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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Judul 

“ Perancangan Resort Budaya dengan Pendekatan Neo-Vernakularisme di 

Pulau Rote” 

B. Pengertian Judul 

1. Hotel Resort 

Definisi hotel adalah sebuah perusahaan yang dikelompokkan 

dalam perusahaan yang menjual jasa dengan menawarkan pelayanan 

berupa akomodasi dan makan minum untuk pengunjung atau turis. 

(Lawson, Fred L. Hotel and Resort: Planning design and 

refurbishment. Oxford. 1995) 

Sedangkan resort merupakan suatu tempat peristirahatan 

sementara untuk seseorang di luar tempat tinggalnya yang mempunyai 

tujuan mendapatkan kesegaran jiwa (refreshing). Juga dapat dikaitkan 

dengan kepentingan lain seperti kegiatan olahraga, konvensi, 

kesehatan keagamaan dan lain-lain. (Pariwisata, D. (1988). Pariwisata 

tanah air Indonesia. Jakarta: Dirjen Pariwisata.) 

2. Arsitektur Neo-vernakular 

Arsitektur neo-vernakular adalah sebuah paham yang lahir sebagai 

bentuk kritik terhadap gerakan modern-ism. Manakala arsitektur 

modern dirasa tidak memiliki unsur manusia, neo-vernakular menaruh 

nilai-nilai kehidupan masyarakat, alam dan lingkungan kedalam 

bangunan. Lebih tepatnya, menurut Radovic (1979) neo-vernakular 

menyajikan konteks yang diterima dan dianalisa sebagai sebuah 
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paham yang mencakup lingkup spiritual, historikal, struktural spasial 

dan budaya lebih luas. 

  

C. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan potensi keindahan 

alam dan kekayaan budaya yang sangat beragam. Dengan memiliki ribuan 

pulau, beragam wisata alam dan budaya yang melimpah menjadikan 

Indonesia menjadi salah satu wish-list bagi para pelancong atau turis untuk 

mengunjungi wisata alam maupun budaya di Indonesia.  

Salah satu wish-list atau daftar keinginan para pelancong yang menuju 

ke Indonesia tidak lain adalah Bali, dengan atmosfir kebudayaan Bali yang 

masih kental dan kekayaan alamnya. Namun tidak sedikit dari turis mulai 

melirik pulau Rote atau yang disebut dengan Nusa Rote sebagai salah satu 

destinasi wisata terfavorit. Pulau terselatan di Indonesia ini memiliki banyak 

destinasi wisata alam seperti Pantai Nemberala, Danau Laut Mati, Batu 

termanu, Mulut Seribu dan banyak lagi. Terlebih lagi luas pulau Rote hanya 

978,54 km2 dibanding kota Jakarta yang memiliki luas 661,5 km2. 

Dikarenakan banyaknya destinasi wisata di dalam pulau yang terbilang kecil, 

Gambar 1 Pantai Bo’a, Kecamatan Rote Barat 
sumber: https://rotendaokab.go.id/ 
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maka beberapa pelancong biasanya dapat memutari semua destinasi wisata 

dalam waktu 3 hari 3 malam dengan menggunakan kendaraan bermotor.  

Keunggulan potensi wisata laut di pulau Rote memang tidak 

diragukan, karenanya pada tahun 2016 Pantai Nemberala yang merupakan 

salah satu destinasi wisata terpopuler di pulau tersebut mendapatkan juara 

umum dalam nominasi Anugerah Pesona Indonesia (API) dengan kategori 

lokasi berselancar terpopuler. Keindahan laut di Pulau Rote juga dikarenakan 

berbatasan langsung dengan lautan Australia, hal tersebut mengakibatkan 

banyaknya turis dari Australia yang berwisata bahkan menetap di pulau Rote. 

