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ABSTRAK. Identifikasi elemen-elemen fisik dan non fisik yang layak di vitalkan pada 
suatu kawasan dilakukan dengan cara mengkategorisasikan data-data yang diperoleh di 
lapangan maupun literatur, melalui dua tahap. Kedua tahap tersebut yaitu urban back 
ground yang merupakan pengelompokan elemen-elemen dan urban structure, yang terdiri 
dari elemen fisik yang menyangkut tipe, karakter dari elemen-elemen yang menunjang 
lingkungan kawasan yang diteliti. 
 
Keterkaitan dua tahap dari kategorisasi data-data ini dapat digunakan untuk 
mengidentifikasikan elemen-elemen yang dominan untuk lebih dikembangkan lagi 
sehingga membentuk urutan dan daftar layak divitalkan. Identifikasi elemen memberikan 
suatu pemahaman bahwa ada elemen masa lalu yang dapat menjiwai dan menunjang 
keberlangsungan aktivitas masyarakat saat ini dan akan datang. Elemen-elemen ini 
memerlukan perawatan, perbaikan dan pengembangan guna menopang   
keberlangsungan hidup elemen non fisik, kehidupan masyarakat dan budayanya serta 
dapat menghidupkan kembali suatu kawasan yang dulunya di anggap mati. 
 
Kata Kunci : Revitalisasi, Elemen Lingkungan, Kawasan Pantai dan Pelabuhan 
 
ABSTRACT. Identification of vitality physical and non physical elements on an area was 
completed by categorizing the collected data from field as well as from literature through 
two phases. They are urban background which is grouping elements and urban structure 
which involve supported type, character of elements within studied area. 
 
The relationship of two phases of these data categories could be used to identify the 
dominant element. This dominant element could be more developed thus will form vitality 
suitable and sequence list. Identification of element gave an conclusion that there were 
old elements which could support the sustainability of society activity nowadays as well as 
in the future. These elements need specific maintenance, improvement and development 
for supporting the sustainability of non physic elements, society existence and their 
culture, as well as could bring an abandoned area life in the future.  
 
Keywords : Revitalization, Environment element, Coast and Port Harbor Area 
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PENDAHULUAN 
 

Dari segi historis lokasi Pelabuhan Laut Nusantara Kendari merupakan daerah 
pelabuhan lama yang menjadi cikal bakal (embrio) pertumbuhan Kota Kendari. 
Pada awalnya pertumbuhan Kota Kendari hanya terjadi pada kawasan 
pelabuhan tersebut. Seiring dengan perkembangan waktu, penduduk, aktifitas 
serta sistem masyarakatnya, pertumbuhan Kota Kendari tidak hanya terjadi pada 
kawasan pelabuhan saja tetapi sudah ke daerah-daerah yang berada di sekitar 
pelabuhan, bahkan mulai bergeser ke daerah sebelah Barat kota yaitu wilayah 
Kecamatan Mandonga. Sehingga lokasi pelabuhan hingga sekarang ini tidak lagi 
mengalami perkembangan karena perkembangan kota sekarang ini mengarah 
ke bagian daratan. Perkembangan tersebut cenderung meninggalkan daerah 
pantai dan pelabuhan yang terbengkalai dan tidak berkembang sebagaimana 
mestinya.  
 
Ditinjau dari lokasi dan fungsi pelabuhan, Pelabuhan Laut Nusantara Kendari 
memiliki kaitan yang erat dengan kondisi perekonomian daerah, karena melalui 
pelabuhan ini kebutuhan ekonomi dan bahan-bahan baku yang dibutuhkan 
dalam jumlah yang besar dapat didatangkan dari daerah-daerah lain. Potensi–
potensi yang ada pada kawasan pelabuhan ini dapat dikembangkan dan 
dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam rangka mempertahankan identitas 
kawasan. Beberapa potensi yang ada sekarang sudah mulai hilang sehingga 
perlu kiranya suatu upaya untuk melakukan suatu revitalisasi pada kawasan 
pantai dan pelabuhan tersebut.  
 
