artspace dengan 

gaya interior modern ditengah lokasi yang bersejarah. Lokasi Titik Temu Space 

yang berada di pinggir jalan memberikan akses transportasi yang mudah karena 

dilalui oleh angkot. 
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Gambar 3.5. Titik Temu Space 

 

3) Spasial artspace 

Spasial yang berdiri dari tahun 2015 ini merupakan sebuah community hub 

yang menampung kegiatan seni di Bandung. Spasial ini merupakan tempat 

yang organik, artinya mengikuti alur dari komunitas seni itu sendiri. Spasial 

juga kemarin berkesempatan untuk menjadi salah satu venue Seni Bandung, 

acara kesenian yang diadakan pemerintah Bandung. Spasial sendiri tidak 

terlalu memfokuskan diri pada satu jenis seni, ia mewadahi semua komunitas 

dari mulai seni rupa, seni musik, dan bahkan dance.  

Spasial ini berlokasi di gudang selatan no. 22, alamat ini lebih dikenal 

dengan Warehouse 22. Di dalam komplek ini terdapat berbagai distro, kafe, 

bahkan studio seniman yaitu OPQRSTUDIO. Gudang selatan ini merupakan 

bagian dari Komando Daerah Militer III di Bandung, bangunannya merupakan 

peninggalan militer zaman Belanda yang masih digunakan sampai sekarang. 

Lokasinya tidak jauh dari Stadiun Siliwangi, dimana daerah ini memang distrik 

militer.  
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Menurut pengamatan penulis, Spasial memiliki lokasi yang sulit untuk 

ditemukan karena tidak adanya sign pada bagian depan gedungnya. Namun, 

saat penulis masuk ke dalam “gudang” tersebut, suasana “gaul”, kreatif, dan 

muda yang progresif sangat terasa sekali. Banyak sekali hal yang bisa dlihat 

dan dilakukan disini karena Spasial merupakan bagian dari satu gudang yang 

ternyata dimiliki bersama-sama. Tempai ini juga mudah untuk dijangkau 

karena tidak jauh dari jalan yang dilalui oleh angkot. Tidak adanya sign 

merupakan alasan utama tempat ini kurang populer sebagai wisata seni. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6. Spasial 

 

4) Kolekt artspace 

Kolekt adalah wadah bagi para seniman untuk bertukar pikiran dengan 

kegiatan seperti pameran, pemutaran dan diskusi. Kolekt juga berusaha untuk 

menghubungkan dunia seni dengan sosial politik. Kegiatan seni di Kolekt ini 

berganti setiap bulannya, kebanyakan adalah pameran, tapi ada juga 

performance art, workshop, dan art market. 

Kolekt yang didirikan pada tahun 2016 ini juga terletak di salah satu 

gudang Warehouse 22. Didalam gudang tersebut, terdapat distro dan kafe. 
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Kolekt hanya berupa sebuah ruangan berbentuk persegi yang digunakan untuk 

berbagai kegiatan yang terbatas pada bidang kreatif. Bila dibandingkan dengan 

Spasial, Kolekt ini memiliki ukuran yang lebih kecil. Selain itu, Kolekt juga 

memiliki suasana terkesan lebih minimalis dan modern secara interior. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7. Kolekt 

 

5) Zola Zolu Gallery 

Zola Zolu Gallery ini merupakan galeri komersil, dimana karya yang dipajang 

atau disimpan disana bertujuan untuk dijual. Pada saat penulis melakukan 

observasi kesana, ternyata tempatnya sedang dirapihkan dan tidak menerima 

kunjungan. 

Akses jalan menuju Zola Zolu ini mudah, karena tidak jauh dari jalan 

raya utama yang dilewati oleh angkot. Namun, bentuk tempatnya sendiri 

memang seperti rumah biasa dan bukan untuk galeri seni. Kebanyakan 

pengunjung yang kesini memang untuk membeli karya seni dan bukan 

berwisata. Menurut penulis, Zola Zolu bukan merupakan galeri yang dapat 

dijadikan tempat wisata. 
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Gambar 3.8. Zola Zolu Gallery 

 

6) Omnispace & Omuniuum 

Omnispace adalah sebuah ruang alternatif bagi seniman untuk menampilkan 

karyanya dan bagi publik untuk mengenal dan mengapresiasi seni. Saat penulis 

mengunjungi Omnispace ini ternyata pengelolanya sedang tidak ada di tempat, 

namun saat itu sedang ada pameran tunggal “Latar Belakang”, karya Nasrul 

Akbar.  

Omnispace yang terletak di lantai 3 gedung Omuniuum ini berlokasi 

persis di sebrang Universitas Katolik Parahyangan. Lantai satunya merupakan 

sebuah kafe, dan lantai duanya merupakan Omuniuum, sebuah toko buku dan 

musik sekaligus. Lokasi ini mudah di akses karena dilewati oleh angkot. Tak 

jauh dari situ ada toko buku dan musik, Kineruku. Dari pengamatan penulis, 

Omnispace ini memiliki suasana anak muda sekali. Lokasinya yang 

bersebrangan dengan Unpar, menyebabkan pengunjungnya kebanyakan anak 

kuliah. Tempat ini sangat bisa untuk dieksplor walaupun tidak terlalu besar. 

