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BAB VI PENDEKATAN PERANCANGAN 

A. Pendekatan Konsep Masing Masing Pernyataan Masalah 

Dari penelusuran permasalahan permasalahan pada analisa masalah yang telah 

dijabarkan pada bab sebelumnya terdapat berbagai teori yang digunakan untuk 

memecahkan masalah tersebut antara lain: 

Tabel 6 1 Pendekatan Pemecahan masalah  

Masalah Desain Uraian Teori  

Bagaimana transformasi redesain 
Taman budaya terhadap 
kondisi.bangunan eksisting 

T
ra

n
s
fo

rm
a

s
i 
A

rs
it

e
k
tu

r 

Proses kreatifitas dengan cara 
memindahkan suatu bentuk atau makna 
dari sebuah objek yang akan 
menghasilkan sebuah bentuk baru. 

mengalami transformasi typologic ketika 
desain tersebut memiliki kaitan budaya 
suatu daerah 

Menentukan sebuah proses perubahan 
dengan sebuah penanda dari metode 
Semiotika Arsitektur. 

Penggunaan Makna dan Simbolik 
Arsitektur Tradisional yang ada di 
Sulawesi Tenggara 

Wujud Unsur Arsitektur Kontemporer 
sebagai penampilan Arsitektur masa Kini 

Bagaimana rancangan redesain 
sehingga tercapainya kedekatan 
fisik tatanan massa bangunan di 
dalam Komplek Taman Budaya 
Sulawesi Tenggara 

K
e
d

e
k
a
ta

n
 F

is
ik

 

a
n

ta
r 

B
a
n

g
u

n
a
n

 Adanya pola organisasi Ruang Cluster 

Menghubungkan suatu bangunan dengan 
bangunan lainnya. 

bersifat fleksibel dan dapat menerima 
pertumbuhan dan perubahan langsung 
tanpa mempengaruhi karakternya 

Menciptakan bangunan yang Ikonik 
di lingkungan kawasan Sekitar 

Ik
o

n
ik

 

Menerapkan pendekatan Ikonik Tipologis 

Menciptakan image dalam masyarakat 
yang bersangkutan bahwa bentukan 
tersebut adalah bentukan ideal bagi 
mereka yang perlu dipertahankan 

Mewujudkan identitas berdasarkan etnik 
langgam yang ada di daerah tersebut. 

Sumber : Analisa Pribadi, 2019 

Dari ketiga permasalahan tersebut tentunya mempunyai tahap dan penannganan 

penyelesaian masalah yang berbeda namun juga memiliki keterkaitan yang sangat 

kuat sehingga pada tahan pendekatan perancangan ini dapat di selesaikan dengan 

menentukan garis besar dari permsalaahan tersebut. 

Dalam kasus permasalahan Projek Redesain Taman Budaya ini dapat di Tarik 

garis besar permsalahan berdasarkan Tabel pemecehan masalah dan beberapa 

teori yang telah di kaji sebelumnya yaitu penanganan identitas sebuah rancangan 

baru pada Taman Budaya sultra sehingga memilki sesuatu kekhasan tidak hanya 
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pada fungsi bangunan itu sendiri namun dapat memberi kesan identitas 

arsitekturnya terhadap budaya namun dapat memberi kesan identitas pada aspek 

pengguna dan lingkungan sekitar nya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tentunya penatapan pendekatan perancangan Semiotika Arsitektur dihasilkan 

berdasarkan permasalahan dominan dan dapat menjadi benang merah pada 

Perancangan Arsitektur Redesain Taman Budaya Sultra ini. 

B. Penerapan Semiotika Arsitektur pada Perancangan Redesain Taman 

Budaya Sulawesi Tenggara sebagi Tema Desain 

Penetapan Semiotika sebagai Tema Perancangan Redesain Taman Budaya 

Sulawesi Tenggara dalam Arsitektur merupakan upaya agar mengajak kepada 

masyarakat awam dalam hal ini masyarakat Kota kendari dan sekitarnya sehingga 

dapat dengan mudah untuk dipahami dengan menimbulkan komunikasi antara 

pengguna dan bangunan.  

Adanya pendalaman terhadap tema ini diharapkan dapat mampu menghasilkan 

karya arsitektur kontemporer, tetapi sekaligus juga menimbulkan getar getar budaya 

(cultural resonances) yang menyiratkan kesinambungan terhadap budaya dan 

warisan masa silam. 

 

 

 

 

 

Ikonik  

Kedekatan 

Fisik Antar 

bangunan 

Transformasi  
Arsitektur 

Semiotika 

Bagan 6 1 Pendekatan Pemecahan masalah  
Sumber : Analisa Pribadi, 2019 

 

Bagan 6 2 Relasi 
Sumber : Broadbent, 1980:1 
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Berikut merupakan penerapan tema Semiotika Sebagai Arsitektur pada 

perancangan Redesain Taman Budaya Sulawesi Tenggara : 

Tabel 6 2 Kemungkinan Penerapan Tema Semiotika Arsitektur pada Perancangan 

Kemungkinan Penerapan Semiotika Arsitektur pada  

Signifier Signified Fungsi Nyata/Sifat Benda Makna  

Tampak 

Depan / 

bagian 

Depan 

Fasad 

Persegi 
 

Tampak dari depan atau disebut 

fasad bagian bawah atau rangka dan 

lantai dianalogikan dengan dada dan 

perut manusia 

Bagian 

Bawah 

/kolong 

Puriwuta 

menghindari banjir, tempat 

binatang ternak, tempat 

bersantai, tempat 

menyimpanan alat 

pertanian, agar rumah 

menjadi dingin dan 

terhindar dari binatang 

buas. 

