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BAB V 

KAJIAN TEORI 

 

5.1 Kajian Teori Penekanan/Tema Desain 

  Tema desain yang direncanakan untuk proyek “Hotel Resort 

di Dieng” adalah Arsitektur Neo Vernakular. 

5.1.1 Uraian dan Elaborasi Teori Neo Vernakular 

 A. Pengertian Neo Vernakular 

 Arsitektur Neo Vernakular tidak hanya menerapkan elemen – 

elemen fisik yang telah ada di daerah setempat yang diterapkan 

dalam bentuk modern tapi juga elemen non fisik seperti budaya, pola 

pikir, kepercayaan, tata letak, religi, dan lain – lain. Menurut Leon 

Krier bangunan adalah sebuah kebudayaan seni yang terdiri dalam 

pengulangan dari jumlah tipe – tipe yang terbatas dan dalam 

penyesuaiannya terhadap iklim lokal, material, dan adat istiadat. 

Neo berasal dari Bahasa Yunani dan digunakan sebagai 

fonim yang berarti baru. Maka neo-vernakular adalah suatu 

penerapan elemen arsitektur yang telah ada, baik fisik dari segi 

bentuk dan konstruksi maupun yang non fisik seperti konsep, filosofi, 

tata ruang dengan tujuan melestarikan unsur – unsur lokal yang telah 

ada oleh sebuah tradisi yang kemudian mengalami pembaruan yang 

lebih modern atau masa kini tanpa mengesampingkan nilai – nilai 

tradisi setempat. 
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Konsep Arsitektur Neo-Vernakular pada prinsipnya 

mempertimbangkan kaidah – kaidah normative, kosmologis, peran 

serta budaya lokal dalam kehidupan masyarakat serta keselarasan 

antara bangunan, alam, dan lingkungan. Pada intinya Arsitektur Neo-

Vernakular merupakan perpaduan antara bangunan modern dengan 

bangunan dengan elemen – elemen arsitektur lokal.  

 B. Ciri – ciri gaya Arsitektur Neo-Vernakular 

Dari pernyataan Charles Jencks dalam bukunya “language of 

Post-Modern Architecture” maka dapat dipaparkan ciri-ciri Arsitektur 

Neo-Vernacular sebagai berikut: 

 Selalu menggunakan atap bumbungan 

Atap bumbungan menutupi tingkat bagian tembok sampai hampir 

ke tanah sehingga lebih banyak atap yang di ibaratkan sebagai 

elemen pelidung dan penyambut dari pada tembok yang 

digambarkan sebagai elemen pertahanan yang menyimbolkan 

permusuhan. 

 Batu bata (dalam hal ini merupakan elemen konstruksi lokal) 

Bangunan didominasi penggunaan batu bata abad 19 gaya 

Victorian yang merupakan budaya dari arsitektur barat. 

Mengembalikan bentuk - 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. 
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 Warna-warna yang kuat dan kontras.  

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 arsitektur. 

 Hubungan Kontemporer, meliputi pemilihan penggunaan 

teknologi, bentuk ide yang relevan dengan program konsep 

arsitektur. 

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. 
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 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 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. 

5.1.2 Studi Preseden 

 Bandara Internasional Soekarno Hatta, Jakarta 

Bandara Internasional Soekarno Hatta disebut juga Bandara 

Cengkareng karena letaknya yang berdekatan dengan wilayah 

Cengkareng, Jakarta Barat. Namun secara geografis berada di 

Kecamatan Benda, Kota Tangerang. Bangunan ini dirancang oleh 

arsitek Paul Andreu dari Perancis. Paul Andreu telah melakukan 

penelitian tentang tradisi bangunan lokal yang membuahkan 

pemahaman mengadaptasi adat-istiadat setempat pada kondisi 

daerah yang beriklim tropis. Dari penelitian tersebut menjadi titik 



136 
 

tolak yang radikal pada perancangan yang biasa dilakukan pada 

sebuah bandar udara kontemporer. Akhirnya Paul memutuskan 

bahwa para pendatang yang baru saja datang di Jakarta akan 

langsung merasakan kekhasan dari sebuah daerah setempat saat 

berada di Bandar udara melalui perpaduan antara bangunan, 

alam, dan iklim setempat. 

 
Gambar 5. 1 Bandara Soekarno Hatta 

Sumber: 
http://www.tribunnews.com/metropolitan/2015/07/01/bandara-

internasional-soekarno-hatta-pengembangannya-berada-dalam-
jalur-yang-tepat 

 

Bangunan Bandara Soekarno Hatta ini merupakan bangunan 

neo-vernakular yang sangat jelas terlihat pada konsep asli 

vernakularnya pada bentuk – bentuk atap joglo dan atap – atap 

pelana (lipat) yang banyak digunakan pada bangunan tradisional 

di Indonesia. Penggunaan material modern yang berkesan natural 

pada kolom – kolom supaya terlihat modern namun ada kesan 

daerah dari bentuk atap. 