Namun, untuk Omnispace sendiri memang tidak memiliki sign, sehingga orang 
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tidak banyak tahu bahwa ternyata terdapat galeri seni dilantai paling atas. 

Bagian depan gedungnya pun hanya terdapat sign Omuniuum saja. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.9. Omnispace dan Omuniuum 

 

7) NuArt Sculpture Park 

NuArt Sculpture Park ini merupakan sebuah tempat yang dimiliki pribadi oleh 

seniman patung Nyoman Nuarta. Di tempat yang terdiri dari 3 lantai dengan 

luas total 3 ha ini kita dapat melihat banyak sekali patung dari awal karyanya 

sampai projek terbarunya. Di sin juga kita dapat melihat perjalanan pembuatan 

patung Garuda Wisnu Kencana yang rencananya akan selesai pada Agustus 

2018. 

NuArt ini merupakan galeri seni paling luas dan besar dari semua galeri 

yang sudah penulis kunjungi. NuArt juga merupakan galeri patung terbesar di 

Indonesia. Terdapat banyak sekali fasilitas yang dapat mewadahi berbagai 

kegiatan seni disini, seperti teater, artspace yang menjadi tempat untuk 

pameran seni lainnya seperti lukisan, craft boutique yang menjual berbagai 

merchandise, serta kafe dan restoran. Saat mengunjungi NuArt, penulis harus 
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membayar tiket Rp. 50.000 untuk dewasa dan Rp. 25.000 untuk pelajar. 

Sebelumnya tahun 2016, pengunjung dapat masuk dengan gratis, tapi ternyata 

semenjak diberlakukannya tiket jumlah pengunjung malah naik. Menurut 

manajemen, mungkin publik menjadi paham bahwa NuArt ini memang terbuka 

untuk umum, selain itu pengunjung juga menjadi lebih tertib. 

Lokasi NuArt tidak jauh dari gerbang tol Pasteur, hanya berjarak 9 

menit saja menggunakan mobil. Dari pengamatan penulis, NuArt ini sangat 

dimanajeri dengan baik, tempatnya yang sangat luas terawat dengan baik. 

Fasilitasnya pun sangat memadai untuk acara berskala besar. NuArt sangat 

dapat dijadikan tempat wisata, namun akses kesini cukup sulit bila 

menggunakan kendaraan umum karena jauh dari jalan besar yang dilalui oleh 

angkot. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.10. NuArt Sculpture Park 

 

8) Orbital Dago 

Orbital Dago ini didirikan oleh Pak Rifky Goro, salah satu pendiri BDG 

Connex. Menurutnya, pengunjung yang khusus hanya datang ke galeri cukup 
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jarang sehingga ia mendirikan galeri dan kafe secara bersamaan. Kafe ini 

dioperasikan oleh istrinya yang memang berlatarbelakang bisnis kuliner. 

Kebanyakan karya yang ditampilkan di Orbital Dago adalah seni kontemporer, 

namun tidak mengkhususkan gaya seni tertentu. Tempatnya yang tidak terlalu 

besar cocok untuk pameran tunggal, namun ada juga kolaborasi. Pameran di 

sini berbeda setiap bulannya dan sudah full-book untuk setahun. Orbital Dago 

buka dari jam 9 pagi sampai 8 malam, setiap hari Selasa sampai Minggu. 

Jumlah pengunjung sekitar 10 orang per hari pada hari kerja. Pengunjung yang 

datang ke sini ternyata lebih banyak orang awam karena adanya restoran yang 

memang sudah memiliki penggemarnya sendiri. Selain itu, Orbital Dago juga 

sering mengadakan workshop seperti drawing untuk anak-anak dan pemutaran 

film, namun belum teratur. Menurutnya juga, antusias wisatawan terhadap 

destinasi seni di Bandung ini mulai meningkat, walaupun belum tinggi seperti 

Jogja. 

Akses ke Orbital Dago ini cukup sulit menurut penulis apabila 

menggunakan angkot, karena memang tidak dilalui jalan utama. Kebanyakan 

pengunjungnya memang menggunakan mobil pribadi atau transportasi online. 

Menurut pengamatan penulis, Orbital Dago ini sangat nyaman untuk dijadikan 

tempat wisata, lokasinya yang berada di dataran tinggi membuat suasana yang 

ditimbulkan segar dan juga “homey”. Selain itu Orbital Dago juga berencana 

akan membangun AirBnB persis di atas galeri. Sehingga tempat ini menjadi 

sebuah paket lengkap. Lokasi Orbital Dago ini terletak di Dago atas, dekat 

dengan Congo Restaurant, Warung Lela dan The Parlor. 
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Gambar 3.11. Orbital Dago 

 

9) Selasar Soenaryo 

Selasar Soenaryo merupakan salah satu galeri pertama di Bandung yang 

didirikan di tahun 1998. Awal mula ditujukan untuk maksud pendidikan 

dengan berbagai workshop untuk anak anak dan program residensi bagi 

seniman untuk berkarya. Setiap tahunnya Selasar Soenaryo mengundang 4-5 

orang seniman untuk membuat karya seni dari 0 sampai akhirnya di pamerkan. 

Pada ruang A, ditampilkan karya-karya Soenaryo, seperti patung, lukisan, 

instalasi, dan grafis. Kemudian ruang B, biasanya untuk pameran seni 

temporer. Karya yang dipajang di ruang A, tidak boleh difoto sama sekali, 

namun pameran pada ruang B tergantung pada senimannya. 

