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BAB V 

KAJIAN TEORI 

 

5.1 Kajian Teori Tema Desain 

Penekanan desain yang akan digunakan pada bangunan Hotel Resort 

Karimunjawa adalah Arsitektur Neo - Vernakular 

Latar Belakang 

Karya Arsitektur selalu memiliki penampilan yang dapat mengangkat 

atau memberi nilai tambah dari karya tersebut. Salah satunya dapat melalui 

karakter dari fungsinya. Hal ini dapat diimplementasikan ke dalam sebuah 

bentuk dari fasade bangunan dengan menggunakan berbagai macam cara. 

Proyek ini merupakan sarana akomodasi Hotel Resort Karimunjawa ini 

nantinya akan menjadi salah satu landmark di Karimunjawa, maka 

perwujudan bentuk Arsitektur Neo-Vernakular sangat membantu dalam 

perencanaan dan perancangan, adanya adat, budaya dan Arsitektur 

Tradisional di lingkungan sekitar Karimunjawa menegaskan bahwa 

pelestarian Tradsional dapat memperkenalkan Arsitektur Tradisional di 

kalangan Internasional dan menarik minat para wisatawan lokal maupun 

mancanegara  
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5.1.1. Uraian Interpetasi dan Elaborasi Teori Penekanan Desain 

Pengertian Arsitektur Post Modern 

Postmodernisme terbagi manjadi dua kata yaitu post dan modern. 

Menurut Pauline Rosenau (1992) postmodern merupakan kritikan atas 

masyarakat modern dan kegagalanya memenuhi janji. 

Menurut Budi Sukada (1988) 10 ciri Arsitektur postmodern, antara 

lain ; 

• Berkonteks urban 

• Membangkitkan kembali historic 

• Mencerminkan aspirasi umum 

• Bersifat elektik 

• Menerapkan kembali teknik omamentasi 

• Bersifat plural 

• Mengandung unsur komunikatif yang bersifat lokal atau 

popular 

• Berwujud metaforik 

• Berpartisipasi 

• Bersifat representasional 

jika sebuah karya arsitektur dapat menghasilkan atau memiliki enam 

sampai tujuh ciri yang ada diatas maka dapat dikategorikan arsitektur 

postmodern. 

Aliran arsitektur postmodern dibedakan berdasarkan konsep 

perancangan dan reaksi terhadap lingkungannya. Menurut Charles Jenks 

didalam evolutionary tree nya bahwa pengelompokan arsitektur 
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postmodern ada 6 aliran dan aliran ini mulai sejak tahun 1960-an, aliran 

tersebut adalah : 

1. Historicism 

2. Straight Revivalism 

3. Neo-Vernacularism 

4. Contextualism 

5. Metaphor and Metaphisical 

6. Postmodern Space 

Pengertian Arsitektur Neo Vernakular 

Neo vernakular (neo vernacularism), Arsitektur adalah 

penyeimbang dan pengatur dari 3 unsur, antara lain keindahan/estetika 

(Vesunitas), Kekuatan (firmitas) dan kegunaan/fungsi (utilitas). Arsitektur 

dapat dikatakan sebagai keseimbangan dan koordinasi antara beberapa 

unsur yang terdiri dari 3, dan tidak ada satu unsur yang dapat melebihi 

unsur lainnya. Definisi modem, Arsitektur harus mencakup 

pertimbangan fungsi, estetika, dan psikologis, Sumber Vitruvius 

  Arsitektur Neo Vernakular adalah salah satu gaya atau 

aliran arsitektur yang berkembang pada era Post modern adalah aliran 

arsitektur yang muncul pada pertengahan tahun 1960- , aliran Post 

modern lahir disebabkan pada era modern timbul protes dari para pihak 

arsitek-arsitek terhadap pola yang sangat berkesan monoton, dan oleh 

karena itu lahirlah aliran – aliran baru arsitektur yaitu salah satunya 

aliran Post modern. 
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  Menurut “ Charles Jencks “ (sumber buku Language of 

Postmodern Architecture,1990) bahwa ciri – ciri Arsitektur Neo 

Vernakular, antara lain ; 

