
92 
  

Bab VI. Pendekatan Desain 
 

6.1 Pendekatan Desain 

Hotel resort untuk perancangan ini memakai pendekatan arsitektur guna 

untuk mewujudkan guna ruang yang maksimal di tiap ruang, antara ruang luar dan 

ruang dalam bangunan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 

arsitektur hijau dengan konsep Neo vernakular. 

6.2 Kajian Teori Pendekatan Aktivitas 

Pendekatan aktivitas pengunjung dilakukan dengan tujuan agar dapat 

menciptakan sebuah ruang di mana pengunjung dan pengguna merasakan 

kenyamanan baik dari besaran ruang, luas ruang dan kenyamanan termal. Tidak 

lupa juga membuat pengunjung merasakan kenyamanan di luar ruang (lansekap). 

Untuk mewujudkan itu semua perlu adanya keselarasan antara ruang luar dan 

ruang dalam sehingga dapat menimbulkan keselarasan pandangan pengunjung 

terhadap bangunan.  

Selain hal di atas, pendekatan aktivitas juga berkaitan dengan psikologi 

manusia. Karena bentuk, pemilihan materi, dan warna sebuah bangunan dapat 

mempengaruhi kesan terhadap suatu bangunan tersebut dalam konteks psikologi 

suatu individu serta cara menginterpretasikannya. 

6.3 Kajian Teori Pendekatan Tema Desain 

Pendekatan tema perlu dilakukan pada proyek akomodasi penginapan di 

kawasan wisata berbentuk Hotel resort ini karena tema desain sangat 

berpengaruh terhadap tampak bangunan dan kesan sebuah bangunan. Dari kesan 

tersebut timbullah ketertarikan pengunjung untuk mengunjungi bangunan. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bagan 10. Kerangka Pikir Pemilihan Tema 

Sumber : Analisis Pribadi 
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6.4 Kajian Teori Arsitektur Neo Vernakular 

6.4.1 Latar belakang Arsitektur Neo Vernakular 

Neo vernakular muncul pada tahun 1960-an dan merupakan salah satu aliran 

arsitektur Post Modern. Selain Arsitektur Neo Vernakular ada beberapa aliran 

arsitektur lain yang muncul antara lain adalah Straight Revivalism, Historiscism, 

Methaphor, Contextualism, Neo Vernacular dan Post Modern Space. Menurut Budi 

A Sukada (1988) 6 (enam) aliran yang sudah disebutkan tersebut, di mana Neo 

Vernakular adalah salah satunya memiliki 10 (Sepuluh) ciri – ciri arsitektur : 

1. Mengandung unsur komunikatif yang bersikap lokal atau populer. 

2. Membangkitkan kembali kenangan historik. 

3. Berkonteks urban. 

4. Menerapkan kembali teknik ornamentasi. 

5. Bersifat representasional (mewakili seluruhnya). 

6. Berwujud metaforik (dapat berarti bentuk lain). 

7. Dihasilkan dari partisipasi. 

8. Mencerminkan aspirasi umum. 

9. Bersifat plural. 

10. Bersifat ekletik. 

Dari sepuluh ciri – ciri yang sudah disebutkan di atas, jika memenuhi enam 

atau tujuh ciri tersebut sudah dapat digolongkan sebagai arsitektur Post Modern. 

Selain terdapat ciri – ciri ada beberapa kriteria di mana sangat berpengaruh 

terhadap Neo Vernakular ada pula kriterianya, adalah : ( Budi A. Sukada. 1988) 

1. Bentuk yang tercipta menerapkan unsur budaya serta lingkungan termasuk 

iklim yang pengungkapannya terlihat dari bentuk fisik arsitektural. ( ornamen, 

tata letak denah, detail, dan struktur). 

2. Selain elemen fisik dengan bentuk modern, juga terdapat elemen fisik yang 

berupa kepercayaan, budaya, pola pikir bersumber pada makro kosmos. Hal 

ini menjadi sebuah kriteria dan konsep perancangan. 

