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BAB V 
KAJIAN TEORI DALAM DESAIN 

 

5.1 Kajian teori penekanan desain 

5.1.1 Intepretasi dan elaborasi tema desain 

Arsitektur Neo-Vernakular 

Definisi konteks: 

▪ A Dictionary of Architecture and Landscape Architecture 

Merupakan arsitektur yang dalam pembuatannya 

menggunakan material tradisional seperti bata, ubin, dan lain lain. 

Dan penyajiannya dalam bentuk yang mengadaptasi dari 

kesetempatan daerah. Dimana h al ini muncul atas dasar dari 

perlawanan terhadap desain modern 

▪ Ronald brunskill 

Sebuah bangunan yang di desain oleh seorang amatir tanpa 

pelatihan khusus. Dimana dalam proses desain sang perancang 

mendesain berdasar apa yang ada di daerah tersebut dan diolah 

secara estetis agar menjadi lebih indah. Serta menggunakan 

bahan local bukan dengan bahan yang diimpor 

▪ The Encyclopedia of Vernacular Architecture of the  

tabel 27 vegetasi 

sumber: analisis peibadi 

gambar 108 tanaman kacangan 

sumber: doc.google 
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Gaya bangunan yang masih terkait dengan konteks lingkungan 

sekitar serta sumberdaya yang tersdia dimana bangunan teresbut 

dibangun. Serta dalam pembangunan menggunakan teknologi 

tradisional. Semua bentuk bangunan vernakuler dibangun untuk 

memenuhi kebutuhan yang spesifik, seperti nilai nilai kebudayaan, 

ekonomi, serta gaya hidup 

Ada beberapa perbedaan antara arsitektur tradisional, vernacular, 

dan juga neo vernakulas. Perbedaan tersebut terdapat di beberapa 

aspek: 

Pembanding Tradisional Vernacular Neo vernakular 

Ideology 

Terbentuk dari tradisi 

yang diwariskan 

secara turun temurun, 

berdasarkan kultur 

dan kondisi lokal 

Terbentuk oleh tradisi  

turun temurun tetapi 

terdapat pengaruh 

dari luar baik fisik 

maupun non fisik, 

bentuk perkembangan 

arsitektur tradisional 

Penerapan elemen 

arsitektur yang ada 

dan kemudian sedikit 

atau banyaknya 

mengalami 

pembaruan menuju 

karya yang modern 

Prinsip 

Tertutup dari 

perubahan zaman, 

terpaut pada suatu 

kultur kedaerahan, 

dan mempunyai 

peraturan dan norma 

norma yang kental 

Berkembang setiap 

waktu untuk 

merefleksikan 

lingkungan, budaya, 

dan sejarah dari 

daerah dimana 

arsitektur tersebut 

berada. Transformasi 

Arsitektur yang 

bertujuan 

melestarikan unsur 

unsur local yang 

telah terbentuk 

secara empiris oleh 

tradisi dan 

mengembangkannya 
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dari situasi kultur 

homogen ke situasi 

yang lebih heterogen 

menjadi sesuatu 

yang lebih modern. 

Kelanjutan dari 

arsitektur vernakular 

Ide desain 

Lebih mementingkan 

fasad atau bentuk, 

ornament sebagai 

suatu keharusan 

Ornament sebagai 

pelengkap, tidak 

meninggalkan nilai 

nilai setempat tetapi 

dapat melayani 

aktifitas masyarakat di 

dalam 

Bentuk desain lebih 

modern 

 

 

 

Menurut Charles Jencks dalam bukunya Language of Post Modern 

Architecture aliran neo vernakuler memiliki beberapa ciri: 

• Penggunaan batu bata yang merupakan elemen local 

• Menggunakan atap bumbungan 

• Memiliki kesatuan antara interior yang terbuka melalui 

elemen modern dengan ruang yang berbeda dengan diluar 

bangunan 

• Warna warna yang kuat serta kontras 

• Mengembalikan bentuk tradisional yang raman lingkungan 

dengan proporsi bangunan yang lebih vertical 

• Biasanya memakai atap limasan 

• Memiliki susunan masa yang indah 

tabel 28 perbandigan langgam 

sumber: teguh dio prasetyo 
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Dari pengertian menurut beberapa tokoh arsitek dan studi literature 

diatas dapat dilihat bagaimana sebenarnya arsitektur neo vernakuler itu 

sendiri. Arsitektur neo vernakuler lahir dari perlawanan terhadap 

arsitektur modern. Dimana dalam arsitektur modern tidak menganggap 

kebudayaan sebagai salah satu sumber desain, arsitektur moder 

berpegang pada konsep form follow function.  