! Mengembalikan bentuk tradisional yang ramah lingkungan 

dengan proporsi yang lebih vertikal 

! Selalu menggunakan atap bumbungan 

! Kesatuan antara interior yang terbuka melalui elemen modern 

dengan ruang terbuka diluar bangunan 

! Warna – warna yang kuat dan kontras 

! Menggunakan elemen batu bata pada material struktur dinding 

Prinsip – Prinsip desain Arsitektur Neo Vernakular, antara lain ; 

! Hubungan masa depan (future), merupakan pertimbangan 

mengantisipasi kondisi yang akan datang 

! Hubungan landscape, mencerminkan dan menginterprestasikan 

lingkungan seperti kondisi fisik termasuk topografi dan iklim 

! Hubungan langsung, merupakan pembangunan yang kreatif dan 

adaptif terhadap arsitektur setempat disesuaikan dengan nilai 

atau fungsi dari bangunan sekarang 

! Hubungan abstrak, meliputi interprestasi ke dalam bentuk 

bangunan yang dapat dipakai melalui analisa tradisi budaya dan 

peninggalan arsitekturs 

! Hubungan Kontemporer, meliputi pemilihan penggunaan 

teknologi, bentuk ide yang relevan dengan program konsep 

arsitektur. 
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Kriteria yang sangat berpengaruh pada Arsitektur Neo 

Vernakular, antara lain ; 

! Bentuk dari Neo Vernakular menerapkan unsur budaya atau 

masa lampau, lingkungan dan termasuk iklim setempat 

diungkapkan dalam bentuk fisik atau fasade arsitektural dari 

bentuk dan tatanan denah, detail, struktur maupun ornamen 

yang terdapat di proyek bangunan. 

! Elemen fisik(fasade) yang akan diterapkan pada proyek 

bangunan dalam bentuk modern, namun elemen nonfisik 

seperti budaya, kepercayaan, letak makro kosmos dan 

lainya menjadi konsep dan kriteria perancangan. 

! Bangunan ini tidak murni menerapkan prinsip bangunan 

vernakular namun(melainkan) karya baru dan lebih 

diutamakan untuk penampilan visualnya. 

Arsitektur Neo Vernakular memiliki konteks dengan lingkungan 

dan sumberdaya setempat, yang biasanya prinsip arsitektur ini dibangun 

oleh masyarakat setempat dengan menggunakan teknologi bangunan 

yang sederhana untuk memenuhi kebutuhan karakteristik yang memberi 

nilai tambah ekonomi dan tatanan budaya setempat. 
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5.1.2. Studi Preseden 

• Bvlgari Resort, Bali 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bvlgari Resort,Bali terletak di Jalan Goa Lempeh, Banjar Dinas 

Kangin Uluwatu, Bali. Bangunan Resort berbintang 5 ini adalah salah satu 

contoh bangunan akomodasi komersial exclusive di kalangan 

Internasional, dan terletak di area tropis timur. Hotel Resort ini sangat 

mementingkan keindahan pemandangan alam yang masih alami dan 

terletak di pesisir pantai uluwatu bali dengan desain Arsitektur Neo-

Vernakular yang lahir dari pertemuan antara bentuk Tradisional Bali 

dengan Modernisasi bergaya Italia yang tinggi. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.1  Bulgari Resort, Bali 

Sumber:  http//:www.bulgarihotels.com 4 september 2016 
 

	

Gambar 5.2  Bulgari Resort, Bali 

Sumber:  http//:www.bulgarihotels.com 4 september 2016 
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Bangunan Hotel Resort ini memiliki unsur penerapan Arsitektur 

Tradisional yang di modernisasi oleh masa kini, namun tetap tidak 

meninggalkan unsur – unsur Tradisonal Bali yang sangat pekat. 

Beberapa bangunan Hotel Resort ini dibingkai oleh atap sirap, jerami dll. 