3. Bentuk bangunan ini mengutamakan tampak visualnya atau tidak diterapkan 

prinsip bangunan vernakular tetapi bentuk baru. 

Untuk lebih jelasnya berikut akan dijelaskan perbandingan antara arsitektur 

tradisional , vernakular, dan neo vernakular: 
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No. Perbandi
ngan 

Tradisional Vernakular Neo Vernakular 

1 Ideologi Terbentuk oleh 
tradisi yang 
diwariskan secara 
turuntemurun,berdas
arkan 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 
sudah ada dan 
kemudian sedikit 
atau banyaknya 
mengalami 
pembaruan menuju 
suatu karya yang 
modern. 

2 Prinsip Tertutup dari 
perubahan zaman, 
terpaut pada satu 
kultur kedaerahan, 
dan mempunyai 
peraturan dan 
norma-norma 
keagamaan yang 
kental 

Berkembang setiap 
waktu untuk 
merefleksikan 
lingkungan, budaya 
dan sejarah dari 
daerah dimana 
arsitektur tersebut 
berada. Transformasi 
dari situasi kultur 
homogen ke situasi 
yang lebih heterogen. 

Arsitektur yang 
bertujuan 
melestarikan 
unsur-unsur lokal 
yang telah 
terbentuk secara 
empiris oleh tradisi 
dan 
mengembangkann
ya menjadi suatu 
langgam yang 
modern. Kelanjutan 
dari arsitektur 
Vernakular 

3 Ide 
Desain 

Lebih mementingkan 
fasade atau bentuk, 
ornamen sebagai 
suatu keharusan 

Ornamen sebagai 
pelengkap, tidak 
meninggalkan nilai- 
nilai setempat tetapi 
dapat melayani 
aktifitas masyarakat di 
dalam. 

Bentuk desain 
lebih modern. 

Tabel 28. Perbandingan Tradisional, Vernakular, dan Neo vernakular 
Sumber : Sonny Susanto, Joko Triyono, Yulianto Sumalyo, Universitas Sumatera Utara  

Dapat disimpulan arsitektur Neo vernakular adalah penggabungan antara 

tradisional dengan non – tradisional. Modern dengan non-modern. Pada awalnya 

vernakular berada di masa arsitektur modern awal lalu pada masa modern hampir 

berakhir menjadi neo vernakular  dan hal tersebut terjadi setelah eklektisme dan 

arsitektur modern mendapatkan sejumlah kritikan. 

 

 Gambar 85. Neo vernakular beach house 
Sumber : Google 
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6.5 Kajian Konsep Arsitektur Hijau 

Arsitektur Hijau atau Green Architecture adalah salah satu pendekatan di 

bidang arsitektur dalam bentuk bangunan yang sedang gencar di pakai oleh 

semua bangunan. Arsitektur hijau bertujuan untuk mengurangi atau meminimalisir 

berbagai pengaruh buruk yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan 

manusia dan lingkungan sekitar. Setiap tujuan memiliki manfaat dalam 

penerapannya. Manfaat yang timbul adalah sebagai berikut : 

1. Meminimalkan perawatan terhadap bangunan. 

2. Terasa nyaman bila ditinggali. 

3. Menghemat energi. 

4. Umur bangunan lama/bangunan tahan lama. 

Konsep arsitektur hijau banyak dipilih dan diharuskan pada setiap proyek 

karena bangunan merupakan penghasil karbon dioksida yakni 30% dan ini 

merupakan salah satu penyebab adanya pemanasan global. Penerapan 

arsitektur hijau ini menguntungkan karena dengan menambah investasi sebesar 

5% konsumsi energi sebuah bangunan dapat diturunkan sampai 50%. Dari 

penerapan arsitektur hijau muncullah beberapa konsep yang memiliki penerapan 

di setiap bagian bangunan, yakni memiliki : 

No. Konsep Penerapan 

1 Konsep Earth 
Friendly & High 
Performance 
Building  

a. Penggunaan kaca hanya pada bagian tertentu, 
untuk menghemat energi listrik pada pemakaian 
lampu. 

b. Penggunaan angin untuk penyejuk lingkungan 
c. Memakai bahan bangunan yang ramah 

lingkungan. Contohnya keramik motif kasar untuk 
mengurangi panas yang memantul dari dinding 
kaca. 

d. Penggunaan kolam air pada sekitar bangunan 
untuk memantulkan sinar dan mereduksi panas 
dari matahari untuk menciptakan udara yang 
lembab dan sejuk. 

