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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

1.  Gagasan Awal 

Berdasarkan data Kementrian Pariwisata jumlah kunjungan dan laju wisatawan 

asing dan domestik ke Pulau Lombok yang meningkat pesat, hal tersebut mampu 

membuktikan bahwa kini Pulau Lombok memiliki pesona baru sebagai tujuan 

destinasi wisata di Indonesia. 

Pulau Lombok sendiri memiliki dua potensi utama yaitu secara geoekonomis 

dan geostrategis. Lokasi yang berseberangan di sebelah barat Pulau Bali serta 

potensi alam yang eksotis dan keberagaman budaya merupakan potensi Lombok 

secara geostrategis. Sedangkan pengembangan konsep wisata berwawasan 

lingkungan dengan pembangkit listrik tenaga surya merupakan potensi Lombok 

secara geoekonomis. 

Demi mempertahankan peningkatan laju wisatawan, pemerintah turut serta 

memberikan respon dan kebijakan. Hal tersebut tertuang dalam UU No.39 Tahun 

2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus yang menerangkan bahwa Pulau Lombok 

khususnya pada daerah Kuta Mandalika merupakan satu dari empat Kawasan 

Ekonomi Khusus yang bergerak dalam sektor Pariwisata. Serta PP No. 52 Tahun 

2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika yang mengatur mengenai 

pengembangan kawasan wisata kuta mandalika. 

Berdasarkan potensi yang dimiliki dan kebijakan yang di rancang tentu akan 

menjadikan Pulau Lombok sebagai salah satu destinasi wisata utama dan muncul 

sebagai ikon baru dalam sektor pariwisata di Indonesia. Guna mendukung Pulau 

Lombok menjadi ikon tentu memerlukan pembentukan imej dan memunculkan ciri 

khas Pulau Lombok yang berawal dari pengangkatan kearifan lokal (local wisdom) 

atau kebudayaan setempat seiring dengan peningkatan laju pariwisatanya. 
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Di Pulau Lombok sendiri khususnya di lokasi terdekat KEK Mandalika, telah 

memiliki beberapa destinasi wisata budaya diantaranya Desa Sasak Sade dan 

Desa Sasak Ende yang dihuni oleh suku sasak asli Lombok, Pusat Kerajinan Kain 

Tenun Khas Lombok di Desa Sukarara, dan Sentra Pembuatan Gerabah di Desa 

Banyumulek.  

Perancangan Kuta Mandalika sebagai Kawasan Ekonomi Khusus tentu 

memberikan sisi modernitas bagi masyarakat setempat. Hal tersebut dibuktikan dari 

perancangan masterplan yang cenderung memberikan bangunan modern sebagai 

penunjang kegiatan wisata seperti hotel, resort, dan sirkuit. 

Berdasarkan fenomena tersebut perlu adanya sarana yang mampu mewadahi 

seluruh atraksi dan kesenian masyarakat lombok untuk dapat di nikmati oleh 

wisatawan secara luas yang nantinya mampu membentuk imej di mata wisatawan 

dan mendukung kuat Lombok sebagai ikon wisata. Maka untuk memberikan solusi 

dari fenomena tersebut perlu adanya taman budaya guna sebagai tempat penyalur 

ungkapan lokalitas setempat dan menikmati seluruh kegiatan seni dan hasil 

kesenian yang ada di Lombok. 

B. Masalah Desain 

1. Bagaimana menciptakan bentuk taman budaya yang ikonik ? 

2. Bagaimana desain pelingkup taman budaya yang mengunakan tema desain neo-

vernakular? 

3. Bagaimana menciptakan ruang gallery yang mengangkat nilai nilai suku Sasak ? 

C. Tujuan dan Manfaat 

1. Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai dalam perancangan ini adalah menjadikan pulau 

Lombok sebagai ikon baru dalam sektor pariwisata di Indonesia. Selain itu para 

wisatawan domestik dan mancanegara yang berkunjung ke pulau Lombok mampu 

mempelajari dengan baik kebudayaan di pulau Lombok dan melengkapi destinasi 
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wisata daerah Kuta Mandalika yang telah di atur pada Peraturan Pemerintah no 52 

tahun 2014 sebagai zona KEK ( Kawasan Ekonomi Khusus ) dengan memberikan 

taman budaya sebagai sarana wisata budaya. Taman Budaya Kuta Mandalika 

diharapkan mampu menjadi tempat untuk pertunjukan kesenian dan kebudayaan 

setempat kepada para wisatawan dan sebagai pengenalan budaya yang secara 

tidak langsung mempengaruhi kemajuan perekonomian setempat dari sektor 

pariwisata. 