Ruang – ruang terbuka yang sangat mengimplementasikan iklim tropis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.3  Cottage Resort Bvlgari, Bali 

Sumber:  http//:www.bulgarihotels.com 4 september 2016 
 

	

Gambar 5.4  Ruang tunggu Resort Bvlgari,  

Sumber:  http//:www.bulgarihotels.com  
 

	

Gambar 5.5  Swimmingpool Resort Bvlgari,  

Sumber:  http//:www.bulgarihotels.com  
 

	

Gambar 5.6  Sirkulasi Resort Bvlgari,  

Sumber:  http//:www.bulgarihotels.com  
 

	

Gambar 5.7  Restaurant Resort Bvlgari, 

Sumber:  http//:www.bulgarihotels.com  
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5.1.3. Kemungkinan penerapan teori penekanan desain 

Kemungkinan penerepan teori penekanan desain pada Hotel Resort 

Karimunjawa, sebagai berikut ; 

" Penggunaan material – material Arsitektur Tradisional dan ramah 

lingkungan, antara lain ;  

o Atap sirap dan Atap Jerami 

o Lantai kayu atau playwood 

o Kolom kayu (kolom – kolom Joglo “Arsitektural Jawa”) 

o material batu alam dan granit 

o Bentuk Atap Joglo Jawa 

 

 

 

 

 

 

" Penggunaan bentuk – bentuk fasade yang tetap menggunakan 

unsur-unsur Arsitektur Tradisional sebagai penekanan desain  

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Atap	Jerami	

Kolom	Kayu(Kolom	Joglo)	

Lantai	Kayu	

Gambar 5.8  Struktur dan material bangunan Tradisional  

Sumber:  http//:www.bulgarihotels.com  
 

	

Gambar 5.9  Fasade bangunan Hotel Resort Bvgalri 

Sumber:  http//:www.bulgarihotels.com  
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5.2 Kajian Teori Permasalahan Dominan 

Latar Belakang 

Negara Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki pesona 

dan kekayaan alam yang indah dan tidak bernilai. Kekayaan alam yang 

ditawarkan pun berbeda - beda dari pesona pegunungan, hutan, hingga 

pantai dan lautan. 

Pada Kasus Proyek bangunan Hotel Resort Karimunjawa pada lokasi 

terletak di area pesisir pantai Karimunjawa yang masih terjaga 

kealamiannya.Di Pulau Karimunjawa terdapat beberapa suku adat 

tradisional yaitu suku adat Jawa, Bugis, dan Madura. Maka muncul sebuah 

permasalahan dominan berupa Menciptakan suasana alam dan penataan 

visual pada suku adat Jawa. 

 

5.2.1.Interprestasi Dan Elaborasi Teori Permasalahan Dominan 

Dalam menciptakan suasana alam dan penataan visual suku adat 

Jawa ini menerapkan Vernacular (Arsitektur Tradisional) itu sendiri terlebih 

dahulu. 

Vernakular yang artinya adalah bahasa setempat, dalam  Arsitektur ini untuk 

menyebutkan bentuk-bentuk yang menerapkan unsur – unsur budaya, 

lingkungan termasuk iklim setempat diungkapkan dalam bentuk fisik 

Arsitektural ( tata letak denah, struktur, detail – detail bagian, ornament dan 

lain-lain). Dengan batasan tersebut maka Arsitektur Tradisional dapat 

dikategorikan dalam Vernacular murni yang terbentuk dari turun – menurun  

tanpa ada pengaruh dari luar. 
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Pada kasus proyek Hotel Resort Karimunjawa ini mengambil dari beberapa 

bagian budaya, suku, adat dan Arsitektur Tradisional yang terdapat di 

Karimunjawa. 

Dari data observasi dan data – data dari pemerintah bahwa Pulau 

Karimunjawa terdapat 3 suku adat dan budaya, antara lain ; 

o Suku Jawa 

o Suku Bugis 

o Suku Madura 

Pada ketiga suku adat dan budaya yang ada di Karimunjawa, untuk 

permasalahan dominan di Hotel Resort Karimunjawa mengambil 2 alternatif 

dari ketiga data eksisting budaya yang ada di Karimunjawa yaitu Suku Adat 

Jawa dan Suku Adat Bugis. Pengambilan 2 alternatif ini dikarenakan dari 

data – data observasi kedua suku adat ini mendominasi penduduk di Pulau 

Karimunjawa. 

! Suku adat Jawa 

Pengertian Arsitektur Jawa  

Definisi tentang Arsitektur Jawa dapat diartikan sebagai salah satu ilmu 

yang mempelajari tentang upaya manusia dalam menciptakan 

wadah/ruang untuk dan dalam rangka kehidupannya. 

