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BAB II.

A.

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Resor
1. Resor
Menurut Dirjen Pariwisata (1988:13) Resor adalah tempat tinggal
seseorang yang berbeda dengan tempat tinggal aslinya dengan memiliki
tujuan untuk mendapati kesegaran jiwa dan raga atau keingintahuan. Resor
juga dapat dikaitkan dengan kegiatan keolahragaan, kesehatan, konvensi,
keagamaan serta keperluan lainnya.
Mengutip dari Coltman dalam bukunya yang berjudul Tourism
Marketing (1989) mengungkapkan bahwa resor yang berada di daerah tertentu
tidak lagi ditujukan untuk orang-orang yang singgah untuk sementara,
melainkan resor didesain untuk wisatawan yang ingin berekreasi. Jenis resor
dapat berupa resor terjangkau sampai resor mewah, dan dapat mengakomodir
berbagai kebutuhan keluarga bahkan kebutuhan bisnis. Resor biasanya
berlokasi di tempat-tempat yang dilatar belakangi oleh keadaan alam seperti
pantai, atau di tempat yang memiliki fasilitas seperti lapangan golf dan
lapangan tenis (Coltman, 1989: 95).
Dengan pernyataan-pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan,
bahwa resor adalah bangunan penginapan komersial yang difungsikan sebagai
tempat berekreasi dan relaksasi dengan fasilitas akomodasi yang mumpuni.
2. Faktor Tujuan Resor
Tujuan utama resor seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu
menyediakan tempat penginapan untuk wisatawan yang datang berkunjung.
Hal ini diperkuat oleh Kurniasih, menurutnya tujuan dibangunnya resor adalah
disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya sebagai berikut (Kurniasih,
2009: 47).
a. Kebutuhan tempat beristirahat
Kesibukan pekerjaan terutama untuk masyarakat kota sangat menyita
waktu untuk beristirahat ditambah dengan keadaan kota rasanya sulit
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untuk dapat beristirahat dengan tenang dan nyaman. Hal tersebut yang
mendasari tuntutan kenyamanan pada resor sangat diperhatikan.
b. Kebutuhan manusia untuk berekreasi
Untuk menghilangkan kejenuhan dari aktivitas, manusia membutuhkan
waktu untuk bersantai dan rekreasi. Kebutuhan tersebut mendasari
munculnya penyediaan

fasilitas-fasilitas

rekreasi,

olahraga dan

sejenisnya pada resor.
c. Sarana kesehatan pikiran
Pemandangan yang indah, suasana alam dengan hawa yang sejuk dapat
membantu

memulihkan

kesehatan

pikiran

sehingga

kembali

menyegarkan jiwa dan raga.
d. Keinginan untuk menikmati alam
Keadaan perkotaan yang sesak dan berpolusi menjadikan banyak
masyarakat kota yang menginginkan suasana alam yang indah dan sejuk.
Oleh karena itu resor dirancang untuk menyatu dengan alam dan
menawarkan pemandangan alam yang indah dan bebas polusi.
Dengan

