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BAB VI 

PENDEKATAN DESAIN 

A. Penetapan Pendekatan Perancangan 

1. Metode Pendekatan Desain 

Pendekatan desain secara ikonis (iconic design) guna menciptakan imej 

atau identitas sebuah bangunan yang kuat maka tentu pendekatan desain dimulai 

dari mengenali kebudayaan dan apa-apa yang menjadi ciri khas setempat.  

Studi bangunan asli diperlukan guna menjadi acuan dalam tahapan desain. 

dalam tahapan desain dilakukan peniruan berulang guna menciptakan image 

dalam masyarakat yang bersangkutan bahwa bentukan tersebut adalah bentukan 

yang ideal bagi mereka yang perlu dipertahankan.  

Pendekatan desain secara ikonik nantinya akan menciptakan taman budaya 

yang mampu menjadi ikon wisata budaya pada KEK Mandalika. Hal ini akan 

diwujudkan dari bentuk bangunan gallery yang monumental dan mengandung 

bentukan yang khas dari arsitektur sasak yang akan di gunakan yaitu bentukan 

bale lumbung.  

2. Kemungkinan Penerapan Pendekatan Perancangan 

Kemungkinan penerapan pendekatan Ikonik dalam perancangan Taman 

Budaya dikembangkan secara tipologi dengan menggunakan identitas 

etnik/langgam. Tipologi sendiri di lakukan berdasarkan pengelompokan jenis atau 

tipe yang dapat di katakan juga sebagai pengklasifikasian karakteristik secara 

umum yang ada pada arsitektur vernakular lombok.  

3. Tema Desain 

Dalam peracangan taman budaya Sasak menggunakan tema desain neo-

vernakular dengan menggunakan langgam arsitektur Lombok. Neo-vernakular 

dipilih agar mampu memunculkan lokalitas masyarakat Sasak di tengah-tengah 
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kawasan wisata yang mengarah ke sisi modernitas. Konsep perancangan neo-

vernakular yang memiliki unsur penggabungan modern dan tradisional relevan 

dengan fungsi dan tujuan taman budaya sebagai wadah pelestarian budaya tetapi 

tetap berkelanjutan dan mampu mengikuti perkembangan zaman. Tema Desain 

Neo-vernakular diharapkan menjadi titik temu bagi fenomena lokalitas dan 

modernitas dalam perancangan taman budaya. Berikut merupakan skema 

mengenai tema desain neo-vernakular cakupannya dengan perancangan taman 

budaya.  

4. Kemungkinan Penerapan Tema Desain 

Kemungkinan penerapan tema desain Neo-Vernakular dalam perancangan 

Taman Budaya berdasarkan kriteria-kriteria yang mempengaruhi perancangan 

tema desain Neo-Vernakular : 

Bentuk-bentuk menerapkan unsur budaya - Mempertimbangkan lingkungan 
termasuk iklim setempat diungkapkan 
dalam bentuk fisik arsitektural (tata letak 
denah,detail, struktur dan ornamen) 

Elemen fisik dan non fisik - Tidak hanya elemen fisik yang 
diterapkan dalam bentuk modern, tetapi 
juga elemen nonfisik yaitu budaya pola 
pikir, kepercayaan, tata letak yang 
mengacu pada makro kosmos dan 
lainnya menjadi konsep dan kriteria 
perancangan. 

Mix antara vernakular dan modern - Produk pada bangunan ini tidak murni 
menerapkan prinsip-prinsip terdapat 
penggabungan budaya lokal dan 
modern 

Menciptakan Karya Baru - Bangunan vernakular melahirkan karya 
baru (mengutamakan penampilan, 
visualnya) 

Tabel 54 Kemungkinan Penerapan Tema Desain Neo-Vernakular 

Sumber : Analisis Pribadi 

5. Kemungkinan Perancangan Berdasarkan Permasalahan 

Kemungkinan penerapan dan perancangan kaitanya dengan permasalahan 

ASPEK TUJUAN KRITERIA 

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

Keterkaitan dengan 
fungsi sekitar 

- Menentukan fasilitas di dalam 
taman budaya 

- Fasilitas yg disediakan harus mampu 
memenuhi kegiatan kebudayaan 
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- fungsi yg disediakan berdasar analisis 
potensi keadaan masyarakat setempat 

