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BAB IV ANALISA MASALAH 

A. Analisa Masalah 

1. Masalah fungsi bangunan dengan aspek pengguna 

Fenomena yang terjadi pada keadaan eksisting Taman Budaya Sulawesi 

Tenggara saat ini mengalami penurunan kualitas baik dari segi kualitas 

bangunan maupun kultur budaya yang mulai menurun. Kegiatan pelatihan para 

komunitas seni di dalam Taman budaya juga masih belum terpenuhi secara 

maksimal. Hal ini terjadi akibat mulai luntur nya rasa akan menjaga dan 

melestarikan kebudayaan tradsional setempat dan rasa acu tak acuh terhadap 

budaya yang tradisional yang sudah ada sejak dulu. Melihat pengaruh akan 

arus globalisasi yang terjadi orang orang cenderung lebih tertarik pada kegiatan 

seni kontemporer yang cenderung modern.  

Melihat fenomena di Kota Kendari tersebut dapat disimpulkan bahwa 

keinginan masyarakat Kota Kendari kurang tertarik akan pengetahuan 

kebudayaan tradisional dan cenderung lebih ke arah modern. Namun para 

komunitas seniman lokal sendiri masih memiliki kesadaran dan ingin 

menyelamatkan serta melestarikan namun tidak memiliki fasilitas yang 

memadahi sehingga hal tersebut menjadi benang merah pada projek ini. 

Permasalahan keinginan masyarakat sebenarnya akan timbul jika dibarengi 

dengan memenuhi keinginan masyarakat itu sendiri dalam artian pola pikir 

modern jika dibarengi dengan kepentingan akan pola tradisi baik budaya 

maupun seni lokal setempat dianggap akan menjadi solusi dari permsalahan 

ini. Oleh karena itu kaitaanya dengan segi arsitektur Taman budaya saat ini di 

anggap menjadi masa lalu dan sebaiknya perlu adanya perkembangan 

moderenitas dengan tidak meninggalkan kesan arsietktur tradional / (kesan 

bangunan lama yang berkonsep tradisional Tolaki) akan menjadi pemicu kesan 

baru dari tampilan Taman Budaya dan di harapkan mampu menjadi penggerak 

akan kemauan masyarakat untuk mengenal kembali dan menjaga kelestarian 

budaya yang seharusnya sudah menjadi ciri khas bangsa Indonesia sejak dulu 

kala khususnya di wilayah Sulawesi Tenggara yang masih jarang diketahui oleh 

masyarakat luar. 

2. Masalah fungsi bangunan dengan tapak 

Beberapa kondisi eksisting gedung di Taman Budaya Sulawesi Tenggara ini 

menjadi kendala dan tentunya sangat ironis melihat bangunan bangunan yang 

seharusnya menjadi potensi tidak dikelola secara maksimal. Permasalahan 
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permasalahan yang timbul secara nyata adalah pengembangan renovasi yang 

telah dilakukan khususnya pada gedung pertunjukan multifungsi yaitu Tari / 

teater maupun musik tidak memiliki sistem akustik yang baik hal tersebut 

disampaikan oleh pengelola seksi pertujukan (Arini Wahyu Sadalwati selaku 

Kepala Seksi Seni Pertunjukan Taman Budaya Sultra, Survei 2019) fasilitas 

seperti ruang tata rias dan kostum pun tidak ada sehingga jika dilihat secara 

fungsi hanya berfokus pada adanya tempat untuk pergelaran seni tidak dalam 

hal persiapan dan kualitas audio visual akustik. 

Fungsi kinerja baik struktur dan khususnya penampilan fisik bangunan 

lainnya terlihat pada fasilitas fasilitas yang tidak mengalami perhatian sama 

sekali pada gedung Seni Tari sebagai tempat pelatihan para komunitas seni tari 

/ teater dalam kondisi kritis bahkan terbengkalai dan tidak dipergunakan lagi. 

