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BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Dengan jumlah penduduk sekitar 289.966 jiwa, Kota Kendari dihuni oleh 

masyarakat dari Suku Tolaki 36%, Suku Muna 19%, Suku Buton 26%, Suku 

Moronene 10% dan Suku Wawonii 9%, sedangkan penduduk asli Kota Kendari 

berasal dari Suku Tolaki. Sebagai salah satu suku tertua dan suku bangsa terbesar 

di Sulawesi Tenggara, masyarakat Tolaki memiliki budaya yang unik yang tidak 

dapat ditemukan di daerah lain, seperti budaya Mombesara, sebuah upacara sakral 

yang menjadi perlambang pemersatu dan perdamaian dalam budaya Tolaki, 

terutama pada saat pengambilan keputusan besar di masyarakat. 

Di Indonesia, Seni dan Budaya merupakan salah satu media bagi seseorang atau 

masyarakat untuk berhubungan atau berinteraksi dengan individu ataupun dengan 

masyarakat lain. Keberadaan kesenian dan kebudayaan dari masa ke masa juga 

mengalami perkembangan guna beradaptasi dengan keadaan sosial masyarakat.  

Taman Budaya Sulawesi Tenggara mewadahai aktivitas Seni dan budaya 

diantara  kebudayaan Tolaki, kebudayaan Buton, Kebudayaan Muna, dan 

Kebudayaan Moronene, didirikan pada tahun 1983. Taman Budaya Sulawesi 

Tenggara dalam upaya mengembangkan kesenian daerah berfungsi sebagai 

laboratorium yang melakukan aktivitas mengelola dan mengeksperimentasikan, 

menggelar, memamerkan, mendokumentasikan dan mempublikasikan serta 

menggelar temu karya. 

Kondisi penurunan kualitas pada Taman Budaya Saat ini tentunya 

mempengaruhi perkembangan seni dan kebudayaan di Kota Kendari sebagaimana 

hal ini diperlihatkan dari gedung gedung seperti sanggar tari dan teater benar benar 

sudah dalam kondisi yang kritis kotor dan tidak layak hal tersebut juga 

menyebabkan beberapa komunitas enggan melakukan aktivitas di dalam area 

lingkup Taman Budaya ini. Kondisi ini yang mengakibatkan esensi dari taman 

budaya yang lama kelamaan akan hilang termakan waktu jika tidak adanya 

pengembangan khusus nya secara fisik bangunan serta keselarasan tatanan masa 

di komplek taman budaya. Tidak adanya keselarasan fungsi dengan tujuan yang 

sama diperlihatkan oleh kegiatan program yang dijalankan oleh Taman budaya dan 

kegiatan Komunitas para seniman akibat kondisi sanggar dan ruang lingkup 

komunitas yang masih terbatas. Para komunitas sendiri belum mampu bekerjasama 

untuk melindungi dan melestarikan bangunan bangunan di komplek taman budaya. 

Hal ini menyebabkan Taman budaya Sulawesi Tenggara sendiri saat ini hanya 

mengembangkan dan berfokus pada program program yang telah di agendakan 
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saja. Oleh karena itu beberapa renovasi yang telah dilakukan hanya pada bangunan 

administrasi dan gedung aula pertunjukan namun masih belum mencapai kualitas 

yang dapat dikatakan sebagai standar bangunan pertunjukan. 

Taman budaya sebagai wajah dan keberagaman budaya selain sebagai tempat 

aktivitas budaya dan seni juga dapat menjadi tujuan wisata budaya sehingga 

pengunjung dapat menikmati keindahan wajah kebudayaan setempat. Taman 

Budaya Sulawesi Tenggara saat ini hanya berfungsi sebatas tempat pertunjukan 

dan tempat latihan, belum sebagai tempat destinasi rekreasi. Melihat potensi site 

dan antusias komunitas seniman lokal diharapkan dengan adanya redesain fisik 

dapat memperbaiki dan mengembangkan serta memberikan dampak baru yang 

siknifikan tidak hanya kapasitas namun juga peningkatan mutu kualitas yang dapat 

menjadi wajah dari keberagaman budaya dan seni yang ada di kota kendari 

B. Masalah Desain 

Adapun perumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan 

diatas dalam proyek “Redesain Taman Budaya Sulawesi Tenggara sebagai Pusat 

Seni dan budaya di Kota Kendari” yakni : 

1. Bagaimana transformasi redesain Taman budaya terhadap kondisi.bangunan 

eksisting. 

2. Bagaimana rancangan redesain sehingga tercapainya kedekatan fisik tatanan 

massa bangunan di dalam Komplek Taman Budaya Sulawesi Tenggara. 

3. Menciptakan bangunan yang Ikonik di lingkungan kawasan Sekitar. 

C. Tujuan 

Tujuan dari projek “Redesain Taman Budaya Sulawesi Tenggara sebagai Pusat 

Seni dan budaya di Kota Kendari” adalah mengembalikan eksistensi Taman Budaya 

Provinsi Sulawesi tenggara sebagai ikon kebudayaan di kota kendari yang telah 

hilang sehingga dengan Redesain ini berupaya menarik minat pengunjung dan 

mengembalikan lahan berkreasi para seniman serta dapat mengikut sertakan 

masyarakat sekitar didalam tujuan menyelamatkan eksistensi Taman Budaya 

Sulawesi Tenggara. 