Arsitektur Jawa adalah arsitektur yang lahir, tumbuh dan berkembang, 

didukung dan digunakan oleh masyarakat Jawa. 

Arsitektur Jawa itu Ayu 

Arti dari kata Ayu di Arsitektur Jawa itu, sebagai berikut ; 

1. Estetis atau memiliki dan memakai kaidah atau norma seni yang 

baik 
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2. Simbolis atau menggunakan bentuk – bentuk sebagai perlambang. 

Perlambang untuk nilai, waktu, tokoh dan sebagainya. 

3. Kaya, maksudnya sesuatu yang ayu atau indah pada umumnya 

memerlukan dan dikelilingi oleh kekayaan baik dalam mutu maupun 

jumlahnya 

4. Menampilkan identitas atau jatidirinya. Arsitektur Jawa memiliki 

identitas atau menampilkan citra yang memang sesuai dengan 

tingkatan yang selayaknya atau representative 

Arsitektur Jawa itu Estetis 

Estetis merupakan sesuatu yang menyangkut pada masalah keindahan. 

Arsitektur Jawa juga mengenal dan memakai kaidah estetika seperti 

keseimbangan (balancing), pengulangan (rhythm), penekanan (emphasize), 

proporsi, skala, dan sebagainya. umumnya bangunan atau rumah Jawa 

selalu berbentuk simetris atau setangkup, dan bentuk – bentuk dasar 

bangunan Jawa antara lain ; Tajug, Joglo, Limasan dan Kampung. Demikian 

juga dengan bentuk – bentuk bangunan cottage lebih berdominan 

menggunakan bentuk pendopo/joglo, pringgitan, dalem dan pawon. Elemen 

bangunan Jawa juga mengenal dan menggunakan irama. 

Arsitektur Jawa itu Simbolis 

Banyak bentuk – bentuk yang terdapat pada Arsitektur Jawa yang 

dimaksudkan atau digunakan sebagai perlambang. Disimbolkan karena 

bentuk – bentuknya ada yang mirip dengan bentuk alam semesta, misalkan 

kata Griya yang berasal dari kata Giri Raya (Gunung yang besar) karena 

Arsitektur Jawa pada umumnya memiliki atap yang menjulang tinggi mirip 

dengan bentuk gunung. Tatanan usuk atau kasau untuk Arsitektur Jawa 
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dengan bentuk tajug, joglo atau limasan yang dibuat memusat dan tidak 

sejajar satu dengan lainya disebut Satriyo Pinayungan. Artinya kesatria yang 

dipayungi. Maka bangunan ini menamilkan kesan atau citra wibawa seperti 

seorang kesatria sejati. 

Arsitektur Jawa itu Kaya 

Nampaknya memang sederhana. Bentuk bangunan atau rumah Jawa itu 

hanya ada 5 (lima) jenis,antara lain ; 

1)      Joglo 

2)      Limasan 

3)      Kampung 

4)      Tajug atau Masjidan 

5)      Panggang Pe 

Arsitektur Jawa itu Memiliki Identitas 

Jatidiri atau Identitas disini dimaksudkan untuk dapat menunjukan 

kenyataannya sendiri, menunjukan siapa dan menunjukan identitasnya. 

Bentuk tertentu dari bangunan Jawa dapat menunjukan siapa pendiri dan 

atau siapa pemilik bangunanya dalam hal status sosialnya. 

Permasalahan Arsitektur Jawa 

Suatu fakta atau kenyataanya bahwa Arsitektur Jawa pada masa kini lama – 

kelamaan tidak dikenal oleh kalangan masyarakat, permasalahan sebagai 

berikut ; 

Arsitektur Jawa sudah mulai kurang dikenal oleh generasi muda ; 

 Literatur tentang Arsitektur Jawa sudah hamper langka. 

