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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Kesimpulan 

Setelah melihat data dan menganalisa semua aspek yang ada dan 

dibutuhkan dalam perancangan Fasilitas Pelatihan dan Pertunjukan Kesenian 

Tradisional Kei di Kabupaten Maluku Tenggara, maka kesimpulan sebagai 

berikut: 

1) Untuk merancang Fasilitas Pelatihan Kesenian dibutuhkan beberapa 

bangunan pendukung yang mempunyai beberapa fungsi yang berbeda 

untuk menunjang kegiatan pada Fasilitas Pendidikan dan Pelatihan 

Kesenian. 

2) Untuk mewadahi kegiatan Kesenian Tradisional yang ada dibutuhkan 

beberapa bangunan pertunjukan Indoor dan Outdoor sebagai 

penunjang aktifitas Pertunjukan dari hasil Pendidikan dan Pelatihan 

di Fasilitas Kesenian Tradisional. 

3) Menjadikan Fasilitas Kesenian Tradisional Kei ini sebagai tujuan 

Utama dalam berkesenian Tradisional Kei Khususnya di Kabupaten 

Maluku Tenggara. 

4) Tetap menjaga dan melestarikan Kesenian Tradisional Kei serta adat 

istiadat yang ada. 

5) Bangunan Arsitektural Nusantara atau Arsitektural dari daerah 

sendiri pada jaman sekarang mulai tergeser dengan adanya bangunan-

bangunan modern, untuk itu harus mempertahankan nilai sejarah dan 

kebudayaan dari daerah sendiri serta melestarikan nilai-nilai adat 

istiadat dari daerah sendiri. 
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5.2 Rekomendasi `  

 

Dari pembahasan-pembahasan selama satu semester tentang Perancangan 

Fasilitas  Pelatihan dan Pertunjukan Kesenian Tradisional Kei di Kabupaten 

Maluku Tenggara yang di bahas oleh penulis ada beberapa rekomendasi yang 

didapat terkait dengan Perancangan Fasilitas Pelatihan dan Pertunjukan 

Kesenian Tradisional: 

1. Adanya fasilitas yang mendukung sarana dan prasarana pelatihan agar 

pelestarian kesenian dan budaya tradisional daerah terus terjaga dan juga 

terdapat fasilitas pertunjukan untuk memperkenalkan kesenian 

tradisional kepada masyarakat luas. 

2. Dalam segi Arsitektural, Perancangan fasilitas yang ada diharapkan 

mengambil nilai-nilai budaya agar tetap terjaga kelestariannya, juga 

dengan memperhatikan kondisi lingkungan sekitarnya serta 

pertimbangan lokasi bangunan yang strategis. 

3. Untuk beberapa fasilitas pendukung diharapkan mampu menunjang 

kegiatan yang ada didalam fasilitas Pendidikan dan Pelatihan. 
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