Pengunjung yang datang untuk hari kerja berkisar 50 orang kebawah, 

sedangkan untuk hari libur berkisar 100 orang. Selasar Soenaryo ini juga 

memiliki beragam fasilitas seperti restoran dan kafe, toko cinderamata, teater 

terbuka dan perpustakaan. Pengunjung yang datang banyak yang langsung ke 

restoran dan baru mengetahui bahwa ada galeri, tapi ada juga yang memang 

datang untuk ke galeri. 
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Menurut pengamatan penulis, Selasar Soenaryo merupakan salah satu 

galeri di Bandung yang termanajeri dengan profesional, karena memang sudah 

lama berdiri. Di depan Selasar Soenaryo ini terdapat WOT Batu, yang 

merupakan karya milik Soenaryo juga. Lokasi Selasar Soenaryo ini tidak 

terlalu jauh dari Orbital Dago, masih satu kawasan. Aksesnya cukup sulit juga, 

karena lebih jauh dan tidak dilalui angkot. Selain itu, semua karya disini sangat 

dirawat dan dijaga. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.12. Selasar Soenaryo 

 

10) Lawangwangi artspace 

Lawangwangi yang didirikan 2010 ini pada awalnya merupakan laboratorium 

sains dan galeri dibawah Artsociates Managament. Namun, pada awalnya 

ternyata pengunjung yang datang sedikit, hingga pada tahun 2012 

Lawangwangi memutuskan untuk membuka restoran. Lawangwangi juga 

mewadahi Bandung Contemporary Art Award (BCAA), dimana setiap karya 

finalisnya dipamerkan disana dimana dapat membuka peluang bagi seniman 

untuk dimanajeri oleh galeri besar. Pameran Lawangwangi selalu berganti 
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setiap bulannya, sehingga selalu ada hal baru yang dapat dilihat setiap kali 

kesini. 

Pengunjung Lawangwangi biasanya datang untuk ke restorannya 

kemudian melihat-lihat galeri disana. Rata-rata pengunjung jumlahnya 

beragam per-harinya namun paling ramai pada akhir pekan. Manajemen juga 

mengatakan bahwa setahun terakhir jumlah pengunjung sedang menurun. 

Mungkin karena lokasi Lawangwangi yang sulit dijangkau karena lebih jauh 

dari lokasi Selasar Soenaryo dan tidak dilalui oleh kendaraan umum, serta 

ditambah banyaknya tempat wisata baru di tengah kota Bandung. Menurut 

pengamatan penulis, Lawangwangi memiliki suasana yang modern dan 

minimalis karena interiornya yang bergaya modern. Lawangwangi terdiri dari 

restoran yang berada di lantai 2, Tuku yang merupakan toko merchandise, dan 

sebuah ruangan besar yang dapat dijadikan tempat pemutaran, workshop, dan 

pameran seni. Selain itu, tidak jauh dari sana terdapat tempat wisata Dago 

Dreampark. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.13. Lawangwangi Artspace 
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11) World’s end 

Saat penulis melakukan observasi ke lokasi World’s End berdasarkan peta 

Bandung Art Map, ternyata mereka sudah berpindah alamat ke Warehouse 22. 

Akhirnya penulis melakukan observasi ke Warehouse 22 dan bertemu pemilik 

dari World’s end di Spasial. Alasan pindahnya World’s end ini adalah masalah 

teknis. World’s end sendiri merupakan alternative artist platform yang 

menyediakan commerce, place, dan program. Platform ini memberikan wadah 

bagi para seniman diluar seni rupa, seperti illustrator, dimana seniman ini 

dianggap kurang memiliki kesempatan untuk melakukan pameran di galeri 

konvensional seperti Selasar Soenaryo misalnya. 

Untuk saat ini World’s End belum memiliki proyeksi yang tetap 

bagaimana setahun ke depan nanti. World’s End yang sekarang berlokasi di 

Spasial ini mungkin saja tidak menggunakan nama World’s End lagi dan 

bergabung bersama Spasial. Untuk saat ini kegiatan seputar seni pun belum 

direncanakan lagi. 

12) Galeri Hidayat 

Galeri Hidayat merupakan salah satu galeri yang pertama dibuka di Bandung 

sekitar pada tahun 1988. Galeri ini merupakan privat, dimana pemiliknya 

menyukai bidang seni rupa. Selain itu, Galeri Hidayat ini bergerak di bidang 

distribusi alat lukis dan bingkai lukis. Pada awal didirikan, rumah yang berada 

di Jalan Sulanjana itu memang dikhususkan untuk galeri. Namun, seiring 

berjalannya waktu, pada tahun 2000 awal beralih fungsi menjadi toko alat dan 

bingkai lukis karena masalah manajemen. Namun, kegiatan seni disini masih 
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diselenggarakan tapi tidak rutin dan sering dan biasanya dari institusi ataupun 

komunitas lain, dan bukan dibawah manajemen Galeri Hidayat sendiri. Hal ini 

menyebabkan Galeri Hidayat hanya berfungsi sebagai venue atau penyedia 

tempat saja.  

