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BAB V 

KAJIAN TEORI 

5.1 KAJIAN TEORI PENEKANAN/TEMA DESAIN 

 Tema Desain yang digunakan dalam Proyek Pusat Rekreasi 

Pantai di Pesawaran, Provinsi Lampung adalah Arsitektur Neo-

Vernakular. Pendekatan perancangan dengan tema Neo-

Vernakular adalah untuk melestarikan unsur-unsur atau arsitektur 

lokal dengan unsur modern yang berkembang saat ini agar lebih 

menarik pengunjung untuk datang ke Pusat Rekreasi ini.  

5.1.1. Uraian Interpretasi Dan Elaborasi Teori Tema Desain 

5.1.1.1. Arsitektur Neo-Vernakular 

A. Pengertian Arsitektur Neo-Vernakular 

Arsitektur Neo-Vernakular adalah salah satu aliran yang 

berkembang pada era Post-Modern, yang muncul pada 

pertengahan tahun 1960-an. Neo-Vernakular berasal dari 

bahasa Yunani, Neo berarti baru, dan vernaculus yang berarti 

asli. Sehingga Arsitektur Neo-Vernakular adalah suatu 

penerapan elemen arsitektur yang sudah ada, baik bentuk, 

konstruksi, konsep, filosofi, dan tata ruang yang kemudian 

mengalami pembaruan menjadi lebih modern, tanpa 

mengesampingkan nilai-nilai tradisi setempat. Dalam prinsipnya 
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arsitektur neo-vernakular mempertimbangkan kaidah-kaidah 

normative, kosmologis, peran serta budaya lokal dalam 

kehidupan masyarakat serta keselarasan antara bangunan, 

alam, dan lingkungan. 

B. Ciri – Ciri Arsitektur Neo-Vernakular  

Charles Jencks (1990) memaparkan ciri-ciri arsitektur 

neo-vernakular sebagai berikut : 

- Konstruksi bangunan didominasi menggunakan batu bata  

- Selalu menggunakan atap bumbungan  

- Mengembalikan bentuk tradisional yang ramah lingkungan 

dengan proporsi yang lebih vertikal  

- Kesatuan antara interior yang terbuka melalui elemen 

yang modern dengan ruang terbuka di luar bangunan,  

- Warna-warna yang kuat dan kontras,   

Dari ciri-ciri tersebut dapat dilihat bahwa arsitektur neo-

vernakular adalah perpaduan antara arsitektur modern dan 

arsitektur tradisional yang ditunjukan dengan rehabilitas dan 

pemakaian kembali,  

- Pemakaian atap miring  

- Batu bata sebagai elemen lokal  

- Susunan masa yang indah  

- Selalu menyatu dengan alam dan lingkungan nya  

- Material lokal dan ekologi  
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C. Prinsip – Prinsip Arsitektur Neo-Vernakular 

1. Hubungan Langsung, pembangunan yang kreatif 

terhadap kearifan arsitektur setempat sesuai dengan 

fungsi bangunan  

2. Hubungan abstrak, interprestasi ke dalam bentuk 

bangunan yang dapat dipakai melalui analisa tradisi 

budaya dan peninggalan arsitektur,  

3. Hubungan lansekap, interprestasi lingkungan seperti 

kondisi fisik, topografi dan iklim 

4. Hubungan kontemporer, pemilihan teknologi, bentuk 

ide yang relevan dengan program konsep arsitektur,  

5. Mempertimbangkan kaidah normative, kosmologis, 

peran, budaya lokal dalam kehidupan msyarakat 

serta keselarasan antara bangunan, alam dan 

lingkungan.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. 1 Contoh bentuk Neo 

Vernakular 

Sumber : www.google.com 
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D. Tinjauan Arsitektur Neo-Vernakular  

Perbandingan antara Arsitektur Tradisional, Arsitektur 

Vernakular, dan Arsitektur Neo-Vernakular :  

Tabel 5. 1 Perbandingan Arsitektur Tradisional, Arsitektur 

Vernakular, dan Arsitektur Neo-Vernakular  

 