bermakna sebagai aplikasi dari dunia 

bawah (puriwuta) 

Ornamen 

Ukiran Motif 

Bercorak 

Spiral dan 

Bergaris 

Lengkung 

Kalosara 

Sebagai lubang untuk 

masuk nya Sirkulasi udara 

kedalam bangunan 

Bentuk lingkaran berfungi 

menunjukan sesuatu yang alami dari 

bentukan analisis yang didapat 

lingkaran tersebut ditunjukan dengan 

ornament tumbuhan seperti buah kalo 

dan tumbuhan pucuk pakis, bentuk 

lingkaran tidak terlepas dari garis 

lengkung yang juga menunjukan 

sebuah gerak pertumbuhan biologis 

(alami) suatu garis lengkung 

menujukan sebuah bentukan yang 

artinya memiliki arti simbol 

berdasarkan bentuk garis lingkaran 

yang terjadi 

Tiang / 

Kolom 
Otusa 

yaitu tiang rumah yang 

bentuknya bulat dan untuk 

rumah papan ( kataba) 

tiangnya berbentuk balok 

(segi empat). 

 persegi berarti memiliki kekayaan 

materi lebih banyak dari memiliki 

tiang bundar. 

 Garis vertikal difungsikan sebagai 

sebuah konstruksi atau 

penyangga yang dapat dilihat 

dengan bentuk kolom/tiang dari 

jauh dan bisa menjadi alat bantu 

ukur pada penghuninya. Jika 

rumah tersebut memiliki tiang 

yang tinggi maka pemiliknya 
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memilki kekayaan materi yang 

cukup atau berlebih. 

  Garis lurus dapat menunjukan 

keseimbangan serta kemampuan 

yang dilihat dari ukuran. Jika 

rumah tersebut memiliki tiang 

yang tinggi maka pemiliknya 

memilki kekayaan materi yang 

cukup atau berlebih. 

 dianalogikan sebagai tulang 

punggung manusia 

Dinding Orini 

yakni dinding yang 

bentuknya persegi empat 

panjang mengikuti bentuk 

rumah. Dinding. pada 

umumnya terbuat dari 

bambu yang dianyam ( 

salabi) atau disusun, kayu-

kayu kecil, tangkai sagu ( 

tangge ndawaro), kulit 

kayu, papan dan lain-lain. 

Dinding disini dianalogikan sebagai 

kulit karena merupakan bagian terluar 

dari sebuah rumah yakni rumah 

dianggap sebagai analogi dari Tubuh 

manusia. 

Pintu Otambo 

Yakni pintu yang pada 

umumnya berbentuk 

persegi empat panjang. 

Pintu depan rumah adalah analogi 

dari mulut dan pintu belakang adalah 

analogi dari dubur. Pada pintu depan 

di tempatkan sedikit kesamping agar 

orang luar tidak dapat langsung 

masuk ke rumah. Menurut 

kepercayaan pada suku Tolaki agar 

mencegah masuknya hawa jahat 

yang berkaitan dengan ilmu hitam 

Tangga Lausa 

yakni tangga rumah. 

Tangga ini ada yang terdiri 

dari karyu bulat yang 

ditakik beberapa tingkatan 

(biasanya 5 sampai 

dengan 7 tingkatan) 

menurut tinggi rendahnya 

rumah. Ada juga tangga 

yang diikat pada dua 

batang kayu, jumlah anak 

tangga sama.dengan jenis 

tangga yang pertama. 

Menurut tradisi anak tangga 

jumlahnya ganjil, bilangan genap 

kurang baik. Angka ganjil disebut 

konanggoa yang berarti sangat baik 

mendapatkan rejeki tiada henti dan 

tidak akan nada keganjilan didalam 

rumah. Kiri dan kanan tangga ada 

kalanya diberi tangan tangga dan 

dipasang tali pengikat yang pada 

umumnya berbahan rotan. Jarak 

antara anak tangga menurut 

kebiasaan sekitar satu hasta atau aso 

siku 
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Jendela  
Lomba 
Lomba 

Dimanfaatkan sebagai 

penyinaran 

Menurut kepercayaan Tolaki dalam 

meletakan jendela  

(lomba-lomba) ditempatkan searah 

terbitnya matahari dan terbenamnya. 

Kepercayaan aliran hulu dan hilir 

sungai ibarat rejeki 

Bentuk Atap  
Atap 

Segitiga 

Bentuk segitiga merupakan 

bentukan yang biasa 

digunakan sebagai bentuk 

atap pada rumah 

segitiga dianggap sebagai bentuk 

yang memiliki struktur yang kokoh 

maka hal itu bersifat stabil dan karena 

segitiga diaplikasikan sebagai atap 

maka runcing pada segitiga 

mengarah keatas yang menunjukan  

ada seuatu yang agung diatas yang 

maha kuasa (Tuhan) maka yang 

paling dekat dengan tuhan adalah 

pemikiran yang didapat dari kepala. 

Sehingga segitiga (atap) berrti kepala 

manusia 

Sumber : Analisa Pribadi, 2019  