Namun kenyataannya untuk mendapatkan hal tersebut tidaklah mudah, apalagi 
melihat perkembangan sekarang ini, dimana kondisi teluk yang dulunya dominan 
untuk kepentingan jalur transportasi laut dan perekonomian semakin menurun. 
Hal ini merupakan akibat adanya peralihan jaringan transportasi pada sistem 
transportasi darat. Sehingga beberapa daerah yang berada di tepian laut 
cenderung menjadi area yang tidak fungsional, kurang terpelihara dan berkesan 
kumuh. Rusaknya atmosfer unik dan budaya permukiman tepian laut yang 
menjadi ciri kota Kendari, serta hilangnya kesempatan untuk memanfaatkan 
potensi kawasan tepian laut/ teluk sebagai generator ekonomi kota, menjadikan 
laut/ teluk sebagai daerah belakang (tempat pembuangan) sehingga terjadi 
degradasi kualitas lingkungan maupun visual (estetika). 
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Pengalaman di beberapa kota besar, baik dalam maupun luar negeri, 
menunjukkan kecenderungan bahwa banyak pusat kota lama yang tertimpa 
nasib sengsara sebagai kawasan ‘kota mati’. Beberapa penyebabnya yang 
dapat ditemu kenali adalah semakin memadatnya arus lalu lintas, rusaknya 
bangunan kuno karena termakan oleh waktu dan terbatasnya biaya 
pemeliharaan, serta pola tata guna lahan tunggal (single use zoning) sehingga 
kawasan tersebut hanya hidup pada jam-jam tertentu saja (Majalah Sketsa, 
1993). 
 
Untuk mencegah semakin merosotnya guna dan citra kawasan pusat kota lama 
yang bernilai sejarah ini, diperlukan upaya-upaya inovatif untuk memberikan 
nafas segar. Istilahnya revitalisasi, yang mengandung arti menghidupkan 
kembali suasana lingkungan agar tidak semakin pudar. Upaya lain untuk 
menghidupkan pusat kota lama adalah dengan memberikan fungsi baru untuk 
bangunan lama yang sudah tidak lagi digunakan seperti fungsi asli semula. 
Bilamana perlu, bangunan-bangunan yang sudah membahayakan dan tidak 
layak huni, dapat dibongkar untuk diganti dengan bangunan baru yang mampu 
mewadahi tuntutan fungsi saat ini. 
 
Dari latar belakang di atas maka dapat dibuat suatu kesederhanaan pertanyaan 
permasalahan yaitu : (1) Elemen-elemen lingkungan apa saja yang layak 
divitalkan kembali pada kawasan Pelabuhan Kota Lama Kendari ? (2) 
Bagaimana keberadaan elemen-elemen tersebut dapat mengangkat citra 
kawasan pantai khususnya kawasan pelabuhan sebagai bagian yang tidak 
terpisahkan dalam pengembangan kota, dengan mengoptimalkan pemanfaatan 
potensi kawasan agar dapat  mendukung kegiatan perekonomian secara efektif. 
 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
Dalam melaksanakan konsep pelestarian perlu ditentukan sejumlah tolak ukur 
(kriteria). Tetapi terlebih dahulu harus ada dasar yang kokoh untuk mengetahui 
bagian mana yang dari kota dan bangunan yang perlu untuk dilestarikan. Dobby 
(1978) menyebutkan beberapa kriteria umum yang biasa digunakan untuk 
menentukan obyek yang perlu dilestarikan, yaitu : estetika, kejamakan, 
kelangkaan, peranan sejarah, memperkuat kawasan di dekatnya, dan 
keistimewaan.  
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Penentuan dasar suatu lingkungan kawasan yang layak divitalkan dapat 
dilakukan melalui identifikasi elemen-elemen fisik dan non fisik yang membentuk 
kawasan tersebut. Ada beberapa cara untuk mendeteksi atau mengidentifikasi 
elemen-elemen lingkungan kota. Menurut Cohen (1999) yaitu study of the past 
(urban structure) dan urban back ground. 
 
Study of the past, urban structure (identification of elements) dilakukan pada 
elemen-elemen suatu kawasan seperti jalan, bangunan privat, publik, elemen 
utama atau tambahan, keadaan alam, dan lainnya yang berkarakter sebagai 
cerminan kawasan dan keberlangsungan jiwa yang tetap hidup. Urban back 
ground, upaya yang dilakukan lebih mengarah pada konservasi area secara 
menyeluruh artinya elemen ditinjau sebagai bagian dari elemen lain yang ada 
pada area yang sama. Selanjutnya hubungan antara area dengan area atau 
area dengan elemen.  
 
Tolak ukur penilaian elemen-elemen lingkungan yang layak untuk 
direvitalisasikan yaitu berdasarkan pemikiran Cohen (1999), bahwa yang 
dilestarikan mengandung kualitas sejarah dan arsitektural (estetika). Kedua 
aspek ini berkaitan erat dengan simbol kebudayaan atau dengan kata lain 
elemen fisik yang merupakan peninggalan suatu peristiwa atau masa (aspek 
sejarah) yang mempunyai nilai-nilai arsitektural (estetika) dan keberadaannya 
untuk mewadahi elemen non fisik baik berupa aktivitas sosial budaya maupun 
simbol.  
 
