
BABI 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Projek 

Toraja merupakan salah satu daerah yang berada di Provinsi 

Sulawesi Selatan, dimana Tana Toraja telah dibagi menjadi 2 yaitu 

Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Toraja Utara. Daerah yang 

memiliki adat dan budaya yang menarik dan unik ini memiliki 

peninggalan budaya yang sudah ada sejak jaman megalitikum, 

memberikan warna dan makna tersendiri bagi siapa saja yang 

mengunjungi daerah ini. Penduduk yang ramah, budaya yang asli dan 

lestari menjadikan Toraja menjadi salah satu dari 15 daerah tujuan 

wisata Indonesia sekaligus menjadi salah satu ikon pariwisata 

Indonesia tahun 2010. 1 
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alam, wisata budaya, kuliner, kerajinan, dan kehidupan sosial yang 

menarik. 

Wisata yang terdapat di daerah Toraja, dilihat dari segi kehidupan 

sosial, adat dan budayanya. Hal yang mendasari untuk perencanaan 

proyek berupa "Ufe Museum and Art gallery di Toraja" yaitu 

mengembangkan objek wisata yang bersifat edukatif. Dalam 

perancangan Ufe Museum and Art gallery ini akan memberikan 

fasilitas tambahan berupa Museum dan Galeri seni dan beberapa 

fasilitas pendukung lainnya tanpa merusak pemukiman rumah adat 
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yang akan menjadi titik tolak dari perancangan museum dan galeri 

seni ini. 

Dengan melihat kehidupan sosial, kegiatan sosial seperti upacara 

pemakaman, pentas tarian tradisional dan lain-lain yang akan menjadi 

bagian dari Ufe Museum and Art Gallery ini, sehingga pengunjung 

baik itu wisatawan maupun pelajar dapat mengetahui daerah Tana 

Toraja ini tidak hanya dengan sejarahnya namun juga bisa melihat 

secara langsung kehidupan masyarakat Toraja, pentas-pentas adat 

dan budaya. 

1.2 Tujuan dan Sasaran Pembahasan 

1.2.1 Tujuan 

Membuat Landasan Teori dan Program untuk perancangan dan 

perencanaan proyek berdasarkan dari analisis data-data yang ada. 

1.2.2 Sasaran 

Sasaran penyusunan Landasan Teori dan Program memberikan 

penjelasan mengenai landasan teori, tinjauan projek, analisa, 

program, dan kajian teori. 

1.3 Lingkup Pembahasan 

Proyek perancangan kawasan Ufe Museum and Art Gallery di Toraja, 

menggabungkan antara museum dan galeri seni dengan permukiman 

rumah adat akan menjadi satu lingkup kawasan dimana pembagian 

zona dilihat dari kegiatan dan aktivitas yang akan dilakukan, sehingga 

menciptakan fasilitas yang dibutuhkan dan kemudian menimbulkan 

ciri khas dari area Ufe Museum and Art Gallery ini. 

2 



1.4 Metoda Pembahasan 

1.4.1 Metoda Pengumpulan Data 

( Metoda Pengumpulan Data ] 

Data Data 

Primer Sekunder 

I I 
- Studi lapangan - Literatur/ referensi 

- Studi perbandingan buku 

- Wawancara - Browsing internet 

Skema l.a : Bagan metoda pengumpulan data 

a. Data Primer 

• Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan studi 

lapangan dan studi perbandingan terhadap museum-museum 

yang sudah ada. Data yang diperoleh berupa foto, dan data 

statistik. 

• Wawancara adalah kegiatan yang dilakukan terhadap pihak 

yang bersangkutan. 

Wawancara yang dilakukan terhadap beberapa narasumber 

yaitu: 

Badan pengelola Balai Pelestarian eagar Budaya 

Makassar 

Badan pengelola PT. Museum La Galigo Makassar 

Penduduk wilayah permukiman adat Karuaya, Tana 

Toraja 

Penduduk wilayah Ke'te Kesu', Toraja Utara 
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Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

b. Data Sekunder 

Data sekunder diperoleh dari refrensi bukul literatur buku, serta 

browsing melalui internet mengenai objek yang terkait. 

1.4.2 Metoda Penyusunan dan Analisa 

Metoda yang akan digunakan dalam penyusunan dan analisa yaitu 

berupa metoda deskriptif, metoda dokumentatif, metoda komparatif. 

• Metoda deskriptif, dilakukan pengumpulan data dengan cara 

mendapatkan data dari instansi yang terkait, studi literatur, 

wawancara dengan narasumber, melakukan survei terhadap 

lapangan dan pencarian data lain melalui intemet. 

• Metoda dokumentatif, metoda ini dilakukan dengan 

pengumpulan foto yang akan menjadi bahan penulisan ini. Metoda 

ini dilakukan mulai dari survei yang kemudian mendokumentasikan 

gam bar yang perlu diambil. 

• Metoda komparatif, metoda ini dilakukan dengan melakukan 

perbandingan terhadap museum-museum yang sudah ada. 

Dari pengumpulan data yang sudah terkumpul dilakukan analisa 

terhadap data-data yang sudah ada kemudian diperoleh data akurat 

mengenai kondisi yang ada. 

1.4.3 Metoda Pemrograman 

Data yang telah didapatkan kemudian dilakukan pengolahan data 

melalui analisis dengan mengidentifikasi dan menguraikan 

permasalahan-permasalahan yang ada, baik itu berupa hasil 

4 



pencarian terhadap Iiteratur, hasil survey lapangan, foto observasi, 

dan wawancara terhadap pihak yang berkaitan. Analisis juga 

dilakukan secara kuantitatif, kualitatif dan deskriptif. Analisis 

kuantitatif dilakukan dengan cara melakukan studi besaran ruang, 

analisis secara kualitatif dilakukan dengan cara studi aktivitas 

perilaku, sirkulasi dan kenyamanan, sedangkan analisis deskriptif 

dilakukan dengan cara menggambarkan dan memaparkan tentang 

perancangan yang akan dilakukan dengan jelas. Dengan dilakukan 

beberapa macam anal isis kemudian dapat dilakukan kesimpulan 

terhadap permasalahan desain yang dominan pada perancangan 

museum dan art gallery yang disesuaikan dengan fungsinya. 

1.5 Sistematika Pembahasan 

1.5.1 BAB 1 Pendahuluan 

Pembahasan yang memuat Latar Belakang Projek, Tujuan dan 
----------------

Sasaran, Lingkup Pembahasan, Metoda Pembahasan dan 

Sistematika pembahasan. 

1.5.2 BAB 2 Tinjauan Projek 

Pembahasan memuat Tinjauan Umum, Tinjauan Khusus, 

Kesimpulan, Batasan dan Anggapan. 

1.5.3 BAB 3 Analisa Pendekatan Program Arsitektur 

Memuat analisa pendekatan kawasan dan analisa pendekatan 

masing-masing fungsi. 
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1.5.4 BAB 4 Program Arsitektur 

Pembahasan memuat program kawasan dan program masing

masing fungsi 

1.5.5 BAB 5 Kajian Teori 

Memuat Kajian Teori Tema Desain, Interpreasi elaborasi, studi 

preseden, kemungkinan penerapan, dan Kajian Teori Permasalahan 

Domain. 

1.5.6 Kepustakaan 

1.5.7 Lampiran 

6 


