
 
 

 83 
  

BAB IV. ANALISA MASALAH 

 

4.1. Analisa Masalah  

Perubahan jaman mempengaruhi berbagai aspek dalam gaya, desain 

arsitektur, serta kebutuhan ruang pada tempat wisata. Hal ini berhubungan 

dengan kegiatan dan kebutuhan  pengguna dari bangunan tersebut. Bali sebagai 

tempat wisata yang terkenal akan budaya yang masih mengakar kuat pada 

keseharian warganya, membuat pemerintah Bali menetapkan batasan dan 

aturan khusus untuk bangunan-bangunan yang yang akan dibangun di Pulau 

Bali. 

Keberadaan  PERDA Kota Denpasar no 5 tahun 2015 tentang bangunan 

gedung (Denpasar, 2015) , mengisyaratkan bahwa seluruh bangunan dan 

gedung yang ada di Pulau Bali harus menerapkan arsitektur Bali pada 

perencanaan, perancangan, pemanfaatan dan pembangunan. Persyaratan ini 

kerap kali dianggap menjadi salah satu hambatan bagi perancang untuk 

mendesain bangunan di Pulau Bali. Hal ini dikarenakan arsitektur Bali yang 

dianggap kurang fleksibel secara makna dan komponennya. Selain itu, ketakutan 

akan terjadinya “salah penerapan” dapat menjadi salah satu faktor seringnya 

arsitektur Bali diabaikan.  

Nyatanya , apabila dipahami dengan lebih teliti tidak ada ketentuan khusus 

yang meminta secara eksplisit untuk harus menerapkan Arsitektur Bali secara 

100% pada bangunan. Sebaliknya , keharusan menerapkan Arsitektur Bali dapat 

dengan cara menerapkan  pedoman – pedoman umum mengenai Arsitektur Bali  

yang biasanya digunakan oleh warga setempat.  

Perkembangan keunikan tempat wisata tidak lepas dari desain dan gaya 

arsitektur pada bangunan setempat. Hal ini juga bergantung pada  kebutuhan 

fasilitas yang ada di dalamnya. Dalam hal ini, arsitektur Bali memiliki banyak 

keunikan dengan elemen dan makna – makna yang ada didalamnya.  

Perkembangan Beach Club  di Indonesia mulai bermunculan di kawasan – 

kawasan pantai yang memiliki keindahan alam pada era akhir era 1990-an. 

Sebuah Beach Club  memiliki standart kebutuhan  yang dapat membuat 

pengunjung merasa nyaman dan rileks. Perencanaan Beach Club dapat 

dikatakan cukup rumit, mengingat keberadaan Beach Club  yang berada di 
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kawasan wisata suatu daerah, posisi Beach Club tersebut terhadap warga 

sekitarnya, serta keberadaan budaya lokal yang harus diterapkan. 

 Budaya dan kebiasaan suatu daerah mempengaruhi desain dan aktivitas 

yang dilakukan dalam suatu bangunan. Lokalitas suatu daerah menjadi salah 

satu faktor penting dalam perencanaan Beach Club .  

Lokalitas suatu daerah dapat diwujudkan dalam berbagai aspek. Mulai dari 

simbol dan makna khusus, tampilan fasad, struktur yang digunakan serta 

material bahan yang digunakan. Lokalitas Pulau Bali dengan budaya dan adat 

yang kuat memiliki beragam tradisi dan keunikan. Arsitektur tradisional Bali 

sendiri cukup kuat keberadaannya. Hal ini terlihat dengan penggunaan material, 

struktur, tampilan fasad pada bangunan – bangunan yang ada di Bali.  

Bangunan Beach Club yang didukung dengan material – material yang 

modern dapat menjadi problematika. Maka dari itu penggunaan material – 

material lokal dapat mendukung penghematan energy dan biaya yang 

dikeluarkan. Material lokal yang digunakan dapat diperoleh dari area sekitar 

tapak. 