demikian

berdasarkan

faktor

penyebabnya,

tujuan

dibangunnya resor dilatar belakangi oleh masalah tempat istirahat, rekreasi,
kesehatan dan keinginan menikmati alam. Keempat masalah tersebut
memiliki kesamaan yakni, berhubungan dengan rutinitas kehidupan di
perkotaan. Sehingga perancangan resor harus didasari permasalahan tersebut.
3. Karakteristik Resor
Dalam perencanaannya, resor memiliki karakteristik yang dapat
membedakan resor dengan fasilitas akomodasi lainnya. Fred Lawson dalam
bukunya Hotels and Resort: Planning, Design, and Refurbishment
menyebutkan terdapat 4 karakteristik resor, antara lain sebagai berikut
(Lawson, 1995: 46).
a. Segmen Pasar
Segmen pasar atau sasaran pengunjung dari resor adalah wisatawan yang
sedang berlibur, dimana nantinya terdapat kebutuhan penginapan yang
dapat memberikan fasilitas rekreatif dan pelayanan yang memuaskan.
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Perancangan resor yang baik adalah resor yang mampu merespon
kebutuhan pengunjung yang datang melalui fasilitas yang diberikan.
b. Lokasi
Resor berlokasi di daerah-daerah yang memiliki pemandangan indah
seperti pegunungan atau tepi pantai yang berlokasi cukup jauh dari
keramaian kota. Lokasi resor juga mengutamakan berdekatan dengan
objek wisata atau tempat rekreasi,
c. Fasilitas
Fasilitas yang harus disediakan resor didasari oleh tuntutan pengunjung
yang akan menghabiskan waktu di resor tersebut adapun fasilitas yang
disediakan berupa fasilitas rekreatif indoor dan outdoor. Fasilitas pokok
yang juga merupakan zona privat yaitu ruang tidur untuk menginap.
Kemudian fasilitas rekreasi outdoor dapat berupa kolam renang,
lapangan tenis, penataan lansekap ataupun berupa lokasi objek wisata
dekat resor.
d. Arsitektur dan Suasana
Wisatawan cenderung memilih resor yang memiliki suasana ataupun
arsitektur yang nyaman dan berbeda dari resor lainnya. Keunikan pada
arsitektur dan suasana masing masing resor biasanya kontekstual dengan
lingkungan sekitar resor yang dituangkan dalam dekorasi eksterior
maupun interior.
4. Klasifikasi Resor
Menurut Endy Marlina dalam buku Panduan Perancangan Bangunan
Komersial, resor digolongkan berdasarkan letak dan fasilitasnya, serta periode
pemakaiannya (Marlina, 2008: 64). Berikut penggolongan resor berdasarkan
letak dan fasilitas.
a. Beach Resort
Resor yang berlokasi di tepi pantai atau dekat dengan pantai,
mengutamakan potensi alam laut dan pantai sebagai daya tarik
utamanya. Fasilitas yang disediakan tidak lepas dengan fasilitas olah
raga air.
b. Marina Resort
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Resor yang berlokasi di kawasan marina atau pelabuhan laut, resor yang
dilengkapi dengan fasilitas dermaga serta penyediaan fasilitas yang
berhubungan dengan aktivitas olahraga air.
c. Mountain Resort
Resor yang berlokasi di daerah pegunungan yang mempunyai potensi
wisata alam, pemandangan gunung yang indah bahkan budaya. Fasilitas
yang disediakan biasanya berupa aktivitas outdoor berkaitan dengan
hiburan alam seperti mendaki gunung, tracking, snowboarding maupun
rekreasi yang bersifat cultural.
d. Health Resort and Spas
Resor ini dibangun di daerah dengan potensi alam yang dapat
dimanfaatkan sebagai sarana kesehatan, dan dikelola untuk aktivitas spa.
Resor dilengkapi dengan fasilitas pemulihan kesehatan jasmani dan
rohani.
e. Rural Resort and Country Hotels
Resor yang berlokasi di pedesaan yang jauh dari keramaian kota.
Memanfaatkan potensi lokasi yang masih alami, ditambah fasilitas
rekreasi yang tidak dapat ditemui di kota seperti berkuda, berburu,
memanah dan lainnya.
f. Themed Resort
Resor ini dibangun dengan tema tertentu, tema dengan atraksi special
menjadi daya tarik utama resor ini.
g. Condominium, timeshare, and residential development
Resor yang memiliki strategi pemasaran yang berbeda ari resor lainnya,
resor ini menyewakan sebagian kamar resor selama periode waktu
tertentu. Dalam operasionalnya resor dengan jenis ini membedakan
fasilitas publik untuk pengguna residen dan tamu resor yang biasa.
h. All-suites Resort
Resor yang memiliki fasilitas resor yang lebih exclusive daripada tipe
resor yang lain dan kamar yang disewakan tergolong ke dalam kelas
suite.
i. Sight-seeing Resort
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Resor yang berlokasi di daerah yang mempunyai potensi khusus atau
tempat menarik seperti kawasan bersejarah, pusat perbelanjaan, dan
lainnya.
Sedangkan untuk penggolongan berdasarkan periode pemakaiannya,
di antaranya sebagai berikut.
a. Winter Resort
Resor yang hanya dibuka pada musim dingin, ini dikarenakan potensi
wisatanya yang hanya muncul saat musim dingin, seperti wisata ski.
b. Summer Resort
Resor yang hanya dibuka pada musim panas, ini dikarenakan potensi
wisatanya yang hanya muncul saat musim panas.
c. Year Round Resort
Resor yang buka sepanjang tahun.