Sedangkan pada arsitektur neo vernakuler, dalam proses 

perancangan desain justru aspek kebudayaan menjadi focus dan 

pedoman dalam mendesain, tidak hanya itu, penggunaan material 

setempat juga menjadi aspek yang dipertimbangkan dalam proses 

desain. 

Dengan kata lain arsitektur neo vernakuler adalalah arsitektur yang 

ada karena kebudayaan daerah sekitar. Arsitektur yang mampu 

menggambarkan kebudayaan sekitar. Meskipun tidak mutlak untuk sama 

persis dengan bangunan tradisional aslinya, sangat mungkin dilakukan 

perubahan dalam desain bangunan. 

5.1.2 Studi Preseden  

 Nihiwatu beach resort 

Merupakan sebuah resort bintang 5 yang terletak di sumba barat, 

Nusa Tenggara Timur. Resort ini memiliki 33 kamar dengan privat pool 

di masing kamar hotel. 
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Terdapat beberapa konsep hunian salah satunya adalah rumah 

pohon yang berada dia atas tebing dengan pemandangan kea rah 

samudra hindia. Desain bangunan dari Nihiwatu sendiri bergaya neo 

vernakuler dengan mengambil bentuk bangunan yang mirip dengan 

rumah adat NTT. Desain atap limasan yang bagian atasnya menjulang 

tinggi dan berbahan dari alang alang yang dikeringkan. 

Peletakan masa didesain juga tidak saling berdesakan, masa 

didesan menyebar dengan space jarak yang cukup lebar, ini sesuai 

dengan kondisi perkampungan adat di NTT dimana antar rumah memiliki 

jarak, tidak saling berhimpitan, sehingga mampu menciptakan ruang dan 

memberi kesan luas. 
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Nihiwatu juga merupakan resort dengan konsep eco tourism. 

Dimana dalam mengelola hotel mereka mengedepankan agar alam yang 

ada disekitar tidak rusak justru menjadi semaki lebih baik. 

Pada Tahun 2016 Nihiwatu dinobatkan sebagai best resort in the 

world versi majalah travel + leisure. Tentunya pencaian ini sangat 

membanggakan karena dengan dinobatkannya Nihiwatu sebagai best 

resort secara tidak langsung juga membantu promosi daerah sumba ke 

forum dunia, dan juga memperkenalkan desain rumah adat NTT.  

Dengan adanya Nihiwatu pariwisata Sumba juga meningkat. Yang 

berpengaru pada peningkatan kualitas wisata juga. Selain itu 10% 

keuntungan dari Nihiwatu juga disumbangkan ke komunitas setempat 

untuk membantu pengembangan pariwisata sumba. Serta karyawan dari 

gambar 110 nihiwatu 

sumber: nihiwatu.com 

gambar 111 nihiwatu 

sumber: nihiwatu.com 

gambar 112 nihwatu 

sumber: nihiwatu.com 
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Nihiwatu 90% nya adalah masyarakat sekitar. Sehingga Nihiwatu 

memberi dampak positif bagi masyarakat dan daerah sumba 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.3 Kebudayaan Masyarakat 

Masyarakat di Larantuka masih memegang budaya asli mereka, 

dari kebudayaan yang bersifat lisan atau tradisi hingga yang bersifat 

arsitektural. Masyarakat larantuka terbagi menjadi suku suku yang 

dibagi menjadi suku utama, dan suku pelindung. Pembagian tatanan ini 

berpengaruh pada tatanan layout desa/kampong. Suku utama di 

Larantuka diantaranya yaitu Koten, Keten, Hurit, Marang. Dalam tatanan 

layout desa mereka akan tinggal di tengah perkampungan dan suku 

suku pelindung akan merada di pinggir daerah perkampungan untuk 

melindungi suku utama ini. 