Perbandingan Tradisional Vernakular 
Neo -  

Vernakular 

Ideologi 

Terbentuk oleh 

tradisi yang 

diwariskan secara 

turun temurun, 

berdasarkan 

kondisi lokal 

Terbentuk oleh 

tradisi turun temurun 

tetapi terdapat 

pengaruh dari luar 

baik fisik maupun 

nonfisik, bentuk 

perkembangan 

arsitektur tradisional 

Penerapan elemen 

arsitektur yang 

sudah ada dan 

kemudian 

mengalami 

perubahan menuju 

suatu karya yang 

lebih modern 

Prinsip 

Tertutup dari 

perubahan zaman, 

terpaut pada satu 

kultur kedaerahan, 

dan mempunyai 

peraturan dan 

norma-norma 

keagaman yang 

kental 

Berkembang setiap 

waktu untuk 

merefleksikan 

lingkungan, budaya 

& sejarah dari 

daerah dimana 

arsitektur tersebut 

berada.  

Arsitektur yg 

bertujuan 

melestarikan 

unsur-unsur lokal 

yg telah terbentuk 

secara empiris oleh 

tradisi & 

mengembangkan 

yg menjadi suatu 

langgam yg 

modern. Kelanjutan 

dari arsitektur 

vernakular 

Ide Desain 

Lebih 

mementingkan 

fasad / bentuk, 

Ornament sebagai 

pelengkap, tidak 

meninggalkan nilai-

Bentuk desain 

lebih modern, 

mengambil nilai 
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ornament sebagai 

suatu keharusan 

nilai setempat tetapi 

dapat melayani 

aktifitas masyarakat 

di dalam 

arsitektur daerah  

Sumber : Sonny Susanto, Joko Triyno, Yulianto Sumalyo 

5.1.1.2. Arsitektur Lampung 

Arsitektur Lampung bisa ditelusuri pada bangunan -

bangunan yang ada saat ini, dengan ciri-ciri :  

 Berbentuk bujur sangkar (persegi)   

 Atap bubungan tinggi   

 Menggunakan konstruksi kayu  

 Berdiri di atas umpak batu   

 Lantai dinaikkan / panggung   

 Memiliki tangga masuk ke rumah   

 Mengandung sejarah tradisi arsitektural Lampung 

 

 

 

Bentuk rumah Lampung adalah rumah panggung bertiang 

kayu. Bentuk rumah tersebut dapat dijumpai di perkampungan asli 

Gambar 5. 2 Rumah adat Lampung 

Sumber : www. google.com 
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Lampung, seperti di Kecamatan Kenali, Mulangmaya, Labuhan 

Maringgai, dan sebagainya. Dari fungsinya rumah tradisional 

Lampung dikelompokkan sebagai berikut : 

1. Nuwo Menyanak, rumah tinggal bagi keluarga kecil 

2. Lamban Balak atau Nuwo Balak, rumah besar atau rumah 

bersama bagi keluarga besar.  

3. Sesat, bangunan tradisional untuk pertemuan atau rapat (balai 

adat)  

4. Rumah adat atau penyeimbang, dihormati oleh seluruh anggota 

masyarakat adatnya dan secara fisik mempunyai kekhususan 

terutama pada ragam hias atau ornamen.  

A. Filosofi Rumah Adat Lampung 

Salah satu keunikan rumah tradisional lampung adalah 

beragam ornamen yang sering dipajang disetiap bilik rumah. 

Ornamen tersebut berisi petuah yang diambil dari kitab kuno 

peninggalan leluhur Lampung yang bernama kitab Kuntara Raja 

Niti, yang wajib dianut oleh setiap keturunan suku Lampung : 

a. Pill – Pusanggiri, prinsip adanya rasa malu ketika 

melakukan sebuah kesalahan atau perbuatan buruk.  

b. Juluk-Adek, prinsip bagi mereka yang telah mendapat gelar 

adat dapat bersikap dan berkepribadian yang bisa menjadi 

contoh.  
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c. Nemui-Nyimah, prinsip untuk selalu menjaga tali silaturahmi 

antar sanak keluarga dan bersikap ramah pada tamu 

d. Sakai-Sambaian, prinsip saling tolong-menolong dan 

bergotong-royong dalam setiap pekerjaan 

e. Sang Bumi Ruwa Jurai, prinsip untuk tetap bersatu meski 

saling berbeda.  