 Tidak didukung oleh sistem dan lembaga pendidikan yang 

memadai untuk literature tentang Arsitektur Jawa dan tidak heran 
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bahwa generasi masa kini hanya sepersekian yang tau akan 

bangunan Arsitektur Jawa 

! Suku adat Bugis 

Pengertian Arsitektur Tradisional Bugis 

Arsitektur Tradisional Bugis adalah sebuah bangunan rumah panggung  

yang berbentuk persegi empat memanjang ke belakang. Konstruksi 

bangunan rumah panggung ini dibuat secara lepas-pasang (knock down) 

sehingga dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainya. Konsep 

empat persegi panjang ini bermula dari pandangan hidup masyarakat 

Bugis pada zaman dahulu tentang bagaimana memahami alam semesta 

secara universal. Dalam falsafah dan pandangan hidup mereka terdapat 

istilah sulapa eppa, yang berarti persegi empat, yaitu sebuah pandangan 

dunia empat sisi yang bertujuan untuk mencari kesempurnaan ideal 

dalam mengenali dan mengatasi kelemahan manusia (Elizabeth Morrel, 

2005: 240) 

Masyarakat Bugis juga mengenal sistem tingkatan social yang dapat 

mempengaruhi bentuk rumah mereka, yang ditandai dengan simbol – 

simbol khusus. Berdasarkan pelapisan social tersebut, bentuk Arsitektur 

Tradisional Bugis dikenal dengan istilah Saoraja (sallasa) dan Bola. 

Saoraja berarti rumah besar, yaitu rumah atau bangunan yang ditempati 

oleh keturunan raja atau kaum bangsawan, sedangkan bola berarti rumah 

atau bangunan biasa yang ditempati tinggali oleh masyarakat biasa 

(izarwisma Mardanas, 1985: 24) 
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Untuk menciptakan suasana alam pada bangunan Hotel Resort 

Karimunjawa, dapat diterapkan pada bahan – bahan material yang 

digunakan pada perancangan desain Hotel Resort. Meliputi bahan 

material Kayu, dapat diambil dari beberapa pohon yang ada di didalam 

site atau lahan lokasi yang akan terbangun. Maka untuk pemotongan 

pohon di dalam site juga tidak terbuang sia – sia dan dapat digunakan 

sebagai salah satu bahan material bangunan. Dan pemotongan pohon di 

dalam site atau lahan yang terletak di Karimunjawa juga tidak sembarang 

menembang, harus dipikirkan dengan tata letak bangunan yang akan 

dirancang sehingga penembangan ini tidak merusak alam. Pada tata 

letak visual bangunan juga kembali lagi pada penataan visual Arsitektur 

Jawa yang diusung dari suku adat Jawa yang ada di Karimunjawa. 

Sehingga penerepan desain ini tidak merusak suasana alam yang ada di 

Karimunjawa. 

 

Pemilihan Alternatif Arsitektur Tradisional 

Dari kedua alternatif Arsitektur Tradisional yang ada di Karimunjawa, untuk 

proyek bangunan Hotel Resort Karimunjawa ini menggunakan alternatif 

Arsitektur Tradisional Jawa. Berdasarkan lokasi dan penduduk di 

Karimunjawa bahwa Arsitektur Jawa ini mendominasikan dari lokasi Pulau 

Karimunjawa yang terletak di Provinsi Jawa Tengah sedangkan Arsitektur 

Bugis adalah budaya dan suku adat dari luar Pulau Jawa. 

Alternatif Arsitektur Tradisional Jawa ini juga akan menjawab permasalahan 

yang ada di Arsitektur Jawa bahwa kelangkaan bangunan – bangunan 
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tradisional yang dilupakan oleh masyarakat. Dan menjadikan tradisional 

sebagai pedoman pariwisata kalangan wisata Internasional. 

Prinsip Perancangan 

" Penerapan Arsitektur Tradisional Jawa sebagai penekanan sebuah 

desain di proyek Hotel Resort Karimunjawa, sebagai berikut 

o Bentuk fasade bangunan Arsitektur Tradisonal Jawa 

o Bentuk Atap Bangunan 

o Penataan ruang dan tata letak denah menurut unsur budaya 

Jawa 

" Penggunaan material dengan bahan – bahan yang mengacu pada 

budaya Tradisional Jawa 

" Memperhatikan potensi iklim 

" Meminimalkan suhu panas didalam bangunan 

" Memperhatikan arah angin ( lebih tepatnya di pesisir pantai) 

Penataan Visual Arsitektur Jawa 

 

 

 

 

 

Gambar 5.10  Joglo 
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Prinsip desain bangunan 

Dalam Arsitektur Neo-Vernacular, kadang tidak hanya elemen – elemen fisik 

yang diterapkan dalam bentuk modern, namun juga elemen non fisik: 

budaya, pola pikir, kepercayaan/pandangan terhadap ruang, tata letak 

mengacu pada makro kosmos, religi atau kepercayaan yang mengikat dan 

lain – lain menjadikan konsep dan kriteria perancangan. 