 

 

 

gambar 114 nihiwatu 

sumber: nihiwatu.com 

gambar 113 nihiwatu 

sumber: nihiwatu.com 

gambar 115 pola perkampungan adat 
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Dari segi arsitektural, kebudayaan di daerah ini memiliki bentuk 

rumah berupa bujur sangkar atau masyarakat sekitar menyebutnya 

dengan empat air, dan atap yang menjulang yang terbuat dari alang 

alang. Bentuk rumah juga merupakan rumah panggung, ini karena pada 

jaman dahulu masyarakat tinggal di dalam hutan, sehingga untuk 

menghindari dar hewan buas.  Bagian dalam rumah juga tidak memiliki 

sekat, ruang tidur, ruang makan berada dalam satu tempat, dan satu 

rumah ditempati oleh satu keluarga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gambar 116 rumah penduduk 

sumber: doc. pribadi 



153 
 

 

 

 

Terdapat 2 jenis rumah adat, yang pertama adalah rumah tinggal, 

dan satunya adalah sebuah rumah besar seperti balai yang disebut 

Korke. Korke ini merupakan tempat pertemuan bagu suku suku dalam 

kampong, serta tempat untuk melakukan upacara adat. Korke ini 

merupakan representasi dari suku suku yang tinggal dalam kampong 

tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gambar 117 denah rumah adat 

sumber: wawancara 

gambar 118 rumah adat 

sumber: doc. pribadi 

gambar 119 rumah adat 

sumber: doc. pribadi 

gambar 120 korke 

sumber: doc. pribadi 
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Dalam proses membangun rumah adat material yang digunakan 

adalah kayu yang dalam masyarakat sekitar disebut kayu bulat, karena 

memang bentuknya yang bulat, serta memiliki diameter minimal 10cm. 

serta dalam pembangunannya sang ketua adat akan menentukan titik 

pertama dalam memasang tiang yang disebut dengan tangan kanan, 

lalu selanjutnya pemasangan tiang dan pembuatan bangunan dilakukan 

searah jarum jam. Serta dalam pemasangan tiang dengan elemen 

pembentuk rumah lainnya harus memperhatikan mana yang pangkal 

dan ujung dari batang kayu. Pangkal batang harus bertemu dengan 

ujung, tidak boleh pangkal bertemu dengan pangkal. Sedangkan untuk 

pembangunan Korke, kayu penyangga bangunan merupakan 

sumbangan dari tiap suku utama yang ada di sini, dimana tiap batang 

akan diukir dengan motif khas dari suku yang yang menyumbang batang 

kayu untuk Korke tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

gambar 121 konstruksi ikat 

sumber: doc pribadi 

gambar 122 motif ukiran kolom 

sumber: doc. pribadi 
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5.1.4 Kemungkinan Penerapan Teori Tema Desain 

Dari studi literature terhadap gaya arsitektur neo vernakuler serta 

tinjauan preseden pada resort Niwihatu, ada beberapa point yang dapat 

di aplikasikan dalam desain resort ini nantinya. Dimana desain ini akan 

menjadi daya Tarik dan daya jual resort serta merupakan alat promosi 

daerah ke tingkat internasional. 

Dari segi desain tentunya neo vernacular akan menjadi gaya desain 

utama dari hotel resort ini. Konsep ini terasa sangat pas untuk di 

aplikasina di hotel resort ini karena kebudayaan daerah sekitar sangatlah 

unik serta memiliki potensi tinggi sebagai daya tarik wisatawan. Nantinya 

material yang digunakan juga mengutamakan penggunaan material dari 

daerah sekitar sebagaimana konsep dari neo vernakuler, serta 

penggunaan penggunaan elemen elemen yang biasa digunakan dalam 

pembuatan rumah adat di sana. 

Dari preseden Nihiwatu resort dapat diambil beberapa aspek yang 

menginspirasi dan dapat diaplikasikan ke dalam desain hotel resort ini. 

Yang pertama adalah bentuk eksterior yang menggunakan arsitektur 

daerah NTT dengan atap yang menjulang dan terbuat dari alang alang. 

Lalu bagaimana penataan masa bangunan agar setiap tipe mampu 

mendapatkan view yang terbaik. Dan juga bagaimana model interior 

yang bernuansa tradisional namun tetap highclass. Hal hal ini akan 

penulis coba untuk di aplikasikan dalam desain hotel resort di tepi pantai 

Larantuka ini. 
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5.2 Kajian Teori Permasalahan Dominan  

5.2.1 Uraian Intepretasi Dan Elaborasi Teori Permasalahan Dominan 

Dalam teori tentang jangkauan pandang manusia, terdapat 

beberapa sudut optimal pandang dari mata manusia, yaitu: 