http://www.tribunnews.com/metropolitan/2015/07/01/bandara-internasional-soekarno-hatta-pengembangannya-berada-dalam-jalur-yang-tepat
http://www.tribunnews.com/metropolitan/2015/07/01/bandara-internasional-soekarno-hatta-pengembangannya-berada-dalam-jalur-yang-tepat
http://www.tribunnews.com/metropolitan/2015/07/01/bandara-internasional-soekarno-hatta-pengembangannya-berada-dalam-jalur-yang-tepat
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Gambar 5. 2 Ruang Tunggu Bandara Soetta 

Sumber: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Soekarno-
Hatta_T2_Gate_Lounge_2.JPG  

 

5.1.3 Kemungkinan Penerapan Desain 

Penerapan tema desain Arsitektur Neo-Vernakular dalam 

proyek Hotel Resort di Dieng akan diterapkan dari segi: 

 Mengaplikasikan bentuk atap dan bangunan lokal seperti di 

daerah sekitar namun dikemas dengan tampak yang modern. 

Mayoritas bentuk atap yang ada di Dieng menggunakan bentuk 

pelana dan bentuk limasan, kemudian bentuk bangunan 

mayoritas berbentuk geometri segiempat atau persegi panjang. 

 Penggunaan bahan material bangunan menggunakan bahan 

material lokal yang khas di daerah Dieng seperti batuan alam, 

batuan andesit yang berasal dari gunung Pakuwaja. Seperti 

bahan material kayu albasia / sengon, bengkirei, dan mahoni 

adalah kayu yang ada di Dieng untuk digunakan sebagai bahan 

bangunan struktur dan pembuatan furniture. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Soekarno-Hatta_T2_Gate_Lounge_2.JPG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Soekarno-Hatta_T2_Gate_Lounge_2.JPG
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5.2 Kajian Teori Permasalahan Dominan 

 “Mengoptimalkan Potensi View.” 

5.2.1 Uraian Interpretasi dan Elaborasi Teori Permasalahan Dominan 

 View merupakan salah satu faktor daya tarik untuk menarik 

para wisatawan. Perhatian wisatawan adalah view alam yang jarang 

didapat di daerah mereka tinggal, oleh karena itu kebanyakan 

wisatawan datang karena menikmati view yang ditawarkan di tempat 

wisata atau penginapan. Proyek ini yang berdekatan dengan tempat 

wisata gunung sikunir dan telaga cebongan, maka proyek Hotel 

Resort ini memanfaatkan view dari pegunungan dan telaga sebagai 

daya tarik. 

Untuk mendapatkan view supaya terlihat dari dalam 

bangunan maka perlu diperhatikan bukaan-bukaan pada bangunan 

dan orientasi bangunan ke arah yang tepat. Sebuah bukaan yang 

horizontal yang diteruskan sepanjang bidang dinding akan 

memisahkan bidang tersebut kedalam sejumlah lapisan horizontal. 

Hal ini akan memberikan sesuatu yang positif sehingga dapat 

menyatu dengan lingkungan di luar bidang. 

 
Gambar 5. 3 Bukaan Horizontal diteruskan 

Sumber: Francis D.K. Ching. 2008. Arsitektur: Bentuk, Ruang, dan 
Tatanan. Jakarta. 
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 Dengan orientasi yang tepat, bukaan – bukaan jendela di 

dalam ruang – ruang ini harus diposisikan tidak hanya untuk 

memenuhi tuntutan pencahayaan alami dan ventilasi, tetapi juga 

untuk memperlihatkan dan membingkai pemandangan yang 

diinginkan. Sebuah jendela dapat dibuat pada sebuah dinding 

dengan beberapa cara, tergantung dari sifat alami 

pemandangannya dan cara dibingkai pada konstruksi dinding. 

Bahwa ukuran dan lokasi jendela perlu diperhatikan karena juga 

mempengaruhi kualitas ruang dan pencahayaan alami ruangan dan 

mempengaruhi potensi kehilangan atau pendapatan panas. 

 
Gambar 5. 4 Contoh Bukaan Jendela 

Sumber: Francis D.K. Ching. 2008. Ilustrasi Konstruksi Bangunan. 
 

5.2.2 Studi Preseden 

 Vila Air Natural Resort 

Desain yang terbuka, penggunaan kaca sebagai dinding 

menunjukkan dapat melihat pemandangan buatan  secara 

maksimal dari dalam bangunan. Pemandangan yang disuguhkan 
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adalah taman dan kolam buatan di depan bangunan. Selain itu 

juga menggunakan bahan material kayu menjadikan bangunan 

terlihat menyatu dengan alam. 

  
Gambar 5. 5 Villa Air Natural Resort 

Sumber: https://indonesia.tripcanvas.co/id/bandung/hotel-unik/ 

5.2.3 Kemungkinan Penerapan Teori Permasalahan Desain 

 Penggunaan material kaca pada bangunan dan bukaan 

tanpa penutup sehingga mendapatkan view yang baik di luar 

bangunan, namun perletakan bukaan pada bangunan harus 

diletakan pada posisi yang memiliki orientasi view yang menarik. 

Besarnya bukaan pada dinding disesuaikan dengan pemandangan 

yang akan dibingkai dari dalam bangunan. Orientasi bangunan 

menghadap kea rah view yang menarik.  

  

https://indonesia.tripcanvas.co/id/bandung/hotel-unik/