Selain memperhatikan material dan struktur yang digunakan, penataan ruang 

untuk mencakup berbagai fungsi seperti ruang – ruang fasilitas utama, ruang – 

ruang pengelola. Kebutuhan dari fungsi bangunan sebagai tempat bersantai 

menuntut kenyamanan dari segala aspek yang ada,baik ruang dalam maupun 

ruang luar.  

Ruang luar sebagai fasilitas bersantai yang ada di Beach Club memiliki 

peranan penting dalam kegiatan pengguna. Hal ini berhubungan erat  dengan 

fungsinya yang menjadi kebutuhan utama dalam Beach Club  

 

4.2. Masalah yang Muncul  

Realita yang ada di lapangan, banyak bangunan yang mengabaikan dan 

meninggalkan arsitektur Bali sebagai gaya yang harus diterapkan dalam 

bangunan. Hal ini tentu merupakan salah satu tindakan pelanggaran, pada 

akhirnya semakin  banyak bangunan baru yang jauh dari nuansa Bali.   

Kurangnya penerapan arsitektur Bali sebagai salah satu tuntutan yang harus 

diterapkan  di setiap bangunan yang ada di Pulau Bali , menimbulkan banyak 

spekulasi bahwa dengan penggunaan arsitektur daerah sebagai unsur 

didalamnya dapat mengurangi kenyamanan dan keindahan bangunan. Sehingga 

pada akhirnya arsitektur daerah banyak ditinggalkan.  
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Namun tidak menutup kemungkinan penggunaan arsitektur daerah hanya 

digunakan pada area – area yang kurang terlihat. Hal ini di karenakan pengelola 

ataupun perancang bangunan merasa bahwa arsitektur daerah sebagai salah 

satu “formalitas yang perlu ditaati”.  

Sehingga arsitektur daerah kurang diindahkan sebagai mana keberadaannya. 

Pada kasus ini, arsitektur Bali sebagai salah satu aturan dalam bangunan yang 

ada di pulau Bali kurang dimaksimalkan  penataannya. Sehingga kurangnya citra 

arsitektur Bali pada bangunan – bangunan Beach Club yang ada di Pulau Bali.  

Permasalahan lain yang sering terjadi pada sebuah Beach Club adalah 

kurang diperhatikannya perencanaan ruang luar pada tapak. Sehingga, 

pemandangan yang didapatkan oleh pengunjung menjadi kurang maksimal. 

Kebanyakan Beach Club  yang ada di Indonesia, terutama Pulau Bali terlalu 

fokus terhadap bangunan restaurant nya saja. Sehingga pengelolaan ruang luar 

kurang di perhatikan.  

Hasil dari wawancara dengan salah satu pengunjung yang ada di La Laguna 

Beach Club , Bali yaitu Angelina Josephine (30), merasa bahwa pemandangan 

yang di tawarkan pada area Beach Club  kurang diperhatikan. Hal ini 

sehubungan dengan banyak nya taman – taman yang tidak diolah secara baik, 

pohon-pohon yang terlalu rimbun sehingga menutup pemandangan pantai, 

ataupun pantai yang kotor oleh limbah plastik. Pengunjung merasa fokus dari 

penataan ruang hanya ada  di area restaurant dan bar saja. Area ruang luar 

seperti pada kolam renang, pool bar, cabana dan outdoor café menjadi kurang 

nyaman karena kurangnya penataan yang baik serta view pantainya terhalang. 

  Permasalahan-permasalahan di atas menjadi ini salah satu fokus pada 

perancangan beach club untuk memperhatikan ruang luar sebagai salah fasilitas 

yang ada pada beach club karena fasilitas – fasilitas ruang luar mempengaruhi 

kenyamanan baik secara fisik maupun secara visual.  

 

4.3. Fokus Permasalahan Desain  

 Bagaimana menerapkan karakter arsitektur tradisional Bali terhadap 

fungsi, ruang dan bentuk bangunan? 

 Bagaimana menerapkan serial vision dalam pengolahan lansekap 

sehingga dapat menciptakan kenyamanan visual?  

 

  