Selain aspek tersebut, aspek penilaian juga diperjelas oleh beberapa kriteria 
seperti character definition, locality sense, internal relations, style-design, 
methods material, commercial aspect. Tolak ukur dari aspek penilaian elemen-
elemen lingkungan dijabarkan pada keterangan dibawah ini. 
 
Character definition, yaitu mengandung keunikan, keistimewaan, kelangkaan 
dan karakter khusus sehingga berpotensi menjadi landmark suatu lingkungan. 
Peninggalan bersejarah (bangunan monumental), perletakannya menonjol atau 
sebagai satu-satunya bangunan lama yang tersisa. Locality sense, yaitu tolak 
ukur diberikan terhadap keberadaan suatu elemen yang mempengaruhi 
kelangsungan hidup lingkungan permukiman secara keseluruhan. Karena 
kehadirannya mampu mempertahankan dan menaikkan citra, kualitas, 
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kontinuitas, keharmonisan dalam kejamakan-kesatuan dan memperkuat 
pembentukan jati diri bagi kehadiran elemen-elemen yang baru atau akan 
datang. Internal relations, suatu elemen yang membutuhkan kehadiran elemen 
yang lainnya atau berhubungan dengan elemen-elemen primer, sekunder atau 
tambahan lainnya di dalam suatu lingkungan. Style-design, suatu elemen yang 
memberikan nilai estetika/ keindahan lokal menurut warna khas, jenis material, 
tekstur, gaya bangunan (bentuk, struktur dan ornamen) 
 
Methods-material, meliputi keahlian teknik lokal (workmanship)  pemanfaatan 
material lokal, sistem/metode konstruksi yang disesuaikan dengan kondisi alam, 
struktur dari elemen-elemen lingkungan (adanya sumbu, pusat, hirarki, orientasi 
dan pola ruang). Tingkat perubahan dapat ditinjau pula melalui bentuk fisik 
bangunan maupun struktur lingkungan yang telah mengalami penambahan atau 
pengurangan. Dan nilai pengetahuan atau ilmiah juga diberikan pada aspek ini.  
Commercial aspect, manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat setelah 
adanya pengembangan dan pelestarian elemen lingkungan, terutama dari segi 
perekonomian dan kesejahteraan. 
 
Nilai sejarah, kehadiran suatu obyek yang mengingatkan akan peristiwa penting 
dari masa ke masa, atau menyiratkan makna simbolis. Nilai sosial budaya, 
merupakan nilai-nilai sosial budaya khas masyarakat di kawasan itu yang masih 
dipertahankan baik diwadahi oleh elemen fisik (sistem aktifitas, cara hidup, 
upacara atau perayaan keagamaan- pernikahan dsb) maupun tata cara yang 
mengatur pembangunan/ penempatan suatu struktur, kontruksi, pola atau bentuk 
elemen fisik dalam maupun luar (kosmologi). 
 
METODE PENELITIAN 
 
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan naturalistik-kualitatif yang 
mencoba mencari kebenaran dari pemaknaan empiri sensual untuk menjangkau 
nilai-nilai logic, etik, emik dan trasedental. Penelitian ini diawali dengan survey 
awal yang didukung dengan literatur dalam upaya untuk mendapatkan referensi 
(background) yang kuat melalui data primer dan data sekunder yang 
memungkinkan peneliti melihat seluruh fenomena yang ada di lapangan. Tahap 
berikutnya adalah pengamatan lapangan dalam rangka akumulasi data yang 
meliputi kegiatan pemetaan, pencatatan, perekaman dan sketsa. Penelitian ini 
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bersifat empiris dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan terhadap 
fenomena yang khas ada. Analisa yang digunakan adalah urban structure untuk 
mengetahui tingkat-kelayakan suatu elemen. Sedangkan untuk mengidentifikasi 
hubungan elemen yang layak divitalkan, dianalisa dengan urban background 
melalui data primer dan sekunder.  
 
GAMBARAN UMUM KOTA LAMA KENDARI 
 
Kendari merupakan ibu kota Propinsi Sulawesi Tenggara yang memiliki keunikan 
dimana sebagian besar daratannya mengelilingi Teluk Kendari. Lokasi Kota 
Kendari berada tepat pada ujung Teluk Kendari yang berbatasan langsung 
dengan laut. Secara fisik kota Kendari ini terletak di Teluk Kendari yang 
menghadap langsung ke Laut Banda.  
 