Lokasi Galeri Hidayat sendiri memiliki akses yang mudah karena dekat 

dengan jalan besar yang dilalui angkot dan ditengah kota. Namun, fungsinya 

yang sekarang bukan lagi dikonsentrasikan untuk galeri seni, menyebabkan 

pengunjung yang datang tiap harinya bertujuan untuk membeli alat lukis atau 

keperluan bingkai saja. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.14. Galeri Hidayat 

 

13) Galeri Soemardja 

Galeri Soemardja ini berlokasi di dalam kampus ITB, tepatnya di fakultas seni 

rupa ITB. Galeri ini merupakan galeri akademis tertua di Indonesia. Pada 

awalnya galeri ini dibangun untuk mewadahi pameran yang diselenggarakan 

secara akademis oleh mahasiswa dan juga pengajar. Seiring berjalannya waktu, 

fungsi galeri ini meluas, dimana mahasiswa juga bisa belajar manajemen karya 
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dan galeri disini. Sampai hari ini, galeri ini sudah mewadahi banyak sekali 

pameran terbuka secara nasional maupun internasional. Selain berfungsi 

sebagai galeri, Galeri Soemardja juga sebenarnya dapat digolongkan ke dalam 

museum. Hal ini dikarenakan programnya yang juga sering menampilkan arsip 

atau berkas yang memiliki sifat bersejarah dari banyak tokoh seniman penting. 

Galeri ini hanya terdiri dari satu lantai dan ukurannya tidak terlalu 

besar. Walaupun begitu, galeri ini memiliki banyak daya tarik lain, seperti 

taman patung yang berada persis di depan galeri. Patung di taman ini 

merupakan hasil karya tugas akhir mahasiswa seni murni. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.15. Galeri Soemardja 

 

14) Ruang Gerilya 

Ruang Gerilya ini awalnya didirikan pada tahun 2011, menjadi wadah untuk 

pameran dengan nama Komunitas Telur Asin. Ruang Gerilya sendiri memang 

tidak memfokuskan jenis karya seni yang akan ditampilkan namun 

mengutamakan yang jarang terekspos publik. Seiring berjalannya waktu, 

Ruang Gerilya berkembang dan menyediakan residensi dan kolektif. Pada saat 
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penulis melakukan observasi, Ruang Gerilya sedang tidak ada kegiatan 

pameran. 

Lokasi Ruang Gerilya sendiri mudah diakses dengan angkot karena 

tidak berada terlalu jauh dari jalan besar. Lokasinya di daerah Dago dan dekat 

dengan pusat kota. Namun, karena lokasinya terletak di jalan kecil dan tidak 

ada sign besar di depan gedungnya, membuat penulis agak kebingungan. Selain 

itu, disamping Ruang Gerilya terdapat coffe shop Kopi Rapat. Dari observasi 

penulis saat itu, pengunjung yang datang kebanyakan anak muda. Menurut Mas 

Wibi, ketertarikan awam pada dunia seni mulai meningkat, dan tidak 

memerlukan pengetahuan seni untuk menikmati sebuah karya seni. Publikasi 

dari setiap kegiatan di Ruang Gerilya beragam, dari mulai media cetak; koran 

dan majalah, poster yang disebar ke beberapa universitas hingga yang sekarang 

masih berjalan adalah media sosial; Instagram dan facebook.  

 

 

 

 

 

Gambar 3.16. Ruang Gerilya 

 

 

 

Perancangan Buku Sebagai..., Laurencia Marchellina P. F., FSD UMN, 2018



 
 

98 

15) URBANE (Galeri Yuliansyah Akbar) 

URBANE adalah kantor konsultan arsitektur yang juga memiliki ruang seni 

dengan nama Galeri Yuliansyah Akbar. URBANE sendiri memang sudah 

memiliki keinginan untuk mendirikan sebuah creative hub untuk mendorong 

perkembangan seni rupa di Bandung. Creative hub ini diwujudkan dalam 

bentuk galeri seni. Tapi, yang menarik dari galeri seni ini adalah ia mewadahi 

seni yang tidak konvensional dan lebih kepada applied art, seperti desain grafis 

dan arsitektur itu sendiri. Selain memiliki galeri seni, kantor ini juga memiliki 

café dan hotel yang sedang dalam tahap pembangunan. Galeri seni yang terdiri 

dari tiga lantai ini juga memiliki banyak fasilitas, seperti amphitheater. 

Akses menuju URBANE cukup mudah karena dekat dengan jalan besar 

Dago yang dilewati oleh angkot. Selain itu, URBANE berlokasi tidak terlalu 

jauh dari Orbital Dago. Dekat dengan lokasi tersebut juga terdapat hotel 

Sheraton dan Taman Pusat Kebudayaan, Dago Tea House. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.17. Galeri Yuliansyah (URBANE) 
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16) Kolase artspace 

Kolase ini awalnya merupakan kantor milik Bapak Thamrin, pengurus dari 

Roemah Seni Sarasvati. Latar belakang Bapak Thamrin sendiri merupakan 

arstiek, sehingga kegiatan yang dilakukan disini kebanyakan berbasis arsitek. 