5. Prinsip Perancangan Resor
Dalam perancangan sebuah resor menurut Lawson dalam buku Hotels
and Resort: Planing, Design, and Refurbishment, menjelaskan terdapat
beberapa prinsip perancangan yang harus diperhatikan, diantaranya sebagai
berikut (Lawson, 1995: 46).
a. Privasi Tamu
Merupakan salah satu syarat utama sebuah fasilitas akomodasi. Dalam
lingkup kawasan privasi tamu resor dapat dijaga dengan memberikan
teritori tiap pengunjung melalui pengolahan sirkulasi dalam kawasan,
tata lansekap, orientasi dan peletakan tata massa bangunan.
b. Pengalaman Khusus
Pengalaman yang dirasa unik bagi pengunjung saat berada di resor, hal
ini dapat dimunculkan melalui suasana dalam resor, fasilitas dan
pelayanan resor yang diberikan.
c. Integrasi terhadap Alam

13

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

Merupakan upaya memberi kesan adanya interaksi resor dengan alam
sekitar yang dapat berupa pengolahan lansekap, vegetasi, ataupun desain
bangunan yang merespon alam.
d. Citra pada Resor
Merupakan tampilan dan cerminan resor melalui keunikan dan ciri khas
masing-masing resor. Citra dari resor tersebut nantinya akan
memberikan kesan tersendiri pada pengunjung.

B.

Tinjauan Neo vernakular
1. Neo vernakular
Kata Neo vernakular berasal dari dua kata yang berasal dari bahasa
Yunani. Kata neo merupakan fonim dari kata new yang berarti baru, sementara
kata vernakular berasal dari kata vernacullus yang berati lokal atau pribumi.
Maka dari itu dapat dikatakan bahwa Neo vernakular adalah sebuah kelolakan
yang disampaikan dengan cara yang baru.
2. Arsitektur Neo vernakular
Kejenuhan terhadap pola bangunan yang terkesan monoton (berbentuk
kotak-kotak) yang terjadi saat era modern, memicu munculnya protes dan
kritik dari para arsitek pada saat itu, menurut Charles Jencks (1990: 96) dalam
bukunya “Language of Post-Modern Architecture” protes dan kritik tersebut
disebabkan oleh 3 alasan sebagai berikut.
a. Cepatnya komunikasi dan tingginya daya tiru manusia mengakibatkan
kehidupan masyarakat berkembang dari dunia serba terbatas menjadi
world village yang tanpa batas.
b. Teknologi yang semakin canggih memungkinkan dihasilkan produk yang
unik dan personal, tidak seperti era modern dimana produk bersifat massal
dan tiruan.
c. Adanya kecenderungan untuk kembali pada nilai-nilai tradisional atau
daerah.
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Hingga akhirnya lahir suatu era baru yang disebut era Post Modern
pada tahun 1960-an, pada era tersebut terdapat 6 paham atau aliran baru yang
mulai berkembang, salah satunya Arsitektur Neo vernakular.
Arsitektur Neo vernakular adalah suatu penerapan ‘bahasa setempat’
dalam bentuk yang modern. Bahasa setempat yang dimaksud adalah istilah
dalam arsitektur untuk menyebut unsur-unsur setempat, baik dari budaya
maupun lingkungan seperti iklim setempat, yang kemudian dituangkan
dalam bentuk arsitektural (tata letak denah, struktur, detail, ornamen, dll),
yang berupa segi fisik (bentuk, konstruksi) maupun non fisik (konsep,
filosofi, dan tata ruang yang mengacu pada makroskosmos, religi dan
lainnya) dan kemudian diterapkan dalam bentuk modern sebagai konsep
perancangan.(Sumalyo, 1997: 452).
3. Kriteria Arsitektur Neo vernakular
Terdapat beberapa kriteria yang mempengaruhi Arsitektur Neo
vernakular (Bahansubu, 2019: 99), antara lain.
a. Bentuk-bentuk yang menerapkan unsur budaya atau lingkungan seperti
iklim setempat, melalui pengolahan bentuk fisik arsitektur baik tata letak
denah, sturktur, detail dan ornament.
b. Tidak hanya menerapkan elemen fisik pada bentuk modern, namun juga
elemen non fisik seperti budaya, kepercayaan, pola pikir, tata letak yang
mengacu pada makro kosmos dan sebagainya.
c. Produk pada bangunan tidak murni menerapkan prinsip-prinsip bangunan
vernakular, melainkan menghasilkan karya yang baru (mengutamakan
tampilan visual).
4. Ciri – Ciri Arsitektur Neo vernakular
Adapun ciri-ciri Arsitektur Neo vernakular menurut Charles
Jencks (1990: 96) dalam bukunya “Language of Post-Modern Architecture”
adalah sebagai berikut.
a. Selalu menggunakan atap bubungan.
b. Menggunakan batu bata (dalam hal ini merupakan elemen konstruksi
lokal).
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c. Mengembalikan bentuk-bentuk tradisional yang ramah lingkungan
dengan proporsi yang lebih vertikal.
d. Kesatuan antara interior yang terbuka melalui elemen yang modern
dengan ruang terbuka di luar ruangan.
e. Penggunaan warna-warna yang kuat dan kontras.
Berdasarkan ciri-ciri tersebut dapat dilihat bahwa Arsitektur Neo
vernakular merupakan paham yang dapat melanjutkan atau menghidupkan
kembali suasana maupun elemen vernakular. Hal imi dapat dilakukan
dengan