Mengutip dalam Sabrillah (2000), sejarah Kendari dapat diketahui dari tulisan 
J.N. Vosmaer yang mengunjungi Kendari pada tanggal 9 Mei 1931, dialah orang 
yang pertama kali membuat peta Teluk Kendari. Oleh karenanya sejak itu 
Kendari terkenal dengan nama Vosmaer’s baai (Teluk Vosmaer).  “Kota” Kendari 
waktu itu dihuni oleh orang Bugis dan Bajo.  Kedua suku tersebut sama-sama 
menggantungkan hidupnya dari hasil laut.  Kalau orang Bugis membangun 
rumah di darat (di tepi pantai), orang Bajo membangun rumahnya di atas air. 
Sehingga bisa dikatakan pemukiman di pesisir Kendari dimunculkan oleh orang 
Bugis dan Bajo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gambar 1. Gambaran Pelabuhan Kota Kendari 

(Sumber :  Dinas Tata Kota (2000) dan  
dokumentasi penulis, 2002) 
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Menurut cerita rakyat, nama Kendari berasal dari Kandai yaitu alat dari bambu 
atau kayu yang dipergunakan untuk mendorong atau menolak perahu di tempat 
yang dangkal.  Pada awal abad 19 sampai dengan kedatangan Vosmaer tahun 
1931 Kendari merupakan tempat penimbunan barang (pelabuhan transit) yang 
kebanyakan dilakukan oleh orang Bugis dan Bajo. Pelabuhan Kendari ini 
dibangun oleh pemerintah Belanda sebagai pelabuhan modern.  Pelabuhan 
tersebut dibangun kembali oleh pemerintah Jepang dengan ukuran yang lebih 
besar.  Pada waktu itu pelabuhan Kendari berfungsi sebagai tempat berlabuh 
dan perbaikan (docking) kapal perang dan kapal pengangkut Jepang.  
 
Kota Kendari merupakan kota pantai teluk, dimana wilayah pantainya memiliki 
ketinggian 50 meter dari permukaan laut, tetapi kurang lebih 800 meter dari 
Pantai Utara Teluk Kendari terdapat daerah perbukitan dengan ketinggian 
mencapai 100 meter dari permukaan laut. Pelabuhan Laut Kendari berada pada 
wilayah Kecamatan Kendari, tepatnya pada kawasan Kota Lama. Secara umum 
Pelabuhan Laut Kendari terdiri atas Pelabuhan Laut Nusantara (pangkalan 
utama), pangkalan perahu dan pelabuhan Pasar Sentral (angkutan sungai, 
danau dan penyeberangan). 

 
PEMBAHASAN 
 
Kategorisasi data dari elemen yang berpotensi untuk divitalkan dilakukan 
dengan dua tahap. Tahap pertama, urban back ground dengan cara 
mengidentifikasikan elemen-elemen fisik dan non fisik, kemudian karakter tiap-
tiap elemen pada tahap pertama dideskripsikan melalui tahap urban structure. 
Kapasitas Kawasan Pelabuhan dapat dijabarkan dengan data tata guna lahan, 
luas wilayah, kondisi perairan dan fasilitas pelabuhan. Kawasan Pelabuhan Kota 
kendari diperuntukan sebagai kawasan Pelabuhan, yang berfungsi sebagai 
pusat perdagangan dan jasa, sebagai daerah permukiman dan sebagai 
penunjang/pendukung kawasan wisata dan rekreasi Teluk Kendari. Luas wilayah 
kawasan pelabuhan kota lama kendari berupa Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) 
seluas 7.201 ha, Daerah Lingkungan Kepentingan Perairan (DLKP) seluas 5.203 
ha; tanah daratan (sesuai SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perhubungan 
No. 170/1996 dan Kotamadya No. 64/1996), seluas 2.215 Hektar; dan Hak   
Pengelolaan Lahan (HPL),   seluas  3.314 hektar. 
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Ada beberapa sarana pendukung kegiatan  di sekitar kawasan pelabuhan, 
antara lain tanggul, dermaga, warung tenda, dll. Tanggul Digunakan oleh 
masyarakat sebagai tempat duduk-duduk pada sore hari, serta sebagai tempat 
memancing ikan. Pelabuhan/dermaga digunakan Masyarakat sebagai tempat 
jalan-jalan subuh setelah melakukan sholat subuh di saat bulan ramadhan, juga 
digunakan sebagai tempat memancing ikan pada sore hari.  Biasanya pada sore 
hari terdapat warung-warung tenda di sepanjang badan jalan yang menjual 
berbagai macam makanan. Meja kecil dengan penutup digunakan Sebagai 
tempat menukar atau jual-beli emas, tapi bukan berupa toko /bangunan. 
Semakin padat penduduk kendala sampah semakin meningkat, yang akhirnya 
masyarakat kebanyakan membuat sampah di badan air / laut. 
 