Kegiatan utamanya adalah Bandung Sketch Walk. Bandung Sketch Walk ini 

merupakan kegiatan yang terbuka untuk umum, termasuk anak-anak dapat juga 

ikut serta. Kegiatan ini berupa menggambar objek tempat di pinggir jalanan 

Bandung. Kegiatan lainnya seperti pameran dan workshop mulai 2018 ini 

dipindahkan ke Roemah Seni Sarasvati, sehingga untuk kedepannya tidak ada 

rencana kegiatan seni yang akan diselenggarakan di Kolase ini 

 

 

 

 

Gambar 3.18. Kolase 

 

17) Museum Barli 

Museum ini dimiliki oleh seniman Barli Sasmintawinata. Barli Sasmintawinata 

adalah salah satu anggota dari kelompok seniman “Lima Bandung”. Kelompok 

ini merupakan salah satu kelompok seniman yang sudah melegenda di 

Indonesia, dengan anggota Affandi, Hendra Gunawan, Sudarso, Wahdi, dan 

Barli sendiri. 
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Barli yang merupakan anggota termuda saat itu, memiliki kesempatan 

untuk belajar langsung dari seniman Eropa. Ia yang juga senang mengajar itu 

kemudian mendirikan Museum Barli dan juga Balai Seni Barli di Padalarang. 

Hal yang membedakan Museum Barli dan Balai Seni Barli adalah fungsinya, 

dimana Museum Barli memang dimaksudkan untuk menyimpan karya-

karyanya. Sedangkan Balai Seni Barli dimaksudkan untuk tempat pelatihan 

seni. Namun, seiring berjalannya waktu, fungsi Museum Barli semakin meluas 

dengan dibukanya kursus menggambar dan juga museum mainan jadul. 

Mainan jadul yang merupakan koleksi cucu Pak Barli ini juga menjadi 

salah satu daya tarik dari museum yang terdiri dari tiga lantai ini. Selain itu, 

sekitar setahun yang lalu, museum ini juga direnovasi dan pada lantai dasarnya 

sekarang sudah berubah menjadi café Barli. Sedangkan di lantai paling atasnya, 

terdapat furniture asli yang dimiliki oleh Pak Barli. Memang museum ini 

dulunya merupakan kediamannya. 

Museum Barli yang berada persis dipinggir jalan raya ini memiliki 

akses yang mudah. Selain itu, lokasinya juga tidak berada terlalu jauh dari 

NuArt Sculpture Park. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.19. Museum Barli 
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18) Griya Seni Popo Iskandar 

Popo Iskandar adalah salah satu seniman terkenal di Bandung. Ia merupakan 

murid dari Hendra Gunawan dan Barli Sasmintawinata. Saat ia pergi ke Eropa, 

ia melihat studio seniman yang sederhana namun produktif, seperti milik 

Picasso dan Braque di Paris. Dari situlah keinginan ia untuk mendirikan Griya 

Seni Popo Iskandar (GSPI) itu muncul. 

 Griya Seni Popo Iskandar ini berlokasi tepat di belakang kampus 

Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Pada awalnya Griya Seni Popo 

Iskandar ini bukan berlokasi disini, namun seiring berjalannya waktu, lokasi 

tersebut sekarang sudah berubah menjadi hotel. Rumah yang terdiri dari dua 

lantai ini dulunya merupakan rumah pribadi Popo Iskandar. Selain itu, ada juga 

ruangan terpisah di halaman depannya yang dulunya merupakan studionya 

melukis. Namun, sayangnya studio itu sudah beralih fungsi menjadi indekost. 

 Lantai pertama rumah itu dipenuhi oleh lukisan Popo Iskandar yang 

bergaya ekspresionis. Disini kita dapat melihat banyak lukisan kucingnya yang 

terkenal itu. Kemudian lantia keduanya dipenuhi oleh dokumentasi perjalanan 

hidupnya. Selain lukisan, rumah ini juga dipenuhi oleh koleksi bukunya yang 

diletakkan di dalam rak dengan bentuk unik. 

 Griya Seni Popo Iskandar ini memiliki akses yang mudah namun 

cukup sulit untuk ditemukan pada awalnya. Hal itu disebabkan oleh lokasinya 

yang berada di dalam jalan kecil, di sebrang terminal Ledeng. 
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Gambar 3.20. Griya Seni Popo Iskandar 

 

19) Wot Batu 

Ruang seni ini merupakan milik seniman Sunaryo yang juga memiliki Selasar 

Sunaryo. Sesuai dengan namanya, ruangan seni ini hanya memamerkan karya 

yang terbuat dari batu secara permanen. Untuk memasuki ruang seni ini, 

pengunjung dikenakan biaya Rp. 50.000 untuk umum, Rp. 30.000 untuk pelajar 

dan gratis untuk lansia. Ruang seni ini memang didirikan sebagai bentuk 

kesadaran Sunaryo yang saat itu sudah berusia lanjut pada hubungan 

spritualitasnya dengan Sang Pencipta. 

