BAB I.

A.

PENDAHULUAN

Pengertian Judul
1. Resor
Resor merupakan suatu kawasan yang didalamnya terdapat
penginapan dan sarana hiburan sebagai penunjang kegiatan rekreasi. Resor
tidak lagi ditujukan untuk pengunjung yang singgah untuk sementara, resor
didesain untuk wisatawan yang berekreasi. Resor biasanya berada pada
tempat yang dilatar belakangi oleh keadaan alam seperti pantai, atau lokasi
dimana terdapat fasilitas seperti golf dan tenis (Coltman, 1989: 95)
2. Neo vernakular
Neo vernakular merupakan gabungan dari dua kata yang berasal dari
Bahasa yunani, Neo merupakan fonem yang memiliki arti ‘baru’, dan
Vernakular yang berasal dari kata Vernacullus, memiliki arti bahasa
setempat. Maka dari itu Neo vernakular dapat diartikan sebagai bahasa
setempat yang diucapkan dengan cara baru, yaitu dengan menggunakan
unsur-unsur vernakular yang ada pada bentuk yang modern. Sehingga dapat
disimpulkan bahwa Arsitektur Neo vernakular adalah suatu penerapan
berbagai elemen arsitektur lokal yang ada, baik dari segi fisik (bentuk,
konstruksi) maupun non fisik (konsep, filosofi, dan tata ruang) yang sudah
terbentuk secara empiris oleh tradisi dan kemudian dilakukan pembaruan
menjadi

suatu

karya

bangunan

modern,

namun

tetap

tidak

mengesampingkan nilai dari tradisi setempat (Sumalyo, 1997: 452).
3. Baturraden
Baturraden merupakan sebuah Kecamatan yang berada di Kabupaten
Banyumas, Jawa Tengah. Kecamatan Baturraden merupakan daerah yang
identik dengan sektor pariwisatanya. Hal ini dikarenakan lokasinya yang
berbatasan langsung dengan Gunung Slamet, dan terdapat banyak wisata
alam juga salah satunya yang terbesar di Kabupaten Banyumas yaitu
lokawisata Baturraden yang terletak di lereng Gunung Slamet (Badan Pusat
Statistik Kabupaten Banyumas, 2016).
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4. Pengertian Judul
Berdasarkan pengertian diatas maka dapat diartikan bahwa Resor
dengan Pendekatan Neo vernakular di Baturraden merupakan sebuah
bangunan yang ditujukan sebagai penginapan yang terletak di kawasan
wisata alam Baturraden dengan memanfaatkan potensi keindahan alam
pegunungan, dengan menerapkan aspek fisik dan non fisik budaya setempat
yang kemudian diterapkan dalam bentuk yang lebih modern dan dihasilkan
karya Arsitektur yang tetap melestarikan unsur-unsur lokal dalam
penembangan yang modern.
B.

Latar Belakang
Industri pariwisata merupakan sektor yang berkembang pesat dan
terbesar di dunia, di mana benua asia menunjukkan pertumbuhan wisatawan
yang tinggi. Berdasarkan penelitian di situs pariwisata PATA (Pasific Asia
Travel Association) menyatakan bahwa lebih dari 50% jumlah wisatawan yang
berkunjung ke Asia dan daerah Pasifik memilih kedua tempat tersebut
dikarenakan tertarik untuk melihat rakyat dengan adat-istiadat, sejarah,
bangunan dan barang peninggalan kuno (https://www.pata.org , diakses 16
Maret 2021). Di Indonesia sendiri, pariwisata merupakan salah satu sektor yang
memberikan pemasukan terbesar terhadap devisa negara dan pengembangan
dari sektor pariwisata menjadi prioritas utama pemerintah saat ini
(Kemenparekraf, 2019). Bahkan menurut World Travel and Tourism Council,
Indonesia menduduki posisi sangat baik dalam industri pariwisata, dengan
menyumbang 9,1% produk domestik bruto Indonesia (Haryana, 2020: 302).
Salah satu daerah yang memiliki perkembangan pariwisata yang baik
dan diperhatikan oleh pemerintah setempat adalah Kecamatan Baturraden.
Kecamatan Baturraden merupakan salah satu dari kecamatan yang berada di
Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Daerah tersebut berjarak 7 km dari kota
Purwokerto yang merupakan ibu kota dari Kabupaten Banyumas. Sebagian
kawasan Baturraden merupakan hamparan dan sebagian lainnya merupakan
pegunungan yang bersinggungan langsung dengan gunung Slamet (Badan Pusat
Statistik Kabupaten Banyumas, 2016). Karena letaknya tersebut Kecamatan
Baturraden memiliki beberapa potensi alam banyak, indah, dan sangat
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berpotensi dalam sektor pariwisata. Baturraden juga menyajikan pemandangan
Gunung Slamet dan Kota Purwokerto. Beberapa ojek wisata alam yang terdapat
di Kecamatan Baturraden antara lain; Lokawisata Baturraden, Telaga Sunyi,
Pancuran Tiga, Pancuran Tujuh, dan Curug Gede.
Tabel 1. Jumlah Pengunjung Objek Wisata di Kecamatan Baturraden
Jumlah Pengunjung Objek Wisata di Kecamatan Baturraden (Orang)
2016