menggabungkan

bentuk

bangunan

lokal

yang

kemudian

diaplikasikan ke dalam bentuk arsitektur yang lebih modern
5. Macam Bentuk Bangunan Jawa
Secara garis besar bentuk rumah Jawa dapat diklasifikasikan menjadi
5 bentuk dasar (Trisulowati, 2003: 33).

Gambar 1. Jenis Atap Bangunan Jawa
Sumber : (Trisulowati, 2003)

a. Rumah Bentuk Panggang Pe
Panggang berarti dipanaskan di atas bara api, Pe berarti dijemur di
bawah sinar matahari. Bentuk bangunan dengan atap panggang-pe ini
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merupakan bentuk yang paling sederhana. Dengan terdapatnya satu
bidang atap yang panjang dan satunya hanya berbidang kecil, atap ini
ditumpu oleh empat buah tiang atau lebih dimana biasanya bagian atas
digunakan untuk menjemur barang hasil perkebunan seperti daun teh,
singkong, jagung dan lainnya.
b. Rumah Bentuk Kampung
Berasal dari pengertiannya yang berati desa atau dusun, dulunya atap
dengan model kampung ini biasa digunakan oleh orang orang desa yang
dikategorikan sebagai orang yang kurang mampu atau bukan ningrat.
Atap kampung ini memiliki kekompleksan yang lebih sempurna
dibandingkan dengan atap panggang-pe, dengan dua bidang atap persegi
panjang yang dipertemukan pada sisi atasnya dan ditutup dengan keong.
c. Rumah Bentuk Limasan
Memiliki 4 buah bidang atap, yang dua bidang berbentuk segitiga sama
kaki yang disebut kejen atau cocor, dan dua yang lainnya berbentuk
jajaran genjang disebut brunjung.
d. Rumah Bentuk Joglo
Disebut sebagai ragam Arsitektur tradisional yang sempurna dan
canggih dengan ukuran ukuran yang lebih besar dibanding bentuk
lainnya, memiliki ciri bentuk dasar yang berkembang ke empat arah, dan
di tumpu oleh empat tiang pokok yang disebut sebagai soko guru.
e. Bentuk Tajug (Masjid)
Atap tajug atau disebut juga masjid, karena sering digunakan pada
bangunan bangunan masjid. bentuk atap tajug menyesuaikan bentuk
denahnya yang berbentuk bujur sangkar. Biasanya atap tajug memiliki
punden berundak.

C.