 Disini pengunjung yang datang dapat mengikuti tour yang diadakan 

beberapa jam sekali. Saat itu penulis mengikuti tour pada jam 2 siang. Dengan 

adanya tour ini, pengunjung dapat memahami filosofi karyanya lebih dekat 

lagi. Pengunjung juga diberikan segelas kecil minuman segar yang dapat 

dinikmati di sitting area. Selain itu, disini juga ditayangkan video proses 

pembuatan Wot Batu. Lokasi Wot Batu ini berdekatan dengan dengan Selasar 

Sunaryo. Aksesnya cukup sulit karena jauh dari pusat kota dan jarang dilalui 

oleh angkot.  
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Gambar 3.21. Wot Batu 

 

20) Studio Jeihan 

Studio Jeihan ini dimiliki oleh seniman Jeihan Sukmantoro. Ia adalah pelukis 

yang terkenal dengan lukisan mata hitamnya. Ruang seni yang dimilikinya 

secara pribadi ini terdiri dari 4 lantai. Semua lantainya ini dipenuhi dengan 

berbagai karya lukis dan patungnya. Pada lantai satu, terdapat juga satu set 

gamelan yang menunjukkan budaya kampung halamannya, Jawa Tengah. 

Lantai ini dipenuhi dengan lukisan wanita dan lukisan spiritual yang berukuran 

besar. 

 Sedangkan lantai dua dan lantai tiganya dipenuhi dengan lukisan 

series lain, seperti kapal dan bunga. Terdapat juga koleksi benda pribadi seperti 

mesin tik, buku, dan sketsa. Selain itu, ada juga karya patungnya yang terbuat 

dari perunggu dan batang kayu. 

 Akses menuju ruang seni ini cukup sulit karena tidak dilalui oleh 

angkot, dan cukup jauh dari pusat kota. Selain itu, lokasinya juga berdekatan 

dengan Saung Angklung Mang Udjo, salah satu tempat wisata besar di 

Bandung. 
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Gambar 3.22. Studio Jeihan 

 

21) Serambi Pirous 

Serambi Pirous yang berlokasi tidak jauh dari Selasar Sunaryo dan Wot Batu 

ini merupakan ruang seni paling baru di Bandung. Sebenarnya, Serambi Pirous 

yang dimiliki oleh pasangan pelukis A.D. Pirous dan Erna Pirous ini pernah 

didirikan di daerah Dago namun bersifat tertutup. Lokasinya yang sekarang ini 

juga merupakan lokasi kediamannya. 

Walaupun baru diresmikan tahun lalu, sudah cukup banyak program 

seni yang diadakan disini. Program seninya saat ini masih memamerkan karya 

pribadi dari A.D. Pirous dan Erna Pirous. Maka dari itu, pengunjung yang 

datang kemari sebaiknya tidak memotret karyanya. Selain itu, disini juga 

belum terdapat banyak fasilitas seperti café ataupun toko oleh-oleh. Namun 

pengunjung dapat melihat juga workshop dimana A.D. Pirous dan Erna Pirous 

melukis, dengan didampingi oleh senimannya langsung. 
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Gambar 3.23. Serambi Pirous 

 

3.1.3.2. Observasi Buku 

Dalam menentukan konten dan desain buku, penulis melakukan observasi 

sebagai seorang wisatawan yang menggunakan buku sebagai pedoman dalam 

perjalanan. Selain itu penulis juga mempelajari kecenderungan target penulis, 

yaitu generasi millennial (19-35 tahun). Penulis melakukan observasi terhadap: 

a) Ukuran Buku 

Dalam observasi ini, penulis melakukan observasi participant sebagai 

traveler yang berkunjung ke ruang seni. Penulis dapat menyimpulkan 

bahwa ukuran buku sebaiknya kecil, nyaman di genggam, dan ringan. Hal 

ini juga berkaitan dengan kecenderungan target audiens dalam 

menggunakan tas yang biasanya berukuran tidak terlalu besar ketika 

berkunjung ke ruang seni. 

b) Konten Buku 

Berdasarkan observasi ruang seni rupa, penulis kemudian membatasinya 

menjadi 15 museum, galeri dan ruang alternatif. Ruang seni itu adalah 
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NuArt Sculpture Park, Museum Barli, Griya Seni Popo Iskandar, 

Omnispace & Omuniuum, Lawangwangi Creative Space, Selasar 

Sunaryo, Wot Batu, Serambi Pirous, Orbital Dago, Galeri Yuliansyah 

Akbar, Ruang Gerilya, Galeri Soemardja, Studio Jeihan, Kolekt, dan 

Roemah Seni Sarasvati.  

Ruang seni diatas adalah ruang seni yang memenuhi kriteria medan 

sosial seni rupa, dengan indikator memiliki maksud mendorong 

perkembangan seni rupa di Bandung, memiliki program setiap satu sampai 

tiga bulan sekali, memiliki manajemen yang sudah established, bukan 

hanya merupakan venue kegiatan seni, dan memiliki fasilitas yang 

memadai. 

Informasi yang akan disajikan dari setiap ruang seni rupa di tersebut 

bersifat tidak terlalu dalam. Hal ini dikaitkan juga dengan target 

audiensnya yang memiliki ketertarikan dengan dunia seni rupa, namun 

tidak memiliki banyak pengetahuan yang dalam. Sehingga penulis akan 

menyajikan sejarah singkat atau latar belakang ruang seni, informasi 

operasional, akses, fakta menarik, dan beberapa program rutin. 

c) Penggunaan Bahasa 

Dalam penulisan konten, penulis melakukannya secara mandiri. Pertama-

tama, penulis melakukan observasi pada media yang digunakan oleh target 

audiens. Media tersebut antara lain adalah media sosial seperti instagram 

dan youtube. Penulis mengobservasi penggunaan gaya bahasa yang 
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digunakan dalam menulis caption, dan gaya bercerita dalam konten vlog 

travel.  

