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BAB VIII 

STRATEGI DESAIN 

A. Tahapan Proses Perancangan Arsitektur  

Berikut merupakan strategi desain yang akan di lakukan guna mencapai solusi dalam 

pemecahan masalah desain Taman Budaya Sasak : 

MASALAH 
DESAIN 

ASPEK TAHAP 1 TAHAP 2 TAHAP 3 

Bagaimana 
menciptakan 
bentuk taman 
budaya yang 

ikonik dan 
menjunjung 

tinggi lokalitas 
setempat ? 

Keterkaitan 
fungsi 

dengan 
sekitar 

Mencari data dan 
menganalisa kondisi 

sekitar kaitannya 
dengan perilaku dan 
ciri khas masyarakat 

Suku Sasak pada 
lokasi setempat. 

Menentukan dan 
mempertimbangkan 
keterkaitan fungsi 

taman budaya dengan 
perilaku masyarakat 

setempat. 

Mengimplementasika
n ciri khas dan ikon 
lokalitas setempat 

yang terkait dengan 
fungsi dan tujuan 
Taman Budaya. 

Aksesibilitas 
dan sistem 
kegiatan 

kebudayaan 
yang 

berlangsung 

Melakukan survey 
terhadap kondisi 

aksesibilitas tapak 
terpilih. 

Menentukan jenis 
kegiatan dan sistem 

kegiatan dalam taman 
budaya meliputi 

pencapaian, sirkulasi, 
dan kegiatan apa saja 

yang perlu memiliki 
akses khusus. 

Melakukan peletakan 
entrance dan area 

utama taman budaya 
dengan tepat dan 

sesuai dengan 
kondisi sekitar. 

Respon 
terhadap 

bentuk dan 
kondisi 

setempat 

Meninjau bentuk dan 
ciri arsitektur suku 

sasak 

Menentukan bentuk 
yang dapat membentuk 
ikon bagi masyarakat 

suku sasak 

Mengimplementasika
n bentuk yang sesuai 

kedalam desain 
taman budaya 

Bagaimana 
desain 

pelingkup taman 
budaya yang 
mengunakan 
tema desain 

neo-vernakular? 

Tampilan 
Fisik 

Mempelajari 
ornamen dan 

pelingkup arsitektur 
tradisional sasak 

Menentukan ornamen 
dan symbol yang akan 
memperkuat konsep 
neo vernakular dalam 

taman budaya 

Mengimplementasika
n ornamen pilihan ke 
dalam perancangan 

dengan 
menggabungkan hal 

baru ke sisi 
modernitas tanpa 

menghilangkan ciri/ 
vernakularnya. 

(pengganungan) 

Pengalaman 
Ruang 

Menentukan aspek-
aspek yang akan di 

fokuskan demi 
menciptakan 

pengalaman ruang 
yang sesuai dengan 
fungsi dan relevan 

dengan tema desain 
neo vernakular 

Mencari solusi bagi 
aspek yang akan di 

fokuskan demi 
pengalaman ruang 

yang sesuai dengan 
taman budaya 

Menerapkan solusi 
bagi aspek tersebut 

kedalam desain 
perancangan taman 

budaya 

Ruang 
Ekspresi 

Menentukan ekspresi 
yang akan 

ditonjolkan kaitannya 
dengan tema neo-

vernakular 

Melakukan analisa 
terhadap elemen yang 

akan di tonjolkan 

Mengimplementasika
n elemen terpilih 
kedalam desain 
taman budaya 
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Bagaimana 
menciptakan 
area taman 

budaya yang 
berkelanjutan 

sosial ? 

Optimalisasi 
fungsi & 
ruang 

Melakukan 
pengelompokan 

kegiatan dan fungsi 
ruang secara jelas. 

Menentukan ruang-
ruang yang digunakan 
dan mengelompokkan 

secara jelas agar 
desain ruang optimal 

dan efektif 

Menerapkan tatanan 
dan sirkulasi ruang 

yang efektif dan 
efisien ke dalam 

perancangan taman 
budaya 

Nilai 
Ekonomi dan 

Estetika 

Mempertimbangkan 
penggunaan material 
dan pelengkap yang 

akan di gunakan 
kaitannya dengan 

ekonomi dan 
efektivitas 

Menentukan materal 
dan pelingkup yang 

tepat sejalan dengan 
fungsi dan tema 

perancangan taman 
budaya 

Menerapkan material 
dan teknologi yang 

menciptakan estetika 
tinggi dengan 

meminimalisir nilai 
ekonomi 

Aspek sosial 
budaya 

Mempelajari kondisi 
sosial, budaya dan 

ekonomi masyarakat 
sasak 

Menganalisa ciri dan 
perilaku masyarakat 

sasak yang dapat 
dijadikan filosofi dalam 

perancangan 

Memberikan peluang 
ciri masyarakat 

setempat untuk di 
terapkan dalam 

perancangan taman 
budaya 

Mempertimb
angkan 

kearifan lokal 

Mendata ciri kearifan 
lokal masyarakat 

sasak 

Menentukan ciri dan 
local wisdom setempat 

untuk di terapkan 
dalam tahap 
perancangan 

Mengimplementasika
n kearifan lokal 

setempat kedalam 
rancangan desain 

taman budaya 

Efisiensi 
energi 

Menentukan energi 
mana yang akan di 

tekan guna 
mencapai 

penghematan energi 

Menganalisa dan 
mencari alternatif 

energi terbaharukan 
kaitannya dengan 

penggunaan energi 

Menerapkan 
teknologi dan 
material yang 
mendukung 

pemanfaatan energi 
dalam taman budaya 

Merespon isu 
global 

Mempelajari isu 
global yang perlu di 

berikan respon 
sejalan dengan 

perancangan taman 
budaya 

Menentukan solusi 
terhadap 

permasalahan isu 
global yang akan di 
respon dalam taman 

budaya 

Mengimplementasika
n dalam desain solusi 

permasalahan isu 
global yang di 

gunakan. 

Tabel 71 Strategi Desain 

Sumber : Analisis Pribadi