2. Manfaat 

a) Manfaat Akademis Pengembangan Bidang Ilmu (Arsitektur) 

1) Pengembangan desain taman budaya yang menjunjung lokalitas 

2) Penerapan desain arsitektural bertemakan neo vernakular pada pelingkup 

Taman Budaya untuk mengedepankan ciri khas setempat 

3) Mengaplikasikan penataan ruang luar dan dalam yang menarik ke dalam 

sebuah obyek wisata taman budaya. 

b) Manfaat Praktisi ( Masyarakat, Pemerintah, Swasta) 

1) Memberikan wadah bagi pelaku budaya dan kesenian masyarakat 

setempat  

2) Memunculkan pulau Lombok sebagai ikon baru dalam sektor pariwisata 

3) Meningkatkan minat wisata budaya di daerah setempat bagi wisatawan 

asing ataupun domestik 

4) Meningkatkan pendapatan daerah melalui sektor pariwisata 

5) Mampu mengangkat citra bangsa di kancah internasional mengenai 

keberagaman budaya Indonesia 

D. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan yang menjadi langkah-langkah dalam proses penyusunan 

proposal ini yaitu: 
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1. BAB I PENDAHULUAN 

Pada BAB I berisi mengenai uraian latar belakang (meliputi gagasan dan alasan 

pemilihan judul proyek), permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian serta 

sistematika pembahasan dalam susunan Laporan Perancangan Arsitektur. 

2. BAB II GAMBARAN UMUM 

Pada BAB II berisi mengenai gambaran umum fungsi bangunan (meliputi mengenai 

pengertian Taman Budaya, peranan Taman Budaya, identifikasi pelaku, identifikasi 

kegiatan, identifikasi ruang yang ada pada Projek Taman Budaya Sasak), 

gambaran umum lokasi dan tapak, gambaran umum lingkungan tapak, dan 

gambaran umum mengenai lingkungan sosial budaya. 

3. BAB III PROGRAM RUANG 

Pada BAB III berisi mengenai analisa fungsional Taman Budaya Sasak (meliputi 

besaran dan persyaratan ruang, preseden, analisa struktur spasial, dan 

pengimplementasiannya dalam teori), analisa relasi keruangan dan tapak Taman 

Budaya (meliputi struktur ruang, pemecahan masalah, dan 

pengimplementasiannya dalam teori), analisa bentuk Taman Budaya (meliputi 

pelingkup yang di gunakan menurut fungsi, pelingkup yang diguganakn 

berdasarkan aspek yang berpengaruh, dan pengimplementasiannya dalam teori), 

analisa struktur dan utilitas yang di gunakan dalam Taman Budaya (meliputi sistem 

struktur untuk pemecahan masalah, pemanfaatan teknologi bangunan, dan 

kebutuhan bahan bangunan untuk fungsi dan ekspresi), dan analisa pendekatan 

desain terhadap permasalahan yang di usung dalam Taman Budaya Sasak. 

4. BAB VI PENYELUSURAN MASALAH  

Pada BAB III berisi mengenai kajian komprehensif, pernyataan isu atau fokus 

desain, penyataan masalah, dan teori pemecahan masalah desain (meliputi 

tinjauan pendekatan ikonis, tinjauan arsitektur neo vernakular, dan tinjauan 

mengenai lokalitas dan modernitas dalam perancangan Taman Budaya Sasak). 
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5. BAB V KAJIAN TEORITIK 

Pada BAB V berisi mengenai kajian teoritik yang dapat dijadikan sebagai acuan 

dalam menyelsaikan permasalahan dalam desain. Maka pada BAB V berisi 

mengenai kajian teoritik mengenai tinjauan pendekatan arsitektur secara ikonis, 

tinjauan arsitektur neo-vernakular, dan tinjauan sustainability dalam arsitektur. 

6. BAB VI PENDEKATAN DESAIN 

Pada BAB VI berisi mengenai tema yang akan digunakan dalam pendekatan 

desain. Adapun pendekatan yang akan dijelaskan adalah pendekatan ikonik dan 

tema yang akan di jelaskan adalah tema desain neo vernakular. 

7. BAB VII KONSEP PERANCANGAN 

Pada BAB VII berisi mengenai konsep perancangan meliputi konsep penataan 

ruang, konsep keruangan, konsep bentuk, konsep pelingkup, konsep struktur, 

konsep utilitas, dan konsep teknologi yang akan di gunakan dalam Taman Budaya 

Sasak. 

8. BAB VIII STRATEGI DESAIN 

Pada BAB VIII akan di jelaskan mengenai strategi desain yang akan digunakan 

dalam perancangan taman budaya. Strategi desain dijabarkan dari permasalahan 

yang diangkat. Kemudian menentukan tahapan-tahapan berdasarkan aspek dari 

permasalahan yang akan di lakukan guna mencapai solusi dari permasalahan 

desain