Selain itu, penulis juga melakukan studi eksisting pada novel travel 

dengan target audiens yang serupa. Novel travel tersebut adalah Naked 

Traveler karya Trinity dan Koar-koar Backpacker Gembel karya karya Adis. 

Hal ini dilakukan untuk mengurangi gangguan komunikasi khususnya 

semantik, seperti yang dikatakan oleh Liliweri. Walaupun penulis merancang 

konten ini secara mandiri, konten tersebut tetap dikoreksi oleh narasumber, Pak 

Rikrik Kusmara dan editor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.24. Buku Koar-koar Backpacker Gembel. 

(Sumber: www.goodreads.com, diakses 15 Maret 2018) 

3.1.4. Studi Eksisting 

Penulis melakukan penelitian pada salah satu media informasi tentang destinasi seni 

di Bandung, yaitu Bandung Art Map. Bandung Art Map ini merupakan produksi 

sukarela dari Selasar Soenaryo dan NuArt Sculpture Park. Bandung Art Map ini 
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merupakan sebuah map yang berisikan berbagai informasi tentang venue seluruh 

kegiatan seni di Bandung, termasuk di dalamnya studio seniman dan restoran. 

Media informasi ini menampung banyak sekali informasi tapi tidak detail, audiens 

hanya dapat melihat alamat, jam buka dan jenis tempat saja. Selain itu, media 

informasi ini juga bersifat statis, dimana harus dilakukan update setiap setahun 

sekali. Website Bandung Art Map juga hanya berupa halaman untuk men-download 

peta dalam bentuk pdf atau jpg. Bandung Art Map juga memiliki akun instagram 

namun tidak aktif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.25. Bandung Art Map 

(Sumber: www.bandungartmap.com, diakses 5 Maret 2018) 

 

Perancangan Buku Sebagai..., Laurencia Marchellina P. F., FSD UMN, 2018



 
 

109 

Tabel 3.1. Studi Eksisting 
 

Strength Bandung Art Map berbentuk selembar kertas A3 yang dapat 

dilipat dan mudah dibawa; Memuat banyak sekali informasi 

mulai dari galeri, studio, restoran, dan nomor penting. 

Weakness Ukuran kertas cukup besar dan informasi di cetak bolak-balik 

sehingga tidak terlalu praktis; Data yang ada bersifat statis; 

Media sekunder tidak berfungsi seperti yang seharusnya; 

Tidak sustainable dari segi data dan bahan; Pendistribusian 

dilakukan secara fisik. 

Opportunities Semakin banyak galeri ikut berpartisipasi sehingga distribusi 

Bandung Art Map semakin mudah; Dapat bekerjasama 

dengan Kementerian Pariwisata Bandung. 

Threat Penggunaan media digital yang semakin meningkat; 

Munculnya platform baru yang lebih efektif dan sustainable 

 

 Menurut penulis, Bandung Art Map adalah sebuah informasi yang hanya 

sekedar menyajikan peta serta penunjuk tempat, serta tidak secara spesifik 

mengundang wisatawan untuk datang. Hal ini disebabkan karena tidak adanya 

informasi lebih lanjut mengenai destinasi yang ada, seperti latar belakang dan 

kegiatan yang dapat dilakukan. Selain itu, media sekunder (website dan akun 

instagram) tidak beroprasi seperti yang semestinya. Sehingga penulis dapat menilai 

media informasi ini kurang efektif untuk dijadikan media informasi oleh wisatawan, 
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karena selain kurang menarik wisatawan, media ini tidak memberikan informasi 

yang cukup lengkap dan mendalam. 

 Metodologi Perancangan  

Menurut Haslam (2006) terdapat 4 model dalam proses pembuatan buku. Pada 

perancangan buku kali ini, penulis menggunakan model: 

 

 

 

Gambar 3.26. Model Proses Pembuatan Buku 

(Sumber: Haslam, 2006) 

Model tersebut diawali dari desainer kemudian writer. Pada perancangan kali ini 

penulis berperan sebagai desainer dan penulis sekaligus. Maka dari itu, model 

perancangan ini dianggap sesuai. 

Dalam bukunya, Haslan kemudian menjelaskan beberapa tahap dalam 

merancang sebuah buku, diawali dari brief (pendekatan), format, grid, tipografi, 

struktur, image, layout, cover dan manufaktur. 

3.2.1. Brief 

Pada tahapan ini, Haslam menjelaskan beberapa pendekatan yang dapat digunakan 

untuk mengumpulkan data pada konten. Beberapa buku dapat memiliki lebih dari 

satu pendekatan. Pendekatan tersebut antara lain: 
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a. Dokumentasi 

Pendekatan ini merupakan pengumpulan data dalam bentuk teks dan 

gambar, seperti manuskrip, fotografi, map, video, dan sebagainya yang 

dapat dijadikan sumber informasi yang akan disajikan dalam buku. 

b. Analisis 

Pendekatan ini merupakan analisis dan pengelompokkan data konten dan 

dokumentasi. Data-data tersebut nantinya akan disusun berdasarkan 

prioritas. 

c. Ekspresi 

Pendekatan ini adalah proses memvisualisasikan perasaan atau emosi yang 

desainer atau penulis coba sampaikan dalam konten. Pendekatan ini tidak 

100% rasional, dapat dilakukan lewat warna, tanda, dan simbol. 

d. Konseptual 

Pendekatan ini adalah sebuah konsep yang biasanya dirancang oleh art 

director. Pendekatan ini membuat seluruh komponen pada buku merupakan 

satu kesatuan. 