B. Macam-Macam Ornamen Arsitektur Lampung   

1. Aksara Kuno Lampung  

Aksara Lampung disebut dengan Had Lampung 

dipengaruhi dua unsur yaitu aksara Pallawa dan Huruf Arab. 

Aksara Lampung terdiri dari huruf induk, anak huruf, anak huruf 

ganda, dan gugus konsonan, juga terdapat lambing, angka, dan 

tanda baca. 

 

Gambar 5. 3 Rumah Dengan Aksara Lampung 

Sumber : google.com 
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Gambar 5. 4 Aksara Lampung 

Sumber : google.com 

 

2. Ukiran  

- Ukiran Kapal  

Motif kapal digunakan sejak kedatanngan para pedagang 

yang datang ke Lampung berabad-abad lalu untuk 

membeli hasil pertanian seperti lada.  

 

Gambar 5. 5 Ukiran Kapal khas Lampung 

Sumber : google.com 
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- Sunggad, berbentuk seperti tumbuhan pakis : 

 

Gambar 5. 6 Ukiran Sunggad 

Sumber : google.com 

- Luday atau Naga Lampung 

Merupakan hewan satu—satunya yang terdapat di sungai 

terdalam. Biasanya terdapat di bagian tangga masuk dan 

tiang penyangga bangunan. 

 

Gambar 5. 7 Ukiran Luday 

Sumber : google.com 
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3. Gajah Lampung 

Melambangkan kekuatan, ketaatan, kerja keras, gotong 

royong, kesetiaan, kesabaran, dan pantang menyerah. 

 

Gambar 5. 8 Lambang Gajah Lampung 

Sumber : google.com 

4. Siger Lampung 

Siger Lampung berwarna emas adalah simbol 

kedudukan sekaligus visi masyarakat dimana 

dalam sejarahnya termahsyur sebagai penghasil 

lada hitam. Mahkota ini dijadikan kebanggaan 

masyarakat Lampung dan disematkan di setiap 

sudut kota. 

 

 

 

Gambar 5. 9 Lambang Siger 

Sumber : google.com 
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5.1.1.3. Arsitektur Pesawaran  

A. Sosial dan Mata Pencaharian   

Karakter sosial masyarakat Pesawaran sebagian besar 

mayoritas muslim, daerah yang religius, masyarakat yang 

selalu menyambut para pendatang dan tidak sungkan 

untuk membantu, Pesawaran menjadi kabupaten yang 

paling sering di kunjungi dan dilewati para wisatawan, 

karena Pesawaran memiliki berbagai potensi wisata, dan 

menjadi jalan utama dan penghubung antara Kota Bandar 

Lampung dan Pesisir Barat serta Kabupaten Liwa, hal ini 

membuat banyak masyarakat Pesawaran tersadar akan 

kekayaan alam dan pertanian dari daerah mereka 

sehingga menjadi ramah dan terbuka terhadap pendatang 

adalah prioritas utama.   

Mata pencaharian sehari – hari mayoritas adalah 

pedagang, buruh dagang, petani, dan nelayan. Karakter 

sosial dan budaya daerah ini mempengaruhi arsitektural 

dan rumah – rumah hunian mereka 

B. Lingkungan dan Alam   

Lingkungan Kabuaten Pesawaran terutama pada pesisir 

pantai cenderung berangin, cukup berdebu dikarenakan 

angin membawa pasir, luasnya Kabupaten Pesawaran 

menjadikan dua karakter masyarakat dan pembentukan 
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pola ruang arsiitektur nya, seperti masyarakat pesisir 

yang cenderung terbuka, pedagang, nelayan dan 

pembentukan permukiman yang linier, mengikuti alur 

pegunungan dan garis pantai.   

