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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Resort 

2.1.1 Sejarah Hotel 

Secara harfiah, kata hotel berasal dari kata “hospitium” dari Bahasa 

Latin yang memiliki arti ruang tamu. Namun kemudian kata tersebut 

mengalami proses perubahan pengertian dan untuk membedakan antara Guest 

House dengan Mansion House (rumah besar) yang berkembang pada saat itu, 

maka rumah-rumah besar tersebut di beri istilah HOSTEL. Rumah-rumah 

besar atau hostel disewakan kepada masyarakat umum untuk menginap dan 

beristirahat sementara waktu. Pada saat itu semua tamu-tamu yang menginap 

dikoordinir oleh seorang host, dan semua tamu-tamu tersebut harus tunduk 

kepada peratuan yang dibuat atau ditentukan oleh host (HOST HOSTEL). 

Seiring dengan perkembangan dan tuntutan orang-orang yang menginginkan 

kepuasan, tidak suka dengan aturan atau peraturan yang terlalu banyak 

sebagaimana dalam hostel lambat laun hostel mengalami perubahan 

peraturan. Selain mengalami perubahan peraturan yang lebih flesibel dan 

menjunjung tinggi konsumen atau pelanggan, nama Hostel lambat laun juga 

mengalami perubahan. Huruf “S” pada kata hostel menghilang atau 

dihilangkan orang. Sehingga kemudian kata tersebut berubah menjadi Hotel 

seperti apa yang kita kenal sekarang. 

 

2.1.2 Jenis Hotel 

Menurut Tarmoezi & Manurung, (2000), penentuan jenis hotel tidak 

lepas dari kebutuhan pelanggan, ciri, atau sifat khas yang dimiliki wisatawan 

sebagai penggunanya. Berdasarkan lokasinya, hotel dapat dikelompokkan 

sebagai berikut: 

a. City Hotel 

Hotel yang berlokasi di perkotaan, biasanya diperuntukkan 

bagi masyarakat yang bermaksud untuk tinggal sementara 
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(transit). City Hotel disebut juga sebagai transit hotel karena 

biasanya dihuni oleh para pelaku bisnis yang memanfaatkan 

fasilitas dan pelayanan bisnis yang disediakan oleh hotel 

tersebut. 

b. Residential Hotel 

Hotel yang berlokasi di daerah pinggiran kota besar yang jauh 

dari keramaian kota, tetapi mudah dalam hal pencapaian 

tempat-tempat untuk kegiatan usaha. Hotel ini berlokasi di 

daerah-daerah tenang, karena diperuntukkan bagi masyarakat 

yang ingin tinggal dalam jangka waktu lama. Dengan 

sendirinya hotel ini dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap 

untuk seluruh anggota keluarga. 

c. Resort Hotel 

Hotel yang berlokasi di daerah pegunungan (mountain hotel) 

atau di tepi pantai (beach hotel), di tepi danau atau di tepi 

aliran sungai. Hotel seperti ini terutama diperuntukkan bagi 

keluarga yang ingin beristirahat pada hari-hari libur atau bagi 

mereka yang ingin berekreasi. 

d. Motel (Motor Hotel) 

Hotel yang berlokasi di pinggiran atau di sepanjang jalan 

raya yang menghubungkan suatu kota dengan kota yang 

lainnya, atau di pinggiran jalan raya dekat dengan pintu 

gerbang atau batas kota besar. Hotel ini diperuntukkan sebagai 

tempat istirahat sementara bagi mereka yang melakukan 

perjalanan dengan menggunakan kendaraan umum atau mobil 

pribadi. Oleh karena itu hotel jenis ini menyediakan fasilitas 

garasi untuk mobil.  
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2.1.3 Pengertian Resort 

Secara umum terdapat banyak kajian mengenai pengertian resort 

sebagai berikut : 

a. Resort adalah suatu perubahan tempat tinggal untuk sementara 

bagi seorang di luar tempat tinggalnya dengan tujuan atara lain 

untuk mendapatkan kesegaran jiwa dan raga serta hasrat ingin 

mengetahui sesuatu. Dapat juga dikaitkan dengan kepentingan 

yang berhubungan dengan kegiatan olah raga, kesehatan, 

konvensi, keagamaan serta keperluan usaha lainnya (DIRJEN 

PARIWISATA, 1988). 

b. Resort adalah tempat wisata atau rekreasi yang sering 

dikunjungi orang dimana pengunjung datang untuk menikmati 

potensi alamnya (Hornby, 1974). 

c. Resort adalah sebuah tempat menginap dimana mempunyai 

fasilitas khusus untuk kegiatan bersantai dan berolah raga 

seperti tenis, golf, spa,tracking, dan jogging, bagian concierge 

disediakan pemandu berpengalaman untuk mengetahui betul 

lingkungan resort, bila ada tamu yang ingin hitch-hiking  atau 

berkeliling sambil menikmati keindahan alam di sekitar resort 

ini. 

d. Resort adalah sebuah kawasan yang terencana, tidak hanya 

sekedar untuk menginap tetapi juga untuk istirahat dan 

rekreasi (Chuck, 1988). 

e. Hotel Resort adalah hotel yang biasanya terletak di luar kota, 

di pegunungan, di tepi pantai, di tepi danau atau di daerah 

tempat berlibur dalam jangka waktu relatif lama. Fasilitas yang 

disediakan agak beragam, lebih rileks, informal dan 

menyenangkan (Darmadjati, 2001). 