Penerapan Vernakular, tidak hanya pada sistem konstruksi dari inspirasi 

ompak dalam konstruksi Jawa, bentuk atap, sitem penghawaan, orientasi 

terhadap alam dan lain-lain bahkan Laut Jawa merupakan penerapan 

konsep kosmologi Jawa. 

# Fasade Bangunan, Pada fasade bangunan menerapakan bentuk – bentuk 

dari Arsitektur Tradisional Jawa seperti Joglo, limasan dll.  

# Orientasi Bangunan, Orientasi bangunan mengarah kea rah Utada dan 

Selatan, bahwa mengarah Utara itu mengarahkan pada jalan pencapaian 

site atau entrance site terhadap jalan, dan arah selatan mengarahkan pada 

Laut Jawa atau pantai mengingat proyek ini adalah Hotel Resort. dan 

orientasi bangunan menyesuaikan kedua arah tersebut. 

# Recesses dan Skycourt, Pemunduran bagian bangunan (deep recesses) 

dapat menjadi pelindung sisi panas muka bangunan. Pemunduran jendela 

Gambar 5.11  Joglo 
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ke bagian dalam ini dapat membentuk balkon atau skycourt kecil yang dapat 

berfungsi sebagai ruang komunal, juga sebagai teras untuk taman dan 

tanaman. 

# Ventilasi Silang (Cross Ventilation), Berfungsi sebagai jalur angin untuk 

mengoptimalkan dan kenyamanan didalam bangunan. Sistem ventilasi 

silang adalah untuk memasukan udara bersih, dan mengeluarkan udara 

kotor dan panas dalam bangunan. 

# Bukaan, Pada iklim tropis lebih baik didesain lebih banyak bukaan pada 

bangunan agar udara dapat terventilasi dengan baik. 

# Sun Shading, Sangat diperlukan untuk dinding yang mengadap langsung 

kearah datangnya sinar matahari, terutama di bagian barat. 

# Vertical Lanscape, Tanaman dapat digunakan untuk mendinginkan 

bangunan secara disusun vertikal, atau diberi garden di bagian atas, atau 

roof garden. 

# Ruang Transisi, Pada bangunan diberi ruang transisi untuk mengalirkan 

udara ke ruang-ruang lainnya. 

# Dinding, Dinding luar bangunan difungsikan sebagai membran interaktif 

yang dapat disesuaikan dengan bukaannya dan digerakkan untuk 

mengontrol atau mengatur ventilasi silang, perlindungan sinar matahari 

maupun hujan. 

Material – material yang dipergunakan dalam penerapan desain untuk 

menciptakan suasana alam ini meliputi ; 

" Mempergunakan material Arsitektur Tradisional Jawa, antara lain; 

o Kayu, kayu adalah bahan material yang biasanya dipergunakan di 

Arsitektur Jawa, bahan ini sering digunakan dalam konstruksi 
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bangunan seperti kolom, balok hingga konstruksi atap Arsitektur 

Jawa. Bahan ini mempertegaskan bahwa Arsitektur Jawa 

mempergunakan bahan-bahan alam yang diterapkan untuk sebuah 

desain Arsitektur Tradisional Jawa 

o Batu, batu disini terdapat beberapa tipe batu yang dipergunakan, 

antara lain batu kali, batu alam, batu gunung, dan batu split.  

" Memodernisasi bahan material bangunan untuk menerapkan Arsitektur 

Neo-Vernakular pada proyek 

Bahan – bahan material untuk memodernisasi vernacular yang ada 

dengan menggunakan material, bata merah, batako, keramik, granit, dll. 

Material ini akan menjadi suatu acuan sebagai penerapan modernisasi 

dari vernakular yang ada dan dijadikan sebagai Neo-Vernakular. 