Elemen Lingkungan yang terdapat di kota lama kendari meliputi beberapa hal, 
yang masing-masing mempunyai karakter tersendiri. Tabel berikut menjelaskan 
elemen beserta karakternya masing-masing : 
 

Elemen Karakter Gambar 

Taman Elemen ini merupakan elemen fisik yang mudah di 
kenali ketika memasuki kawasan pelabuhan karena 
posisinya berada di tengah kawasan, dengan 3 buah 
taman, tetapi elemen ini sudah tidak rindang lagi.  

 
 
 
 
 

Tugu Elemen ini terletak di tengah taman atau diantara dua 
taman. Meskipun ukurannya tidak terlalu besar, 
namun memiliki bentuk yang khas dibandingkan 
elemen lain di sekitarnya.  

 
 
 
 
 
 
 

Gedung 
hiburan 
(bilyard)  

Bangunan ini berorientasi ke arah Barat, dengan 
ukuran yang relatif lebih besar serta fungsinya yang 
berbeda dari bangunan di sekitarnya. Bangunan ini 
dulunya di fungsikan sebagai gedung bioskop, yang 
kemudian difungsikan lagi sebagai tempat bermain 
bilyard. 
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Pertokoan Dalam kawasan ini banyak terdapat pertokoan yang 
didominasi oleh etnis Cina, yang terletak di sepanjang 
jalan. Pertokoan ini hanya menjual bahan yang berupa 
emas, makanan / minuman serta berupa apotik. 

 
 
 
 
 
 

Perbukitan  Kota Kendari merupakan kota pantai teluk yang unik, 
dimana wilayah pantainya memiliki ketinggian rata-rata 
50 m dari permukaan laut tetapi kurang lebih 800 m 
dari Pantai Utara Teluk Kendari terdapat perbukitan 
dengan ketinggian mencapai 100 m dari permukaan 
laut, pada perbukitan ini banyak terdapat rumah-
rumah penduduk.  

 
 
 
 
 
 
 

Permukiman di 
atas bukit 

Pada kawasan ini juga terdapat permukiman 
penduduk yang mayoritas terletak di atas bukit 
(perbukitan). Mereka umumnya penduduk yang 
bersuku Bugis, Tolaki, Muna dan Buton. 

 

Permukiman 
penduduk&  
Cina 

Rumah penduduk juga terdapat di bagian daratan 
rendah di sepanjang jalan atau di sepanjang pinggiran 
laut/teluk Kendari. Mereka bergabung dengan etnis 
Cina. Kebanyakan dari mereka membuka usaha.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Jaringan jalan   Elemen ini merupakan ruas jalan yang digunakan oleh 
masyarakat, yang berupa jalan aspal tetapi hingga 
saat ini jalan yang merupakan jalur transportasi utama 
menuju pusat kota ini sudah banyak yang rusak dan 
belum di perbaiki lagi.  

 
 
 
 
 
 

Pesisir laut / 
teluk 

Pada pesisir teluk ini sering digunakan oleh 
masyarakat sebagai tempat duduk-duduk menikmati 
terbitnya matahari pada waktu sore hari, pada 
pinggiran teluk ini di buat pembatas yang berupa 
tembok setinggi lutut. tetapi pada pesisir teluk ini 
banyak terdapat sampah yang di buang oleh 
masyarakat sekitarnya. 
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Gudang 
penyimpanan 

Posisi gudang ini terletak di pojok jalan atau tepatnya 
di depan gerbang keluar pintu pelabuhan. Gudang ini 
berorientasi ke arah Timur dan berfungsi sebagai 
tempat penyimpanan / penumpukan barang dari dan / 
atau ke kapal sebelum diserahkan pemiliknya.   

 
 
 
 
 

Gudang pelab. 
/bongkar-muat 
barang 

Gudang yang satu ini terletak di dalam pelabuhan, 
yaitu dekat dengan dermaga tempat sandaran kapal, 
juga difungsikan sebagai tempat penyimpanan 
barang-barang milik kapal atau barang-barang . 
 

