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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Arti kebudayaan menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah hasil 

kegiatan dan penciptaan batin (akal budi) manusia seperti kepercayaan, kesenian, 

dan adat istiadat. 

Antar keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan 

untuk memahami lingkungan serta pengalamannya dan yang menjadi pedoman 

tingkah lakunya 

Kesenian adalah salah satu unsur kebudayaan yang keberadaannya sangat 

diperlukan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu 

kesenian mempunyai bidang-bidang cakupan yang cukup luas dan beragam. 

Seni pada perkembangannya di jaman moderen mengalami perubahan atau 

pembagian yakni seni murni atau seni terapan/ seni dan desain yang lebih jauh 

lagi seni dan desain oleh seorang tokoh pemikir kesenian yang oleh orang 

tuanya di beri nama Theodor Adorno di beri nama “Seni Tinggi” untuk Seni 

Murni dan “Seni Rendah” untuk Seni Terapan atau Desain. Karena menurutnya 

dalam seni tinggi seorang seniman tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor 

eksternal (kebutuhan pasar/bertujuan komersial) dalam menciptakan sebuah 

karya seni/murni ekspresi, sedangkan seni rupa rendah adalah seni yang dalam 

penciptaannya dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal. Adorno menganggap 

seni harus berbeda harus berbeda dengan benda lain(barang); ia harus 

mempunyai “sesuatu”. Sesuatu itu tidak sekedar menjadi sebuah komoditas. 

Karena sebuah karya atau benda.Setiap negara memiliki keseniannya masing-

masing salah satunya negara Indonesia yang terkenal dengan negara yang 

memiliki banyak ragam kebudayaan, hampir di setiap daerah memiliki ragam 

jenis kesenian daerah khasnya masing-masing. Begitu juga dengan Sulawesi 

Selatan yang beribu kota di Makassar. Kesenian dari Sulawesi Selatan ini sangat 

beragam, mulai dari seni tari , seni musik , seni kerajinan dan seni teater hal ini 

tentu dapat menjadi objek wisata dari Pemerintah Indonesia khusunya Sulawesi 

Selatan. Namun terlupakan karena tidak adanya wadah khusus seni. 
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Fasilitas Kesenian merupakan sarana untuk mengembangkan kegiatan kesenian dan 

sebagai sarana edukasi pengetahuan tentang kesenian, akan tetapi Fasilitas 

Pertunjukan Kesenian Sulawesi Selatan di Kota Makassar belum memfasilitasi secara 

baik dari kegiatan kesenian. 

Ditinjau dari segi bangunan juga gedung ini belum berfungsi sebagaimana Gedung 

Kesenian pada umumnya. Dimana gedung ini hanya akan beroprasi pada saat adanya 

kegiatan khusus. Tentu hal tersebut dapat mengurangi minat masyarakat dan 

wisatawan karena kegiatan tersebut di adakan pada kegiatan tertentu saja sebagai 

komoditas akan menghancurkan semangat sosial, pola produksi barang yang menjadi 

komoditas adalah pola yang ditentukan dari atas oleh seorang produsen. Di jaman 

Kontemporer ini bentuk kesenian lebih banyak perubahannya baik secara kebendaan 

atau kajian estetiknya, yang lebih dahsyat lagi landasan logikanya. Menuju pada jaman 

Post- moderen/Kontemporer yang melaju pesat dengan kenikmatan dan kecanggihan 

teknologi mengakibatkan banyak masyarakat yang mulai tertarik mengikuti budaya 

barat dan dikhawatirkan akan membuat masyarakat semakin lupa akan nilai-nilai seni 

yang merupakan budaya. Padahal jika seni daerah tersebut dikemas dengan baik, unik 

dan semenarik mungkin, tidak menutup kemungkinan seni daerah tersebut dapat 

menarik perhatian dunia dan mengharumkan nama suatu daerah dengan kesuksesan 

seni daerah tersebut. Namun jika tidak terorganisir dengan baik, tidak menutup 

kemungkinan kesenian dan pelaku seni akan hilang dan dilupakan begitu saja karena 

tergerus teknologi dan modernisasi. Seni Sulawesi Selatan emakin parah dilupakan 

karena belum adanya wadah atau ruang khusus, padahal hal tersebut sangat dibutuhkan 

dan belum ada lokasi khusus kegiatan seni tersebut. Banyak fasilitas-fasilitas ruang 

tersebut yang dibutuhkan untuk kegiatan seni Sulawesi Selatan. 

Untuk meningkatkan dan membangkitkan semangat melestarikan kesenian Sulawesi 

Selatan dibutuhkan tempat dan ruang khusus sebagai pusat kesenian yang dapat 

memfasilitasi dan mengaktifkan sebuah aktivitas seni masyarakat yang produktif. 

