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BAB IV 

PENYELUSURAN MASALAH DAN ELABORASI TEORITIK 

A. Kajian Komprehensif 

KEK Mandalika yang kini sedang mencapai tahapan pembangunan, telah 

mengalami proses perancangan yang matang. Hal tersebut telah di buktikan dengan 

adanya pembagian zona dan konsep wisata kedalam bentuk masterplan di bawah 

naungan PT. ITDC. Konsep perancangan yang mengarah kedalam modernitas 

memberikan gagasan tersendiri untuk mendirikan suatu obyek wisata yang berbasis 

lokalitas. Sehingga Perancangan Taman Budaya sasak yang merupakan sarana 

pelestarian kebudayaan sekaligus berfungsi sebagai obyek wisata budaya di KEK 

Mandalika, dalam perancangannya tentu dikaitkan secara kuat terhadap nilai-nilai 

Suku Sasak. Tentu dalam perancangannya desain arsitektur taman budaya harus 

dapat memberikan simbol dan mengimplementasi arsitektur lokal.  

Perancangan KEK Mandalika yang di dominasi oleh sisi modernitas 

memerlukan desain taman budaya yang mampu menyesuaikan dengan 

perkembangan zaman namun tetap mengimplementasikan arsitektur lokal (sasak). 

Maka diperlukan tema desain arsitektur yang dapat menggabungkan keduanya. 

Perancangan Taman Budaya memerlukan pertimbangan yang kuat terhadap citra 

suku sasak di mata pengunjung. Sehingga perancangan eksterior maupun interiornya 

mampu memberikan gambaran bagi para pengunjung mengenai nilai-nilai suku sasak 

sebagai rancangan desain yang mendukung fungsi dan tujuan taman budaya sasak. 

B. Pernyataan Isu 

Isu yang diangkat dalam perancangan Taman Budaya adalah adanya 

modernitas dan lokalitas dalam perancangan KEK Mandalika. 
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C. Pernyataan Masalah 

Berikut merupakan pernyataan masalah yang akan mendukung fokus kajian utama 

mengenai arsitektur sosial berkelanjutan pada perancangan kompleks taman budaya 

: 

1. Bagaimana menciptakan bentuk taman budaya yang ikonik dan menjunjung tinggi 

lokalitas setempat ? 

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

vernakular? 

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

Berikut aspek, tujuan, dan kriteria dari permasalahan yang telah di jabarkan : 

ASPEK TUJUAN 

Aspek, tujuan dan kriteria perancangan Taman Budaya yang ikonik dan menjunjung 
lokalitas 

Keterkaitan dengan fungsi 
sekitar 

- Menentukan fasilitas di dalam taman budaya 

Aksesibilitas dan sistem 
kegiatan kebudayaan yang 
berlangsung 

- mengatur jalur sirkulasi eksternal yg efektif dan tidak 
menyebabkan gangguan sekitar 

- menentukan kegiatan kesenian yang akan di tampilkan 

- menyediakan area kesenian yg cukup dan sesuai untuk 
menampung kegiatan kesenian 

- menentukan produk kesenian yang akan ditampilkan 

Respon terhadap bentuk 
dan kondisi setempat 

- Mendapatkan gubahan massa yang sesuai dengan 
konteks arsitektur kota 

Aspek, tujuan dan kriteria perancangan Taman Budaya yang menerapkan Arsitektur 
Neo-Vernakular 

Tampilan Fisik - Menampilkan karakter fisik Taman Budaya yang selaras 
dengan arsitektur lokal 

Pengalaman Ruang - Menyajikan pengalaman ruang yang menarik bagi 
pengunjung saat melakukan wisata budaya 

Ruang Ekspresi - Menjadikan taman budaya sebagai ruang ekspresi bagi 
masyarakat sekitar khususnya pelaku seni 

Aspek, menciptakan ruang gallery yang mengangkat nilai nilai suku Sasak  

Optimalisasi fungsi & ruang - menciptakan taman budaya yang ideal dalam 
penggunaan lahan 

Nilai Ekonomi dan Estetika - mencapai nilai ekonomi yang ideal pra pembangunan 
- mencapai nilai ekonomi yang ideal pasca pembangunan 

Aspek sosial budaya - keberadaannya mampu membangun aspek sosial 
budaya kearah perbaikan dan pelestarian 

Mempertimbangkan 
kearifan lokal 

- mampu menyerap pengetahuan ilmu (teknologi) yang 
berkembang dimasyarakatnya dan sekaligus 
mencerminkan adat yang berlangsung 

- mampu menyesuaikan dengan potensi kendala dan 
lngkungan masyarakatnya 

Efisiensi energi - memanfaatkan secara bijak tentang penggunaan energi 
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Merespon isu global - keberadaan bangunan mampu merespon isu global 
Tabel 52 Aspek Pernyataan Masalah 

Sumber : Analisis Pribadi 

D. Pernyataan Fokus Kajian 

Berdasarkan permasalahan yang diangkat dapat ditarik fokus kajian dalam 

perancangan Taman Budaya adalah meningkatkan nilai-nilai budaya Suku sasak yang 

di implementasikan dalam ruang gallery. Sehingga dalam perancangan di butuhkan 

penyelsaian aspek-aspek yang akan menonjolkan nilai budaya Suku Sasak kaitannya 

dengan arsitektur.