Demi mendorong pariwisata di Pulau Rote, Dinas Pariwisata Provinsi 

terus mendorong kegiatan-kegiatan yang berbau budaya dan mengembangkan  

sumber daya baik alam maupun manusia di daerah wisata di pulau Rote agar 

semakin professional. Berkaitan dengan hal tersebut, menurut Beremau 

(2020) daerah wisata di Rote Barat sedang beranjak menuju internasional, 

premis tersebut berlandaskan atas pengamatan beliau dan warga sekitar 

terhadap peningkatan jumlah turis berdatangan setiap tahunnya. Pernyataan 

tersebut juga didukung dengan peningkatan jumlah toko-toko selancar, café-

café dan resort per-tahun.  

Selain potensi wisata yang sangat berlimpah, pulau Rote memiliki 

kekayaan arsitektur vernakular. Rumah tradisional Rote memiliki  bentuk 

yang serupa dengan suku Belu dan Sabu. Kesamaan tersebut berdasarkan 

asal-usul suku berasal dari kabupaten Belu, Atambua, Nusa Tenggara Timur. 
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Konsep Material yang digunakan masyarakat sekitar sederhana, 

mereka menggunakan bahan-bahan sekitar seperti kayu kosambing (endemik 

pulau Rote), kayu jati, kayu lontar dan kayu kelapa. Setelah ditelusuri, 

meskipun material-material tersebut bukan merupakan bahan yang memiliki 

kualitas terprima, leluhur mereka tetap menggunakan unsur-unsur tanaman 

tersebut sebagai bahan utama sebagai bentuk terimakasih mereka terhadap 

alam dikarenakan tanaman-tanaman tersebut tidak ditanam sehingga mereka 

harus mempergunakan tanaman tersebut se-efisien mungkin. Premis tersebut 

menarik dikarenakan wujud terimakasih mereka membuahkan sebuah paham 

vernakular yang ternyata juga dapat menyamankan mereka pada saat musim 

dingin maupun panas.  

Industri Pariwisata yang diminati oleh turis asing memiliki premis-

premis yang menjadi standarisasi pelayanan yang ditawarkan. Hal tersebut 

berupa konsepsi “bintang” pada hotel yang merupakan bentuk modernisasi 

dari kualitas pelayanan yang diberikan. Pasalnya dengan konsepsi 

industrialisasi tersebut memiliki irisan yang negatif terhadap nilai-nilai 

vernakular locus. Penyetaraan atau standarisasi bukan merupakan hal yang 

buruk, namun memiliki tolak ukur, tolak ukur atau standar tersebut 

Gambar 2  Rumah adat rote 
Sumber: DokumentasiPribadi 
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merupakan upaya penyetaraan yang menyebabkan industri pariwisata budaya 

lokal terpaksa kalah bersaing di permukaan dibandingkan dengan industri 

pariwisata yang berbintang-bintang. Permasalahan tersebut dapat menjadi 

sebuah dorongan untuk menciptakan solusi yang berupaya menjembatani 

ideology vernakular dengan modernisasi. Neo-vernakularisme adalah salah 

satu jembatan yang dapat memilah kesenjangan yang terjadi antara kedua 

industri namun dengan premis yang menjanjikan kedua paham tidak 

superioritas.  

 

D. Rumusan Masalah 

1. Permasalahan 

Bila dipetik berdasarkan latar belakang diatas, terdapat permasalahan 

bahwa bagaimana peran arsitektur neo-vernakular yang merupakan salah 

satu strategi desain dapat menjadi jembatan juga meningkatkan 

kredibilitas dan daya saing.  

2. Persoalan 

Berdasarkan permasalahan diatas dapat dijabarkan menjadi persoalan-

persoalan yang memperjelas batas-batas strategi desain.  

a. Bagaimana merealisasikan ideology desain yang berangkat dari 

vernakularitas? 

b. Bagaimana premis-premis neovernakular yang menjadi landasan 

desain Resort Budaya? 

c. Bagaimana implementasi arsitektur neo-vernakular terhadap massa 

dan struktural Resort Budaya ? 

d. Bagaimana merancang fasilitas-fasilitas yang mendukung aktivitas 

utama dalam Resort Budaya? 
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E. Tujuan dan Sasaran 

1. Tujuan 

Merancang Resort Budaya yang memiliki paham neo-vernakular sebagai 

penjembatan antara modernisasi dengan vernakularis terhadap industri 

pariwisata. 