2017

2018 - Agustus

736.203

858.812

515.886

Sumber : (Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas, 2020b)

Kecamatan Baturraden pada sektor pariwisata alam mengalami
peningkatan jumlah pengunjung, terlihat terdapat kenaikan sebanyak 16,6%
pada tahun 2017 dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara data jumlah
pengunjung pada tahun 2018 terhitung sampai bulan Agustus telah mencapai
515.886 dengan target akhir tahun sebesar 600.000 (Badan Pusat Statistik
Kabupaten Banyumas, 2020b). Peningkatan tersebut sangat baik untuk
pertumbuhan ekonomi di Baturraden, perkembangan pariwisata ini juga
berdampingan dengan kebutuhan penginapan sekitar objek wisata tersebut.
Perkembangan pariwisata di Baturraden juga harus diimbangi dengan
fasilitas penunjang, salah satunya akomodasi. Adapun fasilitas akomodasi di
Kecamatan Baturraden sekarang berjumlah 111 hotel dengan 5 hotel resor
berbintang dan 106 hotel resor non bintang (Badan Pusat Statistik Kabupaten
Banyumas, 2020a). Dengan peningkatan jumlah wisatawan yang datang ke
Kecamatan Baturraden tiap tahunnya, maka untuk kedepannya dibutuhkan
penambahan fasilitas akomodasi. Bentuk akomodasi yang sesuai dengan potensi
alam Baturraden yaitu berupa resor. Hal ini dikarenakan resor tidak hanya
sekedar penginapan, melainkan juga menjadi sarana relaksasi dan rekreasi
melalui penyediaan berbagai fasilitas dan pengolahan potensi alam pegunungan
di Baturraden.
Di Indonesia sendiri, sekarang modernisme Arsitektur dapat dikatakan
cukup mengakar, sampai-sampai batas antara modernisme dan westernisme ini
demikian kaburnya (Prijotomo, 1988: 29). Pembangunan destinasi wisata
bertemakan budaya luar negeri sedang menjamur di Indonesia pada beberapa
tahun terakhir, tidak terkecuali di Kecamatan Baturraden dengan objek wisata
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miniatur dunia, Small World. Mengutip dari Tribun Jateng, dikatakan bahwa
jumlah pengunjung Small World pada tahun 2018 perharinya rata-rata mencapai
1000 pengunjung dan meningkat 1300 pengunjung saat musim libur
(https://jateng.tribunnews.com ; Dibanjiri pengunjung, Small World buka
hingga pukul 19.00 WIB, diakses 13 Agustus 2021). Sebagai pembanding
berdasarkan data BPS Kecamatan Baturraden pada tahun 2018 hingga bulan
agustus tercatat sebanyak 515.886 pengujung, sehingga dapat dapat dikatakan
bahwa sekitar 46% pengunjung harian Baturraden datang mengunjungi Small
World. Peluang kesuksesan tersebut menjadikan banyak proyek pembangunan
objek wisata dengan tema serupa di Kecamatan Baturraden dalam beberapa
tahun belakangan ini.
Melihat kecenderungan yang terjadi, ada kekhawatiran terhadap
masyarakat, bahwa semakin lama budaya luar negeri akan lebih dinikmati
dibandingkan dengan destinasi wisata yang bertemakan budaya lokal. Hal
tersebut menjadi salah satu mengapa eksistensi budaya lokal mulai memudar,
padahal budaya di Indonesia sangat beragam dan kaya akan nilai luhurnya.
Adapun kebudayaan tradisional khas Banyumas yang mempengaruhi dan
membentuk kelokalan di Baturraden, baik dari segi fisik seperti bentuk dan
konstruksi bangunan maupun non fisik kesenian pertunjukan seperti, gindingan
(perkumpulan musik gamelan), ebeg (kuda lumping), begalan (kombinasi seni
tari dan seni lawak) maupun tradisi setempat salah satunya jimpitan. Namun
kelokalan tersebut mulai ditinggalkan dan tergantikan dengan yang lebih
modern. Maka dari itu diperlukan upaya untuk melestarikan budaya lokal,
namun tetap selaras dengan perkembangan zaman.
Arsitektur Neo vernakular adalah konsep desain arsitektur yang dapat
mengekspresikan dan menampilkan ciri khas maupun budaya setempat, namun
tetap selaras dan mengikuti perkembangan zaman. Hal ini didasari oleh alasan
munculnya langgam arsitektur ini sendiri, dimana terjadi protes terhadap bentuk
bangunan pada era modern yang terkesan monoton dan keinginan untuk kembali
menerapkan ‘bahasa setempat’ pada bangunannya.
Konsep Arsitektur Neo vernakular menjadi tepat diterapkan pada resor
Baturraden. Penggunaan bentuk bentuk dan tampilan bangunan yang
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kontekstual dengan kelokalan Baturraden yang dikombinasikan dengan
penggunaan material maupun teknologi modern. Sehingga resor bukan hanya
sekedar penginapan yang nyaman, namun juga menjadi sarana untuk
melestarikan dan mempertahankan karakter lokal di era modern.
Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dikatakan bahwa resor dapat
dijadikan solusi untuk kebutuhan fasilitas akomodasi pada objek wisata di
Baturraden. Tidak hanya itu, perencanaan resor juga dapat memanfaatkan
potensi alam dari Kecamatan Baturraden secara maksimal. Untuk menjadikan
resor memiliki karakter yang kontekstual dengan budaya setempat namun tetap
selaras dan mengikuti perkembangan zaman, maka penerapan konsep Neo
vernakular merupakan pilihan yang dirasa mampu untuk memenuhi kebutuhan
tersebut. Sehingga didapatkan judul dalam konsep perencanaan dan
perancangan arsitektur yaitu Resor dengan Pendekatan Neo vernakular di
Baturraden.