Tinjauan Penataan Kawasan pada Lahan Berkontur
1. Kawasan
Berdasarkan pengertian KBBI, Kawasan merupakan suatu wilayah
dari daerah tertentu yang memiliki ciri-ciri khusus yang didasari melalui
pengelompokan fungsional kegiatan tertentu.
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Menurut Undang-undang No.26 pada tahun 2007, kawasan yaitu
sebuah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Contoh
kawasan antara lain: Kawasan Lindung-Kawasan Budidaya dalam suatu
wilayah provinsi. Kawasan Perkotaan-Kawasan Pedesaan dalam suatu
wilayah kabupaten; Kawasan Perumahan, Kawasan Pusat Kota, dan Kawasan
Industri dalam suatu kota.
2. Lahan Berkontur
Lahan berkontur adalah suatu area terdapat perbedaan ketinggian
permukaan tanah dalam topografinya. Adapun perbedaan ketinggian
permukaan tanah dan kemiringannya dapat dibedakan sebagai berikut (Todd,
1987: 128).
a. Tapak datar 0˚ sampai 2˚
b. Tapak landai 2˚ sampai 8˚
c. Tapak lereng 8˚ sampai 15˚
d. Tapak terjal 15˚ sampai 25˚
e. Tapak curam ≥ 25˚
Pembangunan pada lahan berkontur dapat mencipatakan hubungan
langsung antara bangunan dengan alam sekitarnya. Namun tidak semua lahan
berkontur dapat dibangun, yang bergantung pada geologis tanah tersebut.
Tanah yang kurang stabil dapat diterapkan menjadi hutan yang ditanami
pohon dan perdu yang dapat menstabilkan tanah lereng dari erosi, sementara
apabila kondisi geologis tanah stabil, maka dapat dimanfaatkan untuk
pembangunan sebuah bangunan (Frick, 2003: 7).
3. Faktor Penataan Massa pada Lahan Berkontur
Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penataan massa pada
lahan yang berkontur antara lain (Frick, 2003: 7).
a. Tapak
Penggolongan bentuk tapak yang dibedakan menjadi tapak berkontur
dan tapakdatar.
b. Topografi
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Perbedaan ketinggian dan kemiringan permukaan tanah berdasarkan
derajatnya, seperti tapak landai, lereng, dan curam.
c. Keadaan tanah
Berhubungan dengan kondisi geologis tanah pada tapak, sifat dan jenis
tanah pada tapak.
d. Sirkulasi
Sirkulasi kawasan yang dapat menghubungkan tiap bangunan dan dapat
merespon kontur tapak.
e. Drainase
Berkaitan dengan aliran air dan sistem pengaliran dari bangunan dalam
tapak.
4. Konstruksi pada Lahan Berkontur
Pada penataan lahan berkontur diperlukan sistem struktur konstruksi
yang berbeda dari lahan datar, baik pada struktur massa bangunan maupun
struktur dinding penahan tanah (Frick, 2003: 18).
a. Struktur massa bangunan
Terdapat beberapa jenis struktur bangunan yang dapat diterapkan pada
lahan berkontur, bergantung pada perlakuan kontur pada tanah. Pada
tanah dengan proses cut dapat dilakukan struktur bangunan dengan
ruang bawah tanah yang dimana dinding bawah dijadikan penahan
tanah, dapat juga diterapkan bangunan panggung dengan tetap
menyediakan struktur penahan tanah terhadap kontur.
Untuk tanah dengan proses fill, menjadikan tanah bersifat datar sehingga
bangunan dapat menggunakan sistem struktur biasa yang digunakan
pada lahan datar. Namun dengan proses fill di lahan lereng dapat
meningkatkan potensi longsor dan kelamaan dapat menciptakan
landasan yang berbeda pada pondasi bangunan.
Selanjutnya untuk perlakuan tanah tanpa mengubah kemiringannya,
dapat menggunakan struktur pelat dinding sejajar yang melawan arah
garis kontur dan pondasi berbentuk tangga.
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Gambar 2. Struktur Massa Bangunan pada Lahan Berkontur
Sumber: (Frick, 2003)

b. Strukutur dinding penahan tanah
Pada pembangunan lahan berkontur terutama pada perlakuan tanah
dengan sistem cut pada kontur, diperlukan sebuah struktur yang dapat
menahan tanah yang mencegah terjadinya erosi atau longsor pada area
kontur yang dilakukan cut. Penahan tanah ini dapat berupa struktur talud
yaitu susunan batu kali yang ditumpuk secara vertikal, struktur tanggul
beton prakilang, maupun penahan tanah berupa lahan dengan pohon dan
randu (Frick, 2003: 13).