 
 
 
 
 
 

Mesjid  Bangunan mesjid ini terletak di atas bukit, Bila kita 
berada di mesjid tersebut, kita dapat melihat lautan / 
teluk Kendari yang dikelilingi oleh daratan. Mesjid ini 
sudah agak lama didirikan tetapi selalu mengalami 
renovasi, karena dulunya bangunan mesjid ini hanya 
terbuat dari kayu dan sekarang sudah berupa 
bangunan permanen (batu bata)  

 
 
 
 
 
 

Badan air laut / 
teluk 

Elemen ini bukan berupa bangunan tetapi berupa air 
laut / teluk yang difungsikan sebagai alur pelayaran / 
penyeberangan antara pulau. Tetapi mayoritas 
masyarakat yang bertempat tinggal di daerah kawasan 
tersebut menggunakannya sebagai tempat 
pembuangan sampah, sehingga pada bagian-bagian 
tertentu terdapat penumpukan sampah sehingga 
mengotori badan air.                                                                                                                                                    

 

Pelabuhan 
perahu 

Pelabuhan ini terletak di bagian Timur kawasan, yang 
digunakan sebagai pelayaran / penyeberangan antar 
pulau, yang menggunakan kapal-kapal kayu. 
Pelabuhan ini sering digunakan oleh masyarakat 
sebagai tempat olah raga atau sebagai tempat 
mancing dan jalan-jalan pada sore hari / pada saat 
subuh setelah sholat subuh di bulan ramadhan. 
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Pelabuhan 
kapal laut 

Pelabuhan ini difungsikan sebagai tempat pelayaran 
kapal-kapal besar (kapal-kapal barang dan 
penumpang) dengan luas 3.000 m

2
. Fasilitas lapangan 

penumpukan barang terletak di pelabuhan ini untuk 
kelancaran kerja bongkar-muat dari kapal agar tidak 
terlalu lama berada di pelabuhan, juga terdapat 
gudang sementara yang digunakan oleh pemilik 
barang untuk menyimpan barangnya sebelum 
diberangkatkan. 

 
 
 
 
 
 
 

Pasar  Pasar ini terletak di bagian selatan kawasan 
pelabuhan, yaitu dekat dengan pelabuhan 
penyeberangan kapal kayu. Yang merupakan salah 
satu pasar besar di kawasan ini. 

 
 
 
 
 

 
 
 
Elemen fisik yang menjadi pembentuk struktur suatu kawasan dan aktivitas 
sosial budaya masyarakatnya akan dinilai. Sistem penilaian diberikan pada 
elemen-elemen yang berpotensi dari hasil kategorisasi data pada tahap pertama 
dan kedua kemudian di sesuaikan dengan parameter Cohen (1999) yang dapat 
menentukan tingkat keseriusan   dan tingkat potensinya. Cohen (1999) 
menjabarkan ada 5 struktur elemen yaitu basic web, districts, land divisions, 
elemen primer dan elemen sekunder. Klarifikasi di lapangan tentang 5 elemen 
menurut Cohen tersebut dapat dilihat pada tabel 2.  
 

Struktur Elemen 
Menurut Cohen 

Potensi Elemen Hasil Klarifikasi  
di Lapangan 

Basic Web Badan air / Teluk Kendari 

Districts Pelabuhan yang berada di sekitar kawasan  

Land Divisions Daerah permukiman darat, permukiman di perbukitan, darah 
pemasaran/ pertokoan, persediaan sarana & fasilitas yang dapat 
memperbaiki mutu hidup masyarakat dan lingkungan, serta fasilitas 
dan elemen-elemen yang dapat memperkuat  citra suatu kawasan   

Elemen Primer Elemen fisik yang akan dilakukan penelitian 

Elemen Sekunder Elemen fisik yang akan dilakukan penelitian 

 

 

Tabel 2. Struktur Elemen dan hasil Klarifikasi di lapangan. 
(Sumber : Analisa, 2002) 

Tabel 1. Karakter Elemen-elemen Lingkungan 
(Sumber : Analisa dan dokumentasi pribadi, 2002) 
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KRITERIA PENILAIAN  
 
Penilaian diberikan terhadap elemen-elemen fisik yang telah dikategorikan 
menurut tahapan urban back ground sehingga di peroleh urutan prioritas dalam 
daftar elemen primer dan sekunder yang layak untuk direvitalisasikan. Pada 
obyek di kawasan pelabuhan kota lama Kendari, penilaian dapat dilakukan 
dengan melihat tolak ukur kriteria yang dipergunakan, yang memiliki batasan 
operasional dan kategorisasi penilaian. Pengukuran berdasarkan perbandingan 
antara obyek studi dalam skala lokal kota Kendari, sebagai berikut : 
 

Kriteria Tolak Ukur 

Aspek Fisik 

Estetika Nilai keindahan arsitektural dalam bentuk, struktur dan ornamen khususnya 
dalam penampakan luar. 