C.

Permasalahan dan Persoalan
1. Permasalahan
Bagaimana konsep perencanaan dan perancangan bangunan Resor
dengan pendekatan Neo vernakular yang dapat mewadahi aktivitas
pengujung untuk menginap dan menikmati wisata alam, dan tetap
melestarikan unsur-unsur lokal dalam perancangan resor yang dapat
dijadikan landasan keputusan desain.
2. Persoalan
a. Bagaimana konsep resor yang dapat mengakomodasi seluruh aktivitas
pengunjung dan menerapkan teori Neo vernakular yang melestarikan
unsur-unsur lokal?
b. Bagaimana konsep bentuk dan tampilan bangunan resor agar dapat
memberikan suasana, dan estetika yang baik dengan menerapkan teori
Neo vernakular yang melestarikan unsur-unsur lokal?
c. Bagaimana konsep tata letak massa bangunan dan sirkulasi pada
kawasan yang dapat mengoptimalkan potensi lingkungan resor?
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d. Bagaimana konsep struktur bangunan resor yang menyesuaikan dengan
Arsitektur Neo vernakular dan dapat menciptakan keamanan dan
kenyamanan pengunjung?
e. Bagaimana konsep perancangan utilitas bangunan resor agar
pengunjung resor dapat memenuhi kebutuhannya?

D.