2 Konsep 
berkelanjutan 
(Suitanable) 

Memperhitungkan dengan matang setiap bagian di 
lahannya untuk masa ke depan agar dapat bertahan 
dalam jangka waktu yang lama dan tidak merusak 
lingkungan yang ada. 

3 Konsep Future 
Healthy 

a. Penggunaan tanaman rindang untuk 
menciptakan iklim mikro dalam tapak, yakni 
pengaruh terhadap suhu dan kebisingan. 

b. Penggunaan curtain wall yang dilapisi 

dengan aluminium, fungsinya untuk 
perlindungan dari sinar UV. 
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4 Konsep Climate 
Supportly 

Penggunaan resapan air pada saat hujan, dan air 
yang terkumpul dapat menjadi penyejuk udara pada 
saat musim kemarau. 

5 Konsep Esthetic 
Usefully 

Menggunakan green roof untuk menyerapkan air 
yang diterima dari atas atap dan menggunakannya 
untuk pengurangan panas pada saat musim 
kemarau. Karena jika beton saja menjadi penutup 
atapnya, penyerapannya lebih besar dan membuat 
ruangan menjadi panas. 

Tabel 29. Konsep dan penerapan green architecture pada bagian bangunan 

Sumber : Penerapan Green Architecture dan Green Building sebagai Upaya Pencapaian 

Sustainable Architecture. Jurnal Unpand. Maria S. 
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6.6 Kajian Konsep Perencanaan Kemungkinan Penerapan Tema 

Desain 

 Kriteria Pendekatan dan Konsep 
desain 

Strategi Pencapaian 
N

e
o

 V
e

rn
a
k
u

la
r 

Bentuk merupakan campuran 
dengan lingkungan sekitar 

Menerapkan keruangan dengan 
pelingkup yang memiliki hubungan 
dengan ruang luar. Seperti 
pemakaian kaca untuk beberapa 
ruang yang memerlukan view 
maksimal, contohnya seperti 
restoran, ruang spa dan lan 
sebagainya. Mengingat kawasan 
bangunan adalah kawasan 
Lerengan dengan view yang 
sangat indah yakni berupa 
lansekap kota semarang dan 
Gunung Ungaran. 

Bentuk bangunan merupakan 
campuran antara tradisional 
dengan modern 

Menerapkan pencampuran antara 
bentuk tradisional berupa fisik 
arsitektural (ornamen, pelingkup, 
struktur) dengan bentuk modern. 
Karena bangunan terletak di 
daerah wisata Candi Gedong 
Songo akan mengambil beberapa 
hal yang ikonik dari sebuah candi 
Hindu untuk diterapkan pada 
bangunan. 

A
rs

it
e

k
tu

r 
H

ja
u
 

Suitanable Penggunaan energi alam dengan 
teknologi. Yakni meminimalisir 
penggunaan energi alam tanpa 
membatasi fungsi bangunan 
ataupun kenyamanan pengguna 
dan penghuninya. Suitanable 
muncul dengan pertimbangan 
tentang generasi di masa depan, 
sehingga mereka kebutuhannya 
dapat terpenuhi. 

Ramah lingkungan Penggunaan material pilihan yang 
tidak merusak lingkungan tetapi 
masih memiliki keteraturan dengan 
bangunan dalam. 

 Tabel 30. Strategi Pencapaian kemungkinan penerapan tema desain 

Sumber : Analisa Pribadi 

 