2. Sasaran 

a. Didapatkan rancangan yang merenovasi modernisasi desain yang 

dapat tercapai dengan metode perancangan induktif. 

b. Didapatkan rancangan neo-vernakular yang konservatif dan 

implementasinya terhadap objek rancang bangun. 

c. Didapatkan dengan berkaca terhadap paham-paham vernakularis yang 

dipertahankan dan dikembangkan 

d. Didapatkan rancangan dengan berkaca terhadap ideologi-ideologi 

ruang (fasilitas) yang dimiliki vernakular locus dan memproyeksikan 

kepada kebutuhan-kebutuhan didalam konteks budaya yang disajikan 

didalam Resort Budaya. 

F. Lingkup Batasan 

1. Lingkup 

Lingkup bahasan dalam rancangan Resort Budaya dengan Pendekatan 

Neo-Vernakularism di Pulau Rote dibatasi dalam paham konservatif neo-

vernacularism sesuai dengan ideology yang diusung oleh Suha Özkan 

dalam Regionalism with Modernism- Regionalism in Architecture.  
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2. Batasan 

Batasan perencanaan dan perancangan Resort Budaya dengan Pendekatan 

Neo-vernakular di Pulau Rote seputar paham vernakular Rote dan 

Arsitektur Neo-vernakular.  

G. Sistematika Penulisan 

1. Bab 1 Pendahuluan  

Bab ini akan memaparkan pemahaman judul, latar belakang, permasalahan 

dan persoalan, tujuan dan sasaran, lingkup pembahasan dan batasan, dan 

sistematika pembahasan yang menjadi dasar dalam perencanaan dan 

perancangan Resort Budaya dengan Pendekatan Neo-vernakularisme di 

Pulau Rote. 

2. Bab 2 Tinjauan Pustaka  

Bab ini memaparkan tinjauan pustaka atau literatur mengenai Konsepsi 

Resort dan Resort Budaya, Paham Neo-vernakularisme serta beberapa 

preseden yang relevan. 

3. Bab 3 Metode Perencanaan Dan Perancangan  

Bab ini akan memaparkan metode perencanaan dan perancangan yang 

diambil untuk Resort Budaya dengan Pendekatan Neo-vernakularisme di 

Pulau Rote yaitu berupa identifikasi permasalahan dan persoalan, 

pencarian data, analisis data, sintesis data, dan transformasi desain.  

4. Bab 4 Tinjauan Data   

Bab ini akan memaparkan data yang terkait dengan perencanaan dan 

Perancangan Resort Budaya dengan Pendekatan Neo-vernakularisme di 

Pulau Rote yaitu berupa tinjauan Kota Boa , tinjauan Pulau Rote, tinjauan 

Rumah Adat Rote.   
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5. Bab 5 Analisis Perencanaan Arsitektur  

Bab ini akan memaparkan deskripsi proyek, visi dan misi, tujuan, 

kelembagaan, lokasi, kegiatan, dan kebutuhan ruang pada Resort Budaya 

dengan Pendekatan Neo-vernakularisme di Pulau Rote.  

6. Bab 6 Analisis Perancangan Arsitektur  

Bab ini akan memaparkan analisis ruang, besaran ruang, hubungan ruang, 

organisasi ruang, sirkulasi, tapak, massa dan tampilan, struktur bangunan, 

dan utilitas pada Resort Budaya dengan Pendekatan Neo-vernakularisme 

di Pulau Rote. Aspek – aspek perancangan pada objek tugas akhir 

dianalisis berdasarkan tinjauan teori – teori, tinjauan lokasi dan analisis 

perencanaan yang dijadikan sebagai acuan desain.  

7. Bab 7 Konsep Perencanaan Dan Perancangan   

Bab ini akan memaparkan hasil sintesis atau penggabungan dari analisis 

yang telah dilakukan untuk dijadikan sebagai landasan dalam perencanaan 

dan Resort Budaya dengan Pendekatan Neo-vernakularisme di Pulau Rote.  
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