C. Hunian  

Arsitektur pada hunian masyarakat Pesisir Pantai seperti 

keterbukaan halaman rumah, beberapa rumah di tepi 

pantai memiliki level teras yang di tinggi kan dan ada pula 

rumah dengan konsep panggung, halaman rumah 

cenderung di perluas sehingga dapat  digunakan untuk 

berdagang, menjemur kerupuk dan ikan, lalu untuk 

menyambut para pendatang yang ingin singgah da 

beristirahat sejenak.  

5.1.2. Studi Preseden 

5.1.2.1. Maya Ubud Hotel Resort, Bali 

    

Gambar 5. 10 Maya Ubud Hotel Resort 

 Sumber : google.com    
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Maya Ubud Hotel Resort dirancang oleh arsitek Budiman 

Hendropurnomo, Dengan cara mengkombinasikan konsep baru 

dan tradisional dalam desain tradisional Bali. Material kayu dengan 

bahan-bahan alami modern dipakai untuk membuat interior yang 

unik dan berkarakter. Bangunan kamar pada resort ini mengikuti 

kontur tanah serta lingkungan sekitar, dengan view sawah dan 

dinding bukit.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. 12 Kamar Maya Ubud Resort 

Sumber : google.com  

Atap alang-alang yang diikat oleh bambu dan paras yang 

melapisi setiap bangunan kamar arsitektur Bali menjadi komponen 

utama. Kemudia furniture yang berbahan dasar kayu yang didaur 

ulang menjadi lebih modern, seperti meja dan rak barang terbuat 

Gambar 5. 11 Kolam Renang Maya Ubud Resort 

Sumber : google.com 
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dari kayu jati yang diambil dari tatakan kayu kereta api dari jawa, 

sofa menggunakan kayu tua. Nuansa alam yang asri semakin 

bertambah dengan latar belakang sungai dengan pepohonan 

tropis.   

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2.2. Balai Adat Sesat Agung, Lampung 

 

Gambar 5. 15 Balai Adat Sesat Agung, Lampung 

Sumber : google.com 

Sesat Agung terletak di Kabupaten Tulang Bawang, 

Lampung. Rumah Adat ini merupakan kaarya arsitek Andra Martin. 

Rumah panggung dua lantai, berbahan kayu, beratapkan Sembilan 

pelana. Terdapat kolam luas di halaman Balai Adat  yang 

Gambar 5. 13 Lobby Maya Ubud 

Resort 

Sumber : google.com  

 

Gambar 5. 14 Suasana Maya 

Ubud Resort Yang Asri 

Sumber : google.com 
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menambah keindahan, air membentuk pergerakkan arus angin 

yang membuat bagian dalam balai adat terus sejuk. Keistimewaan 

bangunan bernama lengkap Sesat Agung Bumi Gayo Ragem Sai 

Mangi Wawai Ramek adalah di langit-langitnya terukir aksara 

Lampung dan 11 nama desa tua di Tubaba (Tulang Bawang 

Bawah). 

 

 

 

 

5.1.3. Kemungkinan Penerapan Teori Penekanan/Tema Desain 

Desain arsitektur neo-vernakular akan diterapkan pada 

bangunan sebagai berikut : 

1. Bentuk denah dan fasad bangunan menggunakan unsur-unsur 

arsitektur vernakular lokal daerah Lampung.  

2. Fasad bangunan utama akan menjadi icon dan landmark juga 

sebagai point interest pada bangunan rekreasi pantai di 

Pesawaran.   

3. Penerapan bentuk atap mengambil filosofi dan ke khasan 

daerah Lampung, namun menggunakan teknologi terkini seperti 

baja beton dll.   

Gambar 5. 16 Gambar Aksara 

Lampung di Langit-langit Balai 

Adat 

Sumber : google.com 
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4. Penggunaan Material atap, seperti sirap, rumbia dan bahan – 

bahan// material lokal Provinsi Lampung.  

5. Penggunaan ornamen-ornamen arsitektur Lampung pada 

interior bangunan.  