3.2.2. Format 

Selanjutnya adalah tahapan untuk menentukan format dan ukuran buku. Menurut 

Haslam, format buku terdiri dari 3 jenis, yaitu portrait, landscape, dan square. 

Dalam tahapan ini penulis melakukan observasi partisipan, dimana penulis 

memosisikan diri sebagai traveler. Penulis akan menggunakan format portrait 

ukuran B6. 
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3.2.3. Grid 

Tahapan ketiga adalah penetuan sistem grid yang akan digunakan untuk seluruh 

halaman buku. Menurut Graver dan Jura, terdapat 4 jenis grid, yaitu single-column, 

multiple-column, modular, dan hierarical. Pada perancangan kali ini, penulis 

menyimpulkan multiple-column adalah grid yang paling sesuai. 

Selain itu, Haslam juga menjelaskan ada pertimbangan lain untuk grid, 

seperti margin dan proporsi teks boks pada halaman. Hal ini berkaitan dengan 

tahapan manufaktur, binding buku. 

3.2.4. Tipografi 

Selanjutnya, penulis menentukan typeface dan sistem pada paragraf. Typeface yang 

digunakan haruslah sesuai dengan konsep utama yang dilakukan pada pendekatan 

konseptual (brief). Selain itu, penulis juga diharuskan untuk menentukan type 

family yang akan dipakai (weight dan width) dan juga ukuran type dengan 

menggunakan teknik Fibonaci (half). 

Untuk sistem paragraf, penulis harus memperhatikan beberapa komponen 

seperti pemerataan tulisan kiri, kanan, tengah, justify atau forced. Kemudian juga 

penulis harus memperhatikan ruang horizontal, seperti panjang baris, jumlah kata 

(berkisar antara 45-75 kata), spasi antar kata. Selain ruang horizontal, penulis juga 

harus memperhatian ruang vertikal, seperti penggunaan baseline untuk berbagai 

ukuran type.  
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3.2.5. Susunan Halaman 

Pada tahapan ini penulis menyusun susunan pada bab dalam buku. Menurut Haslam 

(2006), ada beberapa unsur yang membentuk sebuah bab dalam buku, seperti 

chapter openers, running heads, hierarchy, quotation, caption and images, 

colophon (about), glossary, dan index. Beberapa unsur ini tidak diwajibkan untuk 

dicantumkan, sesuai dengan konten dan maksud buku itu sendiri. 

3.2.6. Gambar 

Menurut Haslam (2006), gambar memiliki fungsi sebagai identifikasi. Gambar 

tersebut dapat berbentuk fotografi ataupun ilustrasi. Pada perancangan kali ini 

penulis menggunakan kedua bentuk tersebut. Selain itu, simbol juga dapat 

digolongkan sebagai gambar. Simbol yang dapat digolongkan lagi menjadi 

pictogram dan ideogram tersebut memiliki beberapa keunggulan seperti multi-

languange, tidak memakan banyak ruang, dan dapat mewakili sebuah kalimat 

sekaligus. 

3.2.7. Layout 

Tahapan selanjutnya adalah tahapan dimana unsur pembentuk konten disatukan 

dalam sebuah halaman. Haslam mengatakan bahwa tahapan ini adalah tahap 

memposisikan gambar dan teks secara berdampingan. Ada beberapa jenis layout, 

antara lain layout teks yang didukung oleh gambar, layout yang hanya berisi teks, 

layout teks berdasarkan referensi, layout dengan banyak narasi, layout dengan 

menggunakan gambar pada kolom atau baris, dan layout multi-lingual. Pada 

perancangan kali ini penulis akan menggunakan layout teks yang didukung oleh 

gambar pada kolom atau baris. 
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3.2.8. Cover 

Menurut Haslam (2006) cover buku memiliki dua fungsi, yaitu untuk melindungi 

halaman buku dan sebagai indikator konten didalamnya. Desain cover adalah 

pertimbangan dari pihak penulis, desainer dan juga penerbit. Untuk perancangan 

cover kali ini penulis belum melibatkan pertimbangan penerbit. Haslam 

mengatakan bahwa terdapat tiga bagian dalam cover, yaitu depan, samping (spine), 

dan belakang. Untuk bagian depan, biasanya memiliki visual yang jauh lebih 

menarik dibandingkan dengan bagian belakang, walaupun biasanya keputusan 

pembelian bergantung pada bagian belakang buku. 

Haslam kemudian menjelaskan beberapa komponen yang harus 

diperhatikan pada masing-masing bagian cover. Pada bagian depan, terdapat 

beberapa komponen seperti gambar, nama lengkap penulis, judul buku dan sub 

judul (bila diperlukan), teks tambahan, dan ukuran format cover bila lebih besar 

dibandingkan dengan format halaman. Untuk bagian samping (spine), komponen 

yang harus diperhatikan adalah nama lengkap penulis, judul buku, dan logo 

penerbit. Komponen pada bagian belakang adalah ISBN atau barcode, harga jual 

tetap, deskripsi buku, ulasan pembaca, atau biografi penulis. 
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