Keluarbiasaan  Nilai keistimewaan, keunikan dan kelangkaan bangunan yang berpotensi 
menjadi landmark suatu lingkungan kawasan, ataupun mungkin sebagai 
satu-satunya tipe yang tersisa, tertua, yang berdimensi skala monumental 
(baik bangunan maupun ruang luarnya) atau yang perletakkannya menonjol. 

Memperkuat Citra 
Kawasan 

Pengaruh kehadiran suatu obyek terhadap kawasan sekitarnya, 
meningkatkan atau memperkuat kualitas dan citra lingkungan baik yang 
dibentuk oleh kejamakan, kesatuan kontinuitas atau kekontrasan bangunan. 

Keaslian Tingkat perubahan bentuk fisik bangunan, struktur dan pola ruang baik 
melalui penambahan atau pengurangan. 

Aspek Non Fisik 

Nilai sejarah Nilai sejarah yang dimiliki, suatu peristiwa penting yang mencatat peran 
ikatan simbolis suatu rangkaian sejarah dan babak perkembangan kawasan 
tersebut.  

Nilai komersial Nilai ekonomi yang berpotensi untuk dikembangkan pada kawasan tersebut 
sehingga dapat membentuk vitalitas ekonomi baru pada kawasan yang 
pada awalnya tidak bersifat komersial 

Nilai sosial-budaya Nilai-nilai sosial budaya khas kawasan yang masih terwujudkan dan 
terwadahi di dalam obyek studi, serta contoh-contoh dari hilangnya cara 
hidup yang mengandung aspek-aspek sosiologis atau budaya 

Nilai ilmiah Perannya terhadap pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan 

 
 
 
 
Nilai-nilai yang diajukan tersebut berdasarkan pengamatan peneliti terhadap 
elemen-elemen yang ada pada lingkungan kawasan. Penilaian ini dilakukan 
dengan melakukan pembobotan untuk mempermudah dilakukannya penilaian. 

Tabel 3. Kriteria dan Tolak Ukur Aspek Fisik dan Non Fisik  
(Sumber : Analisa, 2002) 
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Sehingga dapat diketahui elemen primer dan sekunder atau dengan kata lain 
membutuhkan penanganan serius untuk dikonservasikan sebagai upaya 
revitalisasi.  
 

Nama Elemen Bobot Penilaian Total 

a b c d e f g h 

Taman 30 30 30 20 20 10 10 10 160 

Tugu 30 30 30 20 20 20 10 10 170 

Gedung hiburan (bilyard)  20 30 30 20 20 30 10 20 180 

Pertokoan 30 30 30 20 10 30 10 20 180 

Perbukitan  30 30 10 - 20 20 30 20 160 

Permukiman di atas bukit 30 30 20 30 20 10 30 20 180 

Rumah penduduk & Cina 30 30 30 30 20 10 30 20 120 

Jaringan jalan   20 30 30 - 20 30 30 20 180 

Pesisir laut / teluk 30 30 30 - - 30 - 30 160 

Gudang penyimpanan 30 20 20 10 20 10 20 10 140 

Gudang pelab. /bongkar-muat barang 30 30 30 20 30 20 30 10 200 

Mesjid  30 30 30 20 20 20 10 30 190 

Badan air laut / teluk 30 30 30 - 20 30 20 30 190 

Pelabuhan perahu 30 30 30 20 30 30 30 20 220 

Pelabuhan kapal laut 30 30 30 20 30 30 30 20 220 

Pasar  30 30 30 20 30 30 20 30 220 

 
 
 
Keterangan : (a) character definition,  (b) locality sense (c), internal relations, (d) 
style-design, (e) methods-material, (F) aspek komersial, (g) aspek sejarah, (h) 
aspek sosial budaya. Nilai tinggi : 30, nilai sedang : 20, nilai rendah : 10 
 
Penilaian diharapkan dapat memberikan penetapan kebijakan pelestarian 
terhadap elemen-elemen fisik yang membutuhkan penanganan sesuai dengan 
tingkat potensi dn keseriusannya. Tingkat keseriusan penanganan ditetapkan 
menurut interval nilai yaitu bobot nilai kecil untuk penanganan kurang serius, 
bobot sedang untuk penanganan cukup serius dan bobot nilai besar untuk 
penanganan serius. 
 