Gambar 3. Struktur Dinding Penahan Tanah pada Lahan Berkontur
Sumber: (Frick, 2003)

20

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

5. Sirkulasi Kawasan
Pada suatu kawasan dibutuhkan sebuah sistem sirkulasi yang
menghubungkan tiap bangunan dalam kawasan tersebut. Sirkulasi sendiri
dapat diartikan sebagai peredaran gerak melalui ruang dari satu tempat ke
tempat lain (Todd, 1987: 83). Ruang sirkulasi juga dapat diartikan sebagai tali
pergerakan yang terlihat menghubungkan ruang-ruang suatu bangunan atau
bagian dari satu dengan yang lain di dalam maupun di luar bangunan (D.K.
Ching, 1985: 246).
Sirkulasi dapat dikelompokan berdasarkan pengguna dan jenis sebagai
berikut.
a. Sirkulasi berdasarkan pengguna
Berdasarkan pengguna sirkulasi dibagi menjadi sirkulasi manusia dan
sirkulasi kendaraan.
1) Sirkulasi manusia adalah ruang gerak manusia dalam menjalankan
aktivitasnya baik dalam maupun luar ruangan, dapat berupa
koridor, jalan setapak, tangga, ramp dan sebagainya.
2) Sirkulasi kendaraan yaitu ruang yang dikhususkan untuk
pergerakan kendaraan yang menghubungkan suatu bangunan atau
area tertentu, biasanya berada di luar ruangan dan berupa jalan
dengan ukuran yang lebih besar daripada sirkulasi manusia.
b. Sirkulasi berdasarkan jenis
Sirkulasi ini dibagi berdasarkan arah pergerakannya, terdapat dua jenis
yaitu sirkulasi horizontal dan sirkulasi vertikal.
1) Sirkulasi horizontal yaitu sirkulasi yang bersifat mendatar dan
menghubungkan ruang-ruang dalam satu level yang sama.
2) Sirkulasi vertikal yaitu sirkulasi yang menghubungkan ruangan
antar level. Pada sirkulasi kawasan berkontur, sirkulasi vertikal
yang umum digunakan adalah tangga dan ramp.
Tangga berupa pijakan berundak sementara ramp merupakan
bidang miring dengan kemiriangan tertentu, ramp juga merupakan
sirkulasi yang bersifat universal karena dapat dilalui oleh kursi
roda untuk difabel maupun troli barang.
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Terdapat beberapa persyaratan teknis fasilitas ramp sebagai sirkulasi
vertikal yang diatur dalam KEPMEN PUPR no. 468/KPTS/1998 tentang
persyaratan teknis aksesibilitas pada bangunan umum dan lingkungan sebagai
berikut.
a. Kemiringan ramp tidak boleh melebihi 7 ˚.
b. Panjang mendatar suatu ramp tidak boleh melebihi 900 cm.
c. Lebar minimum ramp 95 cm tanpa tepi pengaman, dan 120 cm dengan
tepi pengaman.
d. Bordes pada awalan dan akhiran ramo memiliki ukuran minumun 160 cm.
e. Permukaan datar ramp harus memiliki tekstur sehingga tidak licin.
f. Lebar tepi pengaman ramp (low cur) 10 cm.
g. Ramp harus diterangi pencahayaan yang cukup.
h. Ramp harus dilengkapi dengan pegangan rambatan (handrail).

Gambar 4. Persyaratan Teknis Ramp
Sumber: KEPMEN PUPR no. 468
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Preseden
1. Nihi Sumba

Gambar 5. Nihi Sumba Resort
Sumber : https://nihi.com/id/ diakses tanggal 14 April 2021

Resor ekslusif yang terletak di Sumba, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Resor ini menyajikan keindahan samudra Hindia, karena letaknya berada di
pesisir pantai selatan pulau NTT.

Gambar 6. Peta Kawasan Nihi Sumba
Sumber : https://nihi.com/id/ diakses tanggal 17 Agustus 2021

Resor ini meliputi kawasan dengan luasan mencapai 530ha dengan
terdapat 33 villa yang disewakan. Villa tersebut terbagi menjadi 7 jenis dengan
pembagian berdasarkan tipe kamar yakni, villa satu kamar, dua kamar, tiga
kamar, empat kamar, lima kamar, owner estate dan secret villa.
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Gambar 7. Cottage Nihi Sumba
Sumber : https://nihi.com/id/ diakses tanggal 14 April 2021

Resor ini menerapkan konsep cottage, di mana masing-masing villa
memiliki bangunan mandiri dengan tembok keliling. Konsep ini memiliki
kelebihan dimana privasi tiap pengunjung dapat terjaga, serta dapat
meminimalisir gangguan kebisingan dari pengunjung lain. Pada satu cottage
terdapat lebih dari satu massa terpisah, ini menjdaikan bangunan tidak massif
dan lebih menyatu pada alam.