6. Perancangan orientasi bangunan dipengaruhi oleh arah mata 

angin, matahari, dan view, untuk menjaga kenyamanan thermal  

5.2 KAJIAN TEORI PERMASALAHAN DOMINAN/FOKUS KAJIAN 

 Karena letaknya yang berada di tepi pantai maka harus 

memperhatikan penataan ruang dan massa bangunan, agar 

mendapatkan view yang baik, terutama pada ruang-ruang yang 

membutuhkan view, seperti restoran, penginapan. Sehingga untuk 

dapat mengoptimalkan view pada fasilitas rekreasi tersebut 

diperlukan perencanaan yang tepat. Sehingga fokus kajian dari 

proyek Pusat Rekreasi Pantai di Pesawaran, Provinsi Lampung 

adalah Penataan Ruang Dan Massa Bangunan untuk 

Mengoptimalkan View Pada Fasilitas Rekreasi. 

5.2.1. Uraian Interpretasi Dan Elaborasi Teori Fokus Kajian 

Penataan ruang dan masa bangunan untuk mengoptimalkan 

view, dengan menata sedemikian rupa ruang-ruang dan massa 

bangunan di dalam tapak, namun tetap menyesuaikan kondisi 

tapak yang berkontur, untuk mempermudah akses antar fungsi 

bangunan sesuai dengan kegiatannya masing-masing. Kemudian 

penataan massa bangunan disusun secara linear sejajar dengan 
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garis pantai. Bentuk organisasi linear pada dasarnya fleksibel dan 

mampu merespon beragam kondisi tapak. 

Penataan ruang dan massa bangunan juga dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yaitu : 

 Topografi – Kontur Tapak  

Topografi, bentuk kontur dan kemiringan bidang tapak menjadi 

pengaruh besar terhadap penataan massa bangunan dan 

ruang pada bangunan, merespon kontur dari bukit yang landai 

dan curam, dengan menempatkan ruang dan massa bangunan 

sesuai bentuk kontur bukit/ topografi tapak, dengan begitu 

bangunan dapat menyesuaikan lingkungan/ alam, setiap ruang 

dan masa bangunan akan memiliki orientasi dan tempat yang 

terbaik pada tapak, sehingga tiap ruang akan mendapatkan 

view yang optimal.  

 View  

Karena tapak berada di tepi pantai sehingga orientasi 

bangunan untuk fasilitas rekreasi menghadap ke arah pantai. 

 Matahari  

Terbit dan tenggelamnya matahari menyebabkan intensitas 

penyinaran matahari lebih kuat dari arah timur dan barat. 

Orientasi massa bangunan sebaiknya searah sumbu utara 

selatan, dengan luasan bukaan yang lebih banyak di arah utara 
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dan selatan bangunan, kemudian untuk arah timur dan barat 

dapat dimanfaatkan untuk area servis. 

 Angin 

Perletakkan massa bangunan secara linear membuat 

perlakuan angin terhadap tapak lebih mudah, karena 

memaksimalkan angin untuk leluasa melewati tapak pada 

bagian yang kosong. Pemanfaatan arah angin dan udara yang 

berhembus di sekitar bangunan dialirkan masuk ke dalam 

bangunan melalui bukaan-bukaan yang ada. Pengaturan 

bukaan berpengaruh pada kapasitas udara yang masuk ke 

dalam bangunan. Ventilasi yang cukup dengan posisi yang 

tepat akan memperlancar sirkulasi udara sehingga ruangan 

tidak pengap atau lembab. Hembusan angin berasal dari arah 

tenggara, perbanyak bukaan di bagian tenggara bangunan. 

 Sirkulasi dan Arus Lalu Lintas  

Sebagian besar massa bangunan disusun dengan pola linear 

yang tegak lurus dengan arah jalan, dan sejajar dengan garis 

pantai, dengan view menghadap ke arah pantai.  
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5.2.2. Studi Preseden 

5.2.2.1. Nirwana Resort & Spa, Bali  

 

Gambar 5. 17 Gambar Nirwana Resort & Spa, Bali 

Sumber : google.com 

 

Nirwana Resort berada di daerah Candi Dasa, bagian timur 

pulau Bali. Bangunan Nirwana Resort & Spa berada di tengah-

tengah taman tropis dan menghadap ke arah laut, semilir angin laut 

yang berhembus dan atmosfer yang romantis, sehingga sangat 

tepat untuk mencari ketenangan, bersantai dan menikmati berbagai 

fasilitas olahraga air.  