Hasil penilaian ini mengurutkan daftar elemen-elemen fisik dari yang tertinggi ke 
yang terendah sebagai potensial tingkatan pelestarian. Selanjutnya elemen-

Tabel 4. Bobot Elemen yang layak dikonservasikan  
(Sumber : Analisa, 2002) 
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elemen yang berpotensi ini dapat dikategorikan sebagai elemen primer apabila 
berada pada skor ≥ 180, sedangkan skor < 180 untuk kategori elemen sekunder.  
 
Bobot penilaian dapat menentukan kriteria penanganan pelestarian, semakin 
tinggi nilai potensi atau elemen maka semakin besar tingkat keseriusan 
penanganan dari kegiatan revitalisasi suatu kawasan. Langkah ini diambil untuk 
menentukan kebijakan pelestarian untuk upaya revitalisasi kawasan yang mana 
tingkat keseriusan tertinggi merupakan penanganan yang paling serius untuk 
skor nilai 220 s/d 180.  
 

No. Struktur Elemen Nama Elemen 
Total 
Nilai 

1. Elemen Primer 

Pelabuhan perahu 220 

Pelabuhan kapal laut 220 

Pasar  220 

Gudang pelabuhan/bongkar-muat barang 200 

Permukiman Penduduk & Cina 200 

Mesjid  190 

Badan air laut / teluk 190 

Gedung hiburan (bilyard)  180 

Pertokoan 180 

Permukiman di atas bukit 180 

Jaringan jalan   180 

2. Elemen Sekunder 

Tugu 170 

Taman 160 

Perbukitan  160 

Pesisir laut / teluk 160 

Gudang penyimpanan 140 

 
 
 
 
Dari hasil analisa dapat disimpulkan elemen-elemen lingkungan yang berpotensi 
tinggi untuk dikembangkan agar menunjang upaya revitalisasi suatu kawasan. 
Sehingga dapat ditentukan urutan yang pertama di prioritaskan untuk 
memperkuat suatu kawasan, khususnya kawasan pelabuhan dan pantai di kota 
lama Kendari.  Prioritas utama, interval 220 s/d 180 dapat ditemukan pada 
elemen Pelabuhan perahu, Pelabuhan kapal laut, Gudang pelabuhan/ bongkar-
muat barang, Permukiman pendukuk & Cina , Mesjid,  Badan air laut / teluk, 

Tabel 5. Bobot Penilaian Elemen yang layak dikonservasikan  
(Sumber : Analisa, 2002) 
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Gedung hiburan (bilyard),  Pertokoan, Permukiman di atas bukit, Jaringan jalan. 
Prioritas sedang dengan interval 180 s/d 140 ditemukan pada Rumah penduduk, 
tugu, taman, perbukitan, pesisir laut. Sedangkan prioritas kurang, interval 140 
s/d 110 dapat ditemukan pada gudang. 
 
KESIMPULAN 
 
Kawasan pantai dan pelabuhan Kendari secara umum jika ditinjau dari aspek 
topografinya memiliki ciri tersendiri yaitu yaitu terletak di Teluk Kendari yang 
dikelilingi oleh daratan dan tidak jauh dari laut terdapat perbukitan yang dijadikan 
sebagai tempat bermukim penduduk setempat. Hal ini menjadikan setiap elemen 
yang ada sangat penting keberadaanya antara satu dengan yang lainnya untuk 
memperkuat citra suatu kawasan. 
 
Pelabuhan terletak pada urutan pertama sebagai elemen yang perlu 
dikembangkan dalam penempatannya sebagai elemen primer, kemudian diikuti 
oleh elemen lain. Pertimbangan ini didasarkan potensi elemen yang lebih 
dominant untuk dikembangkan sebagai elemen yang dapat menunjang citra 
suatu kawasan, sosial budaya kawasan setempat, sejarah, komersial dan nilai 
arsitektural yang kian terancam. Elemen non fisik yang diwadahi oleh elemen-
elemen fisik maupun yang diwakilkan dalam bentuk fisik pada elemen fisik dapat 
memberikan corak dan daya tarik bagi masyarakat luar. Suatu elemen fisik akan 
mati jika tidak difungsikan oleh kehadiran elemen-elemen non fisik, elemen-
elemen non fisik akan hilang apabila tidak dipahami maknanya oleh 
masyarakatnya, maka dari itu di dalam upaya memvitalkan suatu kawasan perlu 
adanya ketergantungan antara elemen dan perlu adanya pemberdayaan 
elemen-elemen yang telah ada untuk mendukung keberlanjutannya. 
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