5.2.2. Studi Preseden 

Dalam Kasus mendesain sebuah proyek perancangan Hotel Resort 

Karimunjawa akan ditinjau sebagai studi kasus dibedakan menjadi dua 

bagian yang pertama merupakan studi kasus yang berupa tempat proyek 

sejenis yaitu Hotel Resort Bintang Lima 

1. Legends of Bali: Five-Star Pan Pacific Nirwana Resort 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

Gambar 5.12  Lobby Pacific Nirwana Resort, Bali 

Sumber:  http//:https://luxuryescapes.com, 6 sep 2016 
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Pacific Nirwana Resort adalah salah satu Hotel Resort berkelas bintang 

lima di salah satu Resort di Seminyak, Bali. Hotel Resort ini 

menyediakan bermacam fasilitas – fasilitas sarana akomodasi Hotel 

Resort dengan fasilitas kelas utama (bintang lima), dan fasilitas yang 

ditawarkan dibilang cukup lengkap untuk sebuah bangunan sarana 

akomodasi Hotel Resort. fasilitas yang disediakan antara lain; 

Penginapan dengan berbagai tipe kamar (room), kolam renang, 

restaurant, dan hiburan lainya. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Gambar 5.13  Penginapan Pacific Nirwana Resort 

Sumber:  http//:https://luxuryescapes.com 
 

	

Gambar 5.14  Cottage Pacific Nirwana Resort 

Sumber:  http//:https://luxuryescapes.com 
 

	

Gambar 5.15  Lobby Pacific Nirwana Resort 
 

	

Gambar 5.16  Outdoor Pacific Nirwana Resort 
 

	

Gambar 5.17  Restaurant Pacific Nirwana Resort 

Sumber:  http//:https://luxuryescapes.com 
 

	

Gambar 5.18  Terrace Pacific Nirwana Resort 

Sumber:  http//:https://luxuryescapes.com 
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2. The St. Regis Bali Resort***** 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 

Merupakan salah satu bangunan Hotel Resort yang sangat berkelas di 

kalangan area Nusa Dua Bali. Dengan fasilitas terlengkap di sarana 

akomodasi berkelas bintang lima. Bangunan ini menerapkan penekanan 

desain Arsitektur Neo-Vernakular. Vernakular dari Tradisional setempat 

dimodernisasi sehingga munculah fasade bangunan dengan penerapan 

Neo-Vernakular 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Gambar 5.19  The St.Regis Bali Resort 
Sumber:  http://www.starwoodhotels.com 5 sep 2016 
 

	

Gambar 5.20  Lobby The St.Regis Bali Resort 
Sumber:  http://www.starwoodhotels.com 
 

	

Gambar 5.21  Restaurant The St.Regis Bali Resort 
Sumber:  http://www.starwoodhotels.com 
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Gambar 5.22  Entrance The St.Regis Bali Resort 
Sumber:  http://www.starwoodhotels.com 
 

	

Gambar 5.23  Cottage The St.Regis Bali Resort 
Sumber:  http://www.starwoodhotels.com 
 

	

Gambar 5.24  Restaurant The St.Regis Bali Resort 
Sumber:  http://www.starwoodhotels.com 
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5.2.3. Kemungkinan Penerapan Teori Permasalahan Dominan 

Penerapan Bangunan Hotel Resort Karimunjawa yang merespon 

permasalahan dominan Menciptakan suasana alam dan penataan visual 

suku adat Jawa.  

" Pengolahan material – material Tradisional Jawa dengan material 

modern 

" Penerapan konsep desain Arsitektur Tradisional pada eksterior dan 

interior bangunan 

" Penggunaan bentuk – bentuk Arsitektur Tradisional Setempat 

(vernakular) 

" Menggunakan tata ruang letak denah mengikuti unsur dari 

Tradisional Jawa 

" Banyaknya ruang – ruang terbuka untuk penghawaan alami dan 

pencahayaan alami 


	COVER LTP REVISI PDF
	DAFTAR ISI PDF
	DAFTAR TABEL, GAMBAR,DIAGRAM PDF
	Kata Pengantar PDF
	KATA PENGANTAR

	LEMBAR PENGESAHAN PDF
	LULUS BAB I LTP
	LULUS BAB II LTP
	LULUS BAB III LTP
	LULUS BAB IV LTP
	LULUS BAB V LTP
	zKEPUSTAKAAN PDF