      

 

Gambar 5. 19 Bungalow Superior 

Sumber : google.com 

Gambar 5. 18 Restaurant 

Sumber : google.com 
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Nirwana Resort & Spa menyediakan 18 bungalow 

dengan 12 bungalow menghadap ke laut dan 6 bungalow 

menghadap ke taman. Bungalow-bungalow tersebut di 

desain dengan benda-benda seni Bali dan fasilitas modern. 

5.2.2.2. Pura Uluwatu, Bali 

 

Gambar 5. 23 Pura Uluwatu, Bali 

Sumber : google.com  

Gambar 5. 21 Bangunan 

Restaurant 

Sumber : www.google.com 

 

Gambar 5. 20 View dari teras 
bungalow 

Sumber : www.google.com 

Gambar 5. 22 Kolam Renang 

Sumber : www.google.com 
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Pura Uluwatu berada di daerah Pecantu, yang dikenal 

sebagai dataran tinggi di ujung selatan pulau Bali. Pura Uluwatu 

memiliki nama lengkap Pura Sad Kayangan Uluwatu, yang 

dibangun oleh Empu Kuturan pada abad ke-11, selain untuk tempat 

pemujaan pada Dewa juga sebagai “Benteng Pelindung” 9 Arah 

Mata Angin di pulau Bali. 

Pura Uluwatu menempati lahan di sebuah tebing yang 

menjorok ke Samudera Indonesia dengan ketinggian sekitar 70 

meter di atas permukaan laut. Karena letakya di atas tebing, untuk 

sampai ke lokasi pura orang harus berjalan mendaki tangga batu 

yang cukup tinggi. Di Pura Uluwatu terdapat banyak monyet-

monyet, kemudian menikmati sunset dan menonton tari kecak di 

ampliteater. Fasilitas rekreasi membentuk pola linear dan 

menghadap ke Samudera Indonesia. 

   

 

Gambar 5. 25 Tebing Pura 

Uluwatu 
Sumber : google.com 

 

Gambar 5. 24 Tari kecak di 

Amplitheater 
Sumber : google.com 
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5.2.2.3. San Alfonso del Mar Resort, Chile 

 

Gambar 5. 26 San Alfonso del Mar Resort, Chile 

Sumber : google.com   

Resort San Alfonso membentuk tatanan pola linear 

sepanjang pantai, dan bangunan resort menghadap ke arah laut. 

Resort San Alfonso Memiliki kolam renang dengan panjang 

mencapai 1 km dan luas 8 hektar, yang diisi dengan air laut, 

memilki kedalaman 35 meter. Selain untuk berenang juga dapat 

menggunakan perahu layar di kola mini. 

 

Gambar 5. 27 Kolam Renang San Alfonso del Mar Resort, Chile 

Sumber : google.com 
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Gambar 5. 28 Kolam Renang San Alfonso del Mar Resort, Chile 

Sumber : google.com 

 

5.2.3. Kemungkinan Penerapan Teori Fokus Kajian 

Penerapan untuk permasalahan dominan / fokus kajian 

“Penataan Ruang dan Massa untuk Mengoptimalkan View pada 

Fasilitas Rekreasi” adalah sebagai berikut : 

1. Bangunan pengelola dan lobby diletakkan dibagian depan 

sebagai bangunan penerima, sehingga untuk pengunjung yang 

datang dapat langsung mendapatkan informasi tentang pusat 

rekreasi pantai ini di bagian resepsionis yang ada pada lobby. 

2. Untuk fasilitas rekreasi menghadap ke arah pantai yaitu arah 

timur dan tenggara agar mendapatkan view yang maksimal.  

3. Untuk bangunan servis diletakkan pada bagian barat, karena 

intensitas matahari yang tinggi.  

4. Penataan massa bangunan disusun secara linear.  

5. Memaksimalkan bukaan pada bagian timur dan tenggara.  

 