Aksesibilitas dan 
sistem kegiatan 
kebudayaan yang 
berlangsung 

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

- aksesibilitas dan sistem sirkulasi 
eksternal harus jelas, efisien dan tidak 
mengganggu penduduk sekitar tapak 

- menentukan kegiatan kesenian 
yang akan di tampilkan 

- kegiatan kesenian yang akan di 
tampilkan harus di penuhi persyaratan 
ruangnya 

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

- luas area taman budaya harus mampu 
memenuhi kebutuhan pertunjukan seni 
 

- menentukan produk kesenian 
yang akan ditampilkan 

- kesenian yang mencakup seluruh 
kesenian khas suku sasak 

Respon terhadap 
bentuk dan kondisi 
setempat 

- Mendapatkan gubahan massa 
yang sesuai dengan konteks 
arsitektur kota 

- gubahan bentuk pasar harus 
mengadaptasi dari arsitektur lokal 
- wajah taman budaya harus selaras 
dengan karakter arsitektur setempat 

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

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

- Perancangan bangunan taman budaya 
menggunakan elemen-elemen arsitektur 
lokal 

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

- zoning dan alur sirkulasi dan kesan 
ruang dirancang agar menciptakan 
pengalaman ruang yang kental kaitanya 
dengan filosofi kebudayaan setempat 
- Penataan karya seni dan pertunjukan 
seni memiliki peran sebagai atraksi visual 

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

- ruang-ruang ekspresi tersedia untuk 
menampung kegiatan dan pertunjukan 
seni 

Aspek, menciptakan ruang gallery yang mengangkat nilai nilai suku Sasak  

Optimalisasi fungsi & 
ruang 

- menciptakan taman budaya 
yang ideal dalam penggunaan 
lahan 

- perhitungan besaran ruang yang akurat 
dan tepat dengan kebutuhan  
-pemenuhan koefisien dasar hijau pada 
tapak 
-meningkatkan rasio lahan resapan 

Nilai Ekonomi dan 
Estetika 

-mencapai nilai ekonomi yang 
ideal pra pembangunan 
-mencapai nilai ekonomi yang 
ideal pasca pembangunan 

-penggunaan material yang mudah di 
dapatkan (efisiensi biaya pengiriman) 
-penggunaan material yang mudah dalam 
perawatannya 

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

-penerapan filosofi dan elemen 
kebudayaan pada tatanan interior dan 
fasad bangunan 

Mempertimbangkan 
kearifan lokal 

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

-menggunakan teknologi bangun 
terbarukan namun tidak melupakan unsur 
kebudayaan setempat 
-menggunakan material yang mudah di 
dapat di area sekitar tapak 

-mampu menyesuaikan dengan 
potensi kendala dan lngkungan 
masyarakatnya 

-orientasi bangunan harus tepat 
-penambahan vegetasi  
-sirkulasi yang tepat dan tidak 
menganggu masyarakat setempat 
-tidak terlalu merubah kondisi eksisting 

Efisiensi energi -memanfaatkan secara bijak 
tentang penggunaan energi 

-memaksimalkan cahaya alami pada 
ruang 
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-memaksimalkan penghawaan alami 
pada ruang 
-menerapkan energi alternatif (solar 
panel) pada bangunan 

Merespon isu global -keberadaan bangunan mampu 
merespon isu global 

-penggunaan bahan bangunan yang 
ramah lingkungan 
-memaksimalkan pemberian vegetasi 
-menggunakan perkerasan tapak yang 
tepat 
-menerapkan sistem pengolahan limbah 
dan sampah dalam bangunan 

Tabel 55 Kemungkinan Penerapan dan Perancangan dengan Permasalahan 

Sumber : Analisis Pribadi