Gambar 8. Denah Tipe Cottage Nihi Sumba
Sumber : https://nihi.com/id/ diakses tanggal 17 Agustus 2021

Terdapat penerapan Neo vernakular pada resor Nihi Sumba ini,
dimana bentuk bangunan menyesuaikan bentuk bangunan lokal NTT dengan
paduan unsur modern. Pemilihan material pada bangunan juga dominan
menggunakan material lokal seperti, kayu kelapa, ijuk daun kelapa untuk
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penutup atap, kayu cendana pada beberapa furniture dan juga untuk
memberikan aroma khas.

Gambar 9. Exterior dan Interior Cottage Nihi Sumba
Sumber : https://nihi.com/id/ diakses tanggal 14 April 2021

Pemilihan Nihi Sumba sebagai preseden dikarenakan terdapat
kemiripan dengan perencanaan dan perancangan tugas akhir ini, dimana
konsep pendekatan yang diterapkan sama sama berupa Arsitektur Neo
vernakular. Meskipun berbeda kelolakan yang diterapkan, namun kemiripan
dalam bagaimana pengaplikasian kelokalan masih bisa dicontoh.
2. Tropical Javenese Joglo Villa

Gambar 10. Tropical Javanese Joglo Villa
Sumber : https://onekindesign.com/2012/06/14/tropical-javanese-joglo-villa-in-bali/ diakses tanggal 14
April 2021

Tropical Javanese Joglo Villa merupakan villa yang berada di
Jimbaran, Bali. Memiliki luas tanah sebesar 640 meter persegi dengan fasilitas
tiga kamar tidur dan tiga kamar mandi. Meskipun terletak di Bali namun villa
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ini menerapkan konsep arsitektur Jawa, baik dari tampilan maupun peletakan
massa bangunan yang tersentralisasi dengan rumah joglo yang berfungsi
sebagai ruang keluarga.

Gambar 11. Exterior dan Interior Tropical Javanese Joglo Villa
Sumber : https://onekindesign.com/2012/06/14/tropical-javanese-joglo-villa-in-bali/ diakses tanggal 14
April 2021

Pemilihan Tropical Javanese Joglo Villa ini dikarenakan pendekatan
arsitektur yang sama dengan dengan perencanaan dan perancangan tugas akhir
yakni Neo vernakular dengan budaya Jawa. Villa ini baik dari segi tampilan
bangunan hingga funitur bangunan sangat kental dengan budaya Jawa, namun
tetap terdapat bagian-bagian yang mencerminkan arsitektur modernnya.
3. Kesimpulan Preseden
Kesimpulan terkait studi preseden sebelumnya maka perencanaan dan
perancangan Resor dengan Pendekatan Neo vernakular di Baturraden akan
mengaplikasikan konsep cottage seperti yang diterapkan di Nihi Sumba dan
juga pengaplikasian tampilan bangunan neo vernakular budaya Jawa untuk
memaksimalkan suasana pada bangunan seperti yang diterapkan pada
Tropical Javanese Joglo Villa.
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Kesimpulan
Resor adalah fasilitas akomodasi sekaligus tempat wisata, yang
ditujukan untuk pengunjung yang ingin berlibur dan menikmati alam. Dalam
perencanaannya resor memanfaatkan potensi wisata di sekitar resor, baik berupa
potensi alam maupun budaya yang kemudian dijadikan fasilitas rekreatif
sehingga dapat menjadi daya tarik resor. Terdapat prinsip yang harus diterapkan
pada desain sebuah resor, seperti menjaga privasi tamunya, memberikan
pengalaman khusus bagi tamu, berintegrasi dengan alam sekitar dan memiliki
citra yang khas pada resor tersebut.
Desain pada resor ini juga harus mampu melestarikan lokalitas setempat,
yaitu dengan memenuhi prinsip desain arsitektur Neo vernakular, dengan
budaya Jawa sebagai landasannya. Desain yang memunculkan karakter lokal
melalui tampilan pada bangunan, baik dari segi material, bentuk bangunan, atap,
hingga ornamen penghias bangunan.
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