Dengan adanya Fasilitas Pertunjukan Kesenian ini, diharapkan semakin besar 

kesadaran masyarakat tentang kesenian Sulawesi 
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Selatan,terdapat wadah bagi komunitas-komunitas seni dan semakin  banyak 

penyelenggaraan pertunjukan dan pameran seni hasil karya seniman-seniman 

asal Sulawesi Selatan. 

Sehingga dengan adanya perkembangan seni di Sulawesi Selatan diharapkan 

dapat meningkatkan kunjungan pariwisata yang bersifat edukatif dan rekreatif, 

baik dari wisatawan luar ke Makassar ataupun apresiasi dari Sulawesi Selatan 

sendiri untuk mengenalkan, mempertahankan dan mengembangkan kesenian 

Sulawesi Selatan 

Pemerintah Kota Makassar mempunyai program membangun sebuah fasilitas 

pertunjukan dan pelatihan kesenian yang bertujuan untuk meningkatkan dan 

membangkitkan semangat melestarikan kesenian Kota Makassar dibutuhkan 

tempat dan ruang khusus sebagai pusat kesenian yang dapat memfasilitasi dan 

mengaktifkan sebuah aktivitas seni masyarakat yang produktif, dan untuk 

mendukung program tersebut saya merancang fasilitas pertunjukan kesenian 

Sulawesi Selatan di Kota Makassar 

1.1 MASALAH PERANCANGAN 

1.1.1 Identifikasi Masalah 

Beberapa identifikas masalah yang terdapat dilatar belakang sebagai 

berikut : 

1. Belum adanya fasilitas yang menjadi wadah untuk menunjang 

kegiatan kesenian Sulawesi Selatan di Kota Makassar 

2. Belum adanya fasilitas pertunjukan kesenian Sulawesi Selatan yang 

mempunyai fungsi yang mencakup skala provinsi di Kota 

Makassar 

1.1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah dapat 

disimpulkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana rancangan bentuk bangunan fasilitas pertunjukan 

kesenian Sulawesi Selatan di Kota Makassar sehingga dapat 

memfasilitasi kegiatan kesenian? 

2. Bagaimana rancangan fasilitas pertunjukan kesenian yang dapat 

digunakan untuk kegiatan tingkat provinsi? 

1.2 Tujuan 

Adapun tujuan yang ingin dicapai pada Perancangan Art Community 

Center yaitu : 

1. Merancang gedung kesenian yang memiliki fasilitas lengkap sehingga 

dapat memfasilitasi dan mengaktifkan sebuah aktivitas seni masyarakat 

yang produktif. 
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2. Merancang fasilitas yang menjadi pusat kesenian Sulawesi Selatan di 

Kota Makassar bahkan menjadi pusat provinsi Sulawesi Selatan 

Sasaran 

 

1. Para seniman akan mengadakan event-event pertunjukan setiap 

minggu atau bulan. 

2. Masyarakat yang tertarik kesenian dapat belajar dan 

mengembangkan kemampuannya 

1.3 Batasan Proyek 

 

1. Klasifikasi seni yang diwadahi adalah seni tari, seni music dan seni 

teater khas Sulawesi Selatan 

2. Wilayah perancangan adalah wilayah Kota Makassar 

3. Sifat, proses, dan program dari kegiatan di dalamnya di sesuaikan 

dengan standar dan pedoman yang berlaku 

1.4 Sistematika Penulisan 

Bab I Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang permasalahan, 

masalah perancangan,tujuan dan sasaran perancangan, batas proyek, 

sistematika penulisan dan kerangka fikir perancangan 

Bab II Tinjauan Pustaka dan kebijakan sebagai landasan teori 

mengenai Fasilitas Pertunjukan Kesenian Sulawesi Selatan di Kota 

Makassar berdasarkan studi literature, peraturan dan kriteria lokasi 

Bab III Metode Pembahasan menjelaskan tentang alur pemikiran 

munculnya ide sampai dengan pembuatan desain akhir 

Bab IV Analisa Perancangan Fasilitas Pertunjukan Kesenian 

Sulawesi Selatan di Kota Makassar sebagai landasan analisa-analisa 

perancangan awal yang akan diteruskan dikonsep perancangan 

Bab V Konsepsualisasi dan Transformasi perancangan berisikan ide 

yang diterapkan pada perancangan Fasilitas Pertunjukan Kesenian 

Sulawesi Selatan di Kota Makassar 

Bab VI Draft Hasil Perancangan berisikan hasil rancangan yang 

sudah diperoleh dari analisa-analisa lalu muncul konsep berupa ide