D. Manfaat 

Manfaat dari projek “Redesain Taman Budaya Sulawesi Tenggara sebagai 

Pusat Seni dan budaya di Kota Kendari” yakni: 

1. Manfaat Akademik 

a. Sebagai Pemenuh syarat Projek Akhir Arsitektur (PAA) jurusan Arsitektur 

Unika yang nantinya akan di gunakan sebagai pedoman Perencanaan dan 



 
 

3 
 

Perancangan Arsitektur Redesain Taman Budaya Sulawesi Tenggara 

sebagai Pusat Seni dan budaya di Kota Kendari 

b. Sebagai dasar dalam penyusunan Landasan Perancangan Arsitektur 

(LPA) pada salah satu bagian dalam proses Proyek Akhir Arsitektur Unika  

2. Bagi Pemerintah  

Bagi Pemerintah dengan Projek ini akan menaikkan minat pengunjung 

terhadap potensi nilai kultur budaya yang selama ini makin memudar sehinnga 

dapat memberi dampak positif terhadap lingkungan kawasan di kota kendari 

Sulawesi tenggara  

3. Bagi Masyarakat kota kendari 

Sebagai sarana berkreasi dan berekreasi dalam bidang kebudayaan 

sehingga dapat mengembalikan fasilitas berbagai kegiatan di bidang seni dan 

kebudayaan.. 

E. Sistematika Penulisan 

BAB I. PENDAHULUAN 

Pada dasarnya bab pendahuluan bukan bab seperti bab yang lainnya. 

Bab pendahuluan merupakan ringkasan dari bab sesudahnya. Sehingga 

bab pendahuluan bukan merupakan bab analisa, pengajuan gagasan dan 

atau konsep secara pribadi. Bab Pendahuluan merupakan bab yang 

berada di bagian depan seluruh bab yang ada dengan tujuan bagi pembaca 

untuk mengetahui tujuan awal. 

BAB II. GAMBARAN UMUM  

Pada dasarnya bab ini adalah bab yang memuat kemampuan 

pemahaman pengetahuan menyeluruh dan signifikan terhadap fungsi 

bangunan yang ditetapkan. Bab ini merupakan bab identifikasi terhadap 

lokasi, tapak dan fungsi bangunan sebagai dasar dalam proses analisa 

pada bab berikutnya. Kemampuan ini didapat dari proses pembelajaran 

melalui berbagai sumber pengetahuan yang dapat dipercaya, misal : buku, 

jurnal, atau manuskrip lain yang dapat dipertanggungjawabkan serta 

pembelajaran melalui observasi lapangan dan untuk mendapat informasi 

yang mendalam terhadap fungsi bangunan yang sama. Tujuannya adalah 

sebagai landasan pengetahuan awal agar tidak terjadi kegagalan dalam 

proses perencanaan selanjutnya.  

BAB III. PEMOGRAMAN ARSITEKTUR 

Bab 3 ini memuat tentang analisa berdasarkan pada identifikasi yang 

telah dilakukan pada bab 2. Bab ini telah masuk dalam kasus fungsi, tapak 
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dan lokasi yang dipilih. Oleh karena itu, analisa tidak lagi bersifat umum 

tetapi sudah bersifat khusus.  

Pemrograman adalah analisa terhadap kasus fungsi bangunan yang 

terkait dengan kebutuhan saat ini berdasarkan pada pemahaman tentang 

fungsi bangunan yang telah diketahui terlebih dahulu pada bab 

sebelumnya. 

Selain sebagai analisa tentang kebutuhan, pada pemrograman ini 

dilakukan kajian-kajian yang dapat mengetahui berbagai potensi dan 

kendala, baik pada aspek manusia, tapak dan lingkungannya.  

BAB IV. ANALISA MASALAH 

Bab 4 ini merupakan bab yang memuat tentang analisa untuk 

menentukan masalah arsitektural antara yang diharapkan dengan kondisi 

riil yang terjadi pada kasus. Masalah ditentukan antara kondisi yang 

diharapkan dengan kondisi faktual yang terjadi. Hal ini akan menimbulkan 

konflik antara fungsi bangunan yang akan dirancang dengan kondisi faktual 

tapak dengan lingkungan. Kondisi faktual tersebut dinyatakan pada aspek 

potensi dan kendala. Tujuannya adalah untuk mendapatkan masalah yang 

terjadi pada fungsi bangunan yang terjadi.  

BAB V. LANDASAN TEORI 

Tujuan dari landasan teori bukan untuk mengelaborasi dari berbagai 

teori namun sebagai dasar dalam memecahkan masalah, sehingga dalam 

pemecahan masalah mempunya dasar yang kuat.  

BAB VI. PENDEKATAN PERANCANGAN 

Uraian tentang pokok-pokok perancangan yang dapat menjadi 

pegangan dalam proses desain selanjutnya. Pendekatan perancangan ini 

didasarkan atas dominansi masalah yang akan dikembangkan menjadi 

tema dalam proses perancangan.  

BAB VII. LANDASAN PERANCANGAN 

Memuat penetapan konsep perencanaan sebagai landasan dalam 

proses perancangan arsitektur penetapan dan konsep perencanaan 

merupakan pernyataan sebagai pegangan atau landasan dalam proses 

perancangan arsitektur pada Redesain Taman Budaya Sulawesi Tenggara 

sebagai Pusat Seni dan budaya di Kota Kendari 

 

 

  