Gedung koperasi juga belum mengalami perhatian sehingga juga terbengjakai 

begtu saja. Fungsi wisma penginapan dan rujab Kepala Taman budaya secara 

fisik juga dalam kondisi kritis bahkan telah beralih fungsi menjadi perumahan 

liar oleh warga sekitar dan belum ada penanganan khusus terkait kasus ini. 

Kondisi kondisi fisik bangunan tersebut menjadi point penting pada projek ini 

dimana agar redesain bertujuan juga sangat penting untuk mengembalikan 

maupun manata agar kinerja bangunan dapat kembali dirasakan dan kembali 

berfungsi sesuai fungsinya. 

Perkembangan bangunan Taman Budaya saat ini telah terlihat dengan 

adanya renovasi renovasi di beberapa fasilitas namun tidak secara maksimal 

dan akhirnya tidak terjadi keselarasan antar bangunan dan memperlihatkan 

bangunan tersebut sebagai daya Tarik bagi pengunjung. Pemerintah daerah 

hanya mementingkan nilai provit dari kepentingan beberapa fungsi fasilitas saja 

dan malah mengabaikan kepentingan komunitas akan fasilitas tempat pelatihan 

yang memadahi sehinnga menyebabkan kurang nya minat komunitas untuk 

berlatih dan bersosialisasi di area lingkup Taman Budaya. 

3. Masalah fungsi bangunan dengan lingkungan di luar tapak 

Berdasarkan permasalahan menurunnya kultur kawasan ikonis kebudayaan 

akibat menurutnya eksistensi taman Budaya ini tentunya menjadi sebuah 

permasalahan yang harus dikaji bagaiamana menyesaikan permasalahan 

tersebut. Bagaimana hubungan Taman budaya terhadap kondisi lingkungan 

sekitar dan bagaimana sebaliknya. Kondisi lingkungan sekitar taman budaya 

sendiri juga terkenal akan kawasan fasilitas pendidikan yang akan menjadi daya 

Tarik khusus tentang bagaimana menanamkan nilai kultur budaya sehinnga 
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tidak hanya dapat menjadi tempat rekreasi secara ikonik namun juga dapat 

memberi edukasi pada kawasan sekitar sehinnga dinilai dapat menjadi 

parameter keberhasilan Taman budaya dalam hal mengedukasi. Oleh karena 

itu dimulai dari bagaimana bangunan tersebut dapat memberi kesan 

keselarasan positif bagi konteks lingkungan sekitar bukan menjadi kontras 

terhadap lingkungan nya. 

B. Masalah-masalah yang muncul 

Berdasarkan uraian kajian komprehensif tentang potensi dan kendala pada 

fenomena yang terjadi terdapat beberapa isu atau permasalahan yakni : 

1. Hllangnya citra visual bangunan sebagai bangunan kebudayaan akibat 

perkembangan renovasi yang selama ini dilakukan 

2. Beberapa fasilitas gedung eksisting dalam kondisi kritis dan tidak memiliki 

kesetaraan serta identitas yang sama di dalam suatu lingkup Taman Budaya 

3. Lunturnya daya Tarik konteks lingkungan kebudayaan pada kawasan tersebut 

C. Pernyataan Masalah 

Berdasarkan Kajian permasalahan yang didasari oleh isu arsitektural dan non 

arsitektural sebelumnya maka diperoleh penyataan masalah desain berdasarkan 3 

aspek  yaitu Arsitektural, Sistem bangunan dan Konteks lingkungan sebagai acuan 

penyelasaian penyataan masalah desain sebagai berikut : 

1. Bagaimana transformasi redesain Taman budaya terhadap kondisi.bangunan 

eksisting  

2. Bagaimana rancangan redesain sehingga tercapainya kedekatan fisik tatanan 

tatanan massa bangunan di dalam Komplek Taman Budaya Sulawesi 

Tenggara 

3. Menciptakan bangunan yang Ikonik di lingkungan kawasan Sekitar 

  