• Pada pandangan vertical mata dengan keadaan bola mata 

tetap jarak pandang berkisar pada 10-15o dari garis normal 

mata, sedangkan pada waktu bola mata bergerak ke atas 

atau ke bawah tanpa mengerakkan kepala, jarak pandang 

berkisar 30o dari garis normal mata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gambar 123 range penglihatan vertical 

sumber: www.stockyardhillwindfarm.com.au 
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• Sedangkan pada pandangan horizontal jarak pandang 

mata sebersar 60o  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam memandang sebuah object terdapat rasio agar kita dapat 

melihat objek secara nyaman, rasionya adalah 3:1, maksudnya, jika tingi 

object 1 meter, jarak optimal untuk memandang objek itu adalah 3m dari 

tempat objek tersebut berdiri 

Untuk dapat mencapai optimalisasi view dari tapak ada beberapa 

hal yang perlu diperhatikan dalam penataan masa bangunan: 

 

 

gambar 124 range penglihatan horizontal 

sumber: www.stockyardhillwindfarm.com.au 
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• Penataan masa bangunan 

o Penataan masa bangunan ditempatkan di bagian tepi 

pantai agar view dari kamar dapat secara maksimal 

diperoleh.  

o Masa bangunan yang berada di tepi pantai adalah masa 

bangunan yang banyak diakses oleh tamu seperti kamar, 

restoran, dan fasilitas hotel lainnya. 

o Fungsi bangunan strategis seperti kamar diletakkan pada 

daerah tepi pantai dengan view dan suasana paling indah 

• Bentuk bangunan pada bangunan yang tidak langsung 

berhadapan dengan pantai 

o Pada bangunan yang tidak bisa berada di tepi pantai 

secara langsung, bentuk dari bangunan bisa dibuat lebih 

tinggi dari bangunan yang berada di tepi pantai secara 

langsung, sehingga tetap dapat menikmati pemandangan 

pantai 

• Penyajian alternative view 

o Aternatif view kea rah taman menjadi pilihan saat kondisi 

tidak lagi memungkinkan untuk membuat bangunan kea ah 

pantai. 

5.2.2 Studi Preseden 

St. Regis Bali Resort 

St Regis merupakan resort bintang 5 yang berada di kawasan Nusa 

Dua Bali. Mengusung gaya arsitektur neo vernacular dari kebudayaan 
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bali, st. Regis menawarkan hunian bertaraf bintang 5 dengan lingkungan 

yang asri, serta terdapat privat beach. 

 

 

 

 

 

 

 

Pada penataan masa st. regis masa dibedakan menjadi beberapa 

tipe, yaitu tipe suite dan tipe villa. Untuk tipe vila beberapa tipe vila 

diletakkan langsung di pinggir pantai, sehingga tamu dapat langsung 

melihat laut saat keluar rumah. 

Selain itu kolam renang dan juga restoran diletakkan di tepi pantai, 

agar tamu yang berenang dan makan di restoran dapat merasakan 

suasana pantai bali, dan juga dapat menikmati sunset sambal berenang 

di kolam maupun sambal makan malam. 

 

 

 

 

 

 

 

gambar 126 st. regis 

sumber: google.com 

gambar 125 st. regis 

sumber: google.com 

gambar 127 st. regis 

sumber: google.com 

gambar 128 st. regis 

sumber: google.com 
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Karena tidak mungkin meletakkan semua hunian di tepi pantai, st. 

regis mendesain lingkungan hotel dengan sangat apik dan mewah, 

sehingga meskipun tidak bisa mendapatkan view pantai, hunian 

diberikan alternative untuk mendapatkan garden view yang menawan 

dari st. regis, serta terdapat pula pool view.  

 

 

 

 

 

 

 

5.2.3 Kemungkina Penerapan Teori Permasalahan Dominan 

Dari kedua pembahasan diatas ada banyak hal yang dapat 

diterapkan untuk dapat mencapai optimalisasi view hotel resort ini. Ada 

beberapa cara untuk mendesain hotel resort ini agar tamu dapat 

mendapatkan view yang paling optimal.  

Yang pertama adalah bagaimana peletakan masa. Nantinya masa 

yang diletakkan di tepi pantai adalah tipe kamar dengan tipe president 

suite. Selain itu kolam renang dan juga restoran akan diletakkan di tepi 

pantai, agar pengunjung dapat menikmati pemandangan laut. Untuk tipe 

yang lain meskipun tidak bisa mendapatkan view laut langsung dari 

kamar, hotel resort menawarkan view kearah taman yang tidak kalah 

indahnya sebagai alternative view. 

 

gambar 130 st. regis 

sumber: google.com 

gambar 129 st. regis 

sumber: google.com 
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gambar 131 penyajian view 

sumber: doc. pribadi 