Tujuan dan Sasaran
1. Tujuan
Mendapatkan konsep perencanaan dan perancangan bangunan resor
dengan pendekatan Neo vernakular di Baturraden, Kabupaten Banyumas
yang dapat mewadahi kebutuhan aktivitas pengunjung untuk menginap dan
menikmati wisata alam dan tetap melestarikan unsur-unsur lokal dalam
perancangan resor yang dapat dijadikan landasan keputusan desain.
2. Sasaran
a. Konsep resor yang dapat mengakomodasi seluruh aktivitas pengunjung
dan menerapkan teori Neo vernakular yang melestarikan unsur-unsur
lokal.
b. Konsep bentuk dan tampilan bangunan resor agar dapat memberikan
suasana, dan estetika yang baik dengan menerapkan teori Neo
vernakular yang melestarikan unsur-unsur lokal.
c. Konsep tata letak massa bangunan dan sirkulasi pada kawasan yang
dapat mengoptimalkan potensi lingkungan resor.
d. Konsep struktur bangunan resor yang mengacu pada Arsitektur Neo
vernakular dan dapat menciptakan keamanan dan kenyamanan
pengunjung.
e. Konsep perancangan utilitas bangunan resor agar pengunjung resor
dapat memenuhi kebutuhannya.

6

E.

Lingkup dan Batasan
1. Lingkup
Lingkup dari konsep perencanaan dan perancangan Resor dengan
Pendekatan Neo vernakular di Baturraden adalah desain tapak, massa,
utilitas, struktur, dan tampilan yang menjawab dari permasalahan dan
persoalan.
2. Batasan
Batasan dari konsep perencanaan dan perancangan Resor dengan
Pendekatan Neo vernakular di Baturraden adalah pemakaian teori desain
resor dan teori Neo vernakular pada Baturraden yang merupakan kawasan
wisata pegununan.

F.

Sistematika
1. Sistematika Konsep
a. BAB I PENDAHULUAN
Pada bab ini berisi mengenai pengertian judul, latar belakang,
permasalahan dan persoalan, tujuan dan sasaran, lingkup dan batasan,
dan sistematika penulisan yang kemudian akan dijadikan sebagai acuan
penulisan konsep perencanaan dan perancangan Resor dengan
Pendekatan Neo vernakular di Baturraden.
b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA
Pada bab ini berisi mengenai literasi dan referensi terkait dengan judul
perencanaan dan perancangan. Referensi yang ada berupa bahasan
mengenai resor, Arsitektur Neo vernakular dan studi preseden.
c. BAB III METODE PERENCANAAN DAN PERANCANGAN
Pada bab ini berisi mengenai metode yang digunakan dalam penyusunan
konsep perencanaan dan perancangan. Metode yang dilakukan berupa
pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, dan perumusan
konsep.
d. BAB IV TINJAUAN LOKASI
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Pada bab ini berisi mengenai tinjauan data terkait Kabupaten Banyumas
dan Kecamatan Baturraden yang meliputi kondisi geografis, tata guna
lahan, kondisi bentang alam, klimatologi, dan kependudukan wilayah.
e. BAB V ANALISIS PERENCANAAN
Pada bab ini berisi mengenai analisis perencanaan yang dilakukan.
Analisis perencanaan meliputi deskripsi proyek, visi dan misi, tujuan,
kelembagaan, lokasi, kegiatan, kebutuhan ruang, dan lain-lain.
f. BAB VI ANALISIS PERANCANGAN
Pada bab ini berisi mengenai proses analisis perancangan yang berkaitan
dengan bentuk dan tampilan bangunan, tata letak massa bangunan,
sirkulasi kawasan, struktur, utilitas, dan pendekatan Neo vernakular
yang digunakan.
g. BAB VII KONSEP PERENCANAAN DAN PERANCANGAN
Pada bab ini berisi mengenai keputusan desain berdasarkan hasil analisis
perencanaan dan perancangan pada bab sebelumnya.
2. Sistematika Studio
a. Desain skematis
Tahap visualisasi awal ide desain yang di dapat setelah perumusan
konsep dalam bentuk skema atau sketsa.
b. Pra desain
Tahap pembuatan gambar-gambar utama dalam proses perancangan.
c. Pengembangan desain
Tahap pembuatan gambar-gambar penunjang atau pelengkap dalam
proses perancangan.
d. Detail Engineering Design (DED)
Tahap penyelesaian seluruh gambar dalam perancangan untuk data
dijadikan acuan pembangunan.
e. Pembuatan perspektif visual 3D atau maket
Tahap pembuatan visualisasi tiga dimensi dari desain yang telah dibuat.
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