Dari pengertian-pengertian menurut literatur yang sudah disebutkan di 

atas, maka dapat disimpulkan, bahwa resort adalah sebuah hotel yang 

terletak dikawasan wisata, yang secara total menyediakan fasilitas untuk 
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berlibur, rekreasi dan olah raga. Juga umumnya tidak bisa dipisahkan 

dari kegiatan menginap bagi pengunjung yang berlibur dan 

menginginkan perubahan dari kegiatan sehari-hari. 

2.1.4 Jenis-Jenis Resort 

Berdasarkan letak dan fasilitasnya (Lowson, 1995), resort dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut: 

a. Mountain Resort Hotel 

Resort hotel ini terletak di daerah pegunungan. Pemandangan khas 

daerah pegunungan yang indah menjadi komoditi utama yang di 

jadikan sebagai daya tarik. Fasilitas yang disediakan lebih ditekankan 

pada hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan alam pegunungan dan 

rekreasi yang bersifat kultural dan natural seperti mendaki gunung, 

hiking,dan aktifitas lainnya yang berhubungan dengan aktifitas wisata 

yang ada digunung. 

Resort hotel ini dibangun di daerah pegunungan dan memanfaatkan 

pemandangan dan iklim sejuk pegunungan sebagai daya tarik 

utamanya. Untuk menambah daya tarik pengunjung, biasanya resort 

semacam ini dilengkapi dengan fasilitas kolam renang di luar ruangan 

agar pengunjung dapat sekaligus menikmati pemandangan alam yang 

ada disekitar sambil berenang. 

 
Gambar 2. 1 Hanging Gardens of Bali 

Sumber: www.hanginggardensofbali.com/destination/#2 

10 Maret 2016 

http://www.hanginggardensofbali.com/destination/#2
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Beberapa pegunungan kadang memiliki kondisi khusus yang dijadikan 

sebagai daya tarik wisata khas yang ada di daerah ersebut. Misalnya 

daerah gunung yang memiliki salju. Resort yang dibangun di daerah 

semacam ini kadang hanya digunakan pada saat waktu-waktu khusus 

yang telah disesuaikan oleh pengelola resort. Misalnya lokasi resort 

yang digunakan untuk wisata ski hanya dibuka pada saat musim 

dingin dan menyediakan fasilitas olahraga ski. 

 

Gambar 2. 2 White Mountain Hotel and Resort 

Sumber: www.whiemountainhotel.com/gallery-en.html 

10 Maret 2016 

b. Health Resort and Spas 

Resort jenis ini biasanya dibangun pada daerah yang memiliki potensi 

alam yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana penyehatan, misalnya 

melalui aktifitas spa. Rancangan bangunan resort semacam ini harus 

diengkapi dengan fasilitas untuk pemulihan kesegaran, baik jasmani 

(fisik) maupun rohani (batin) dengan kegiatan yang berhubungan 

dengan kebugaran dan pemandangan yang juga mendukung dalam 

proses relaksasi. 

Contoh resort jenis ini adalah Kamalaya Koh Samui Spa and Resort. 

Resort ini berada di Negara Thailand. Hotel ini menarik penunjung 

dengan fasilitas spa, yoga, dan meditasi budha sebagai sarana dalam 

mencapai kesegaran jasmani dan kesegaran rohani. 

http://www.whiemountainhotel.com/gallery-en.html
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Gambar 2. 3 Kamalaya Koh Samui Spa and Resort 
Sumber: www.theseminyak.com/gallery_kamalaya.htm 

10 Maret 2016 

 

c. Beach Resort Hotel 

Resort jenis ini terletak di daerah pantai, mengutamakan potensi alam 

dan pemandangan khas pantai dan laut sebagau daya tarik utamanya. 

Pemandangan lepas menuju ke arah lautan, keindahan pantai, dan 

fasilitas olah raga air yang lengkap dan terbaru, seringkali 

dimanfaatkan sebagai pertimbangan utama perancangan bangunan. 

Contoh Beach Resort Hotel adalah The Seminyak Beach Resort, Bali. 

  

Gambar 2. 4 The Seminyak Beach Resort 

Sumber: www.theseminyak.com/gallery_seminyak.html 

10 Maret 2016 

 

 

 

 

 

http://www.theseminyak.com/gallery_kamalaya.htm
http://www.theseminyak.com/gallery_seminyak.html
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d. Marina Resort Hotel 

Resort hotel jenis ni terletak dikawasan marina (pelabuhan laut). 

Karena terletak di kawasan marina, rancangan resort ini 

memanfaatkan potensi utama kawasan tersebut sebgai kawasan 

perairan. Biasanya respon dari rancangan resort semacam ini di 

wujudkan dengan melengkapi fasilitas berupa dermaga serta 

mengutamakan penyediaan fasilitas yang berhubungan dengan 

kegiatan air, pemandangan tepi pantai dan fasilitas unutk menikmati 

sinar matahri yang berlimpah. Contoh resort ini adalah Maritim Resort 

and Spa Mauritius. 

 

  

Gambar 2. 5 Maritim Resort and Spa Mauritius 
Sumber: www.maritim.com/en/hotels/mauritius/hotel-mauritius/film-and-

photos#hotel_content 

10 Maret 2016 

 

e. Rural Resort and Country Hotels 

Trend pergeseran pariwisata saat ini yang mengarah kepada aktifitas 

wisata yang dilakukan di daerah-daerah yang masih alami dengan 

potensi alam yang menarik membuka peluang dibangunnya resort 

berjenis ini. Rural ressort and country hotels adalah resort hotel yang 

dibangun di daerah pedesaan jauh dari area bisnis dan keramaian. 

Daya tarik utama dari resort ini adalah lokasinya yang masih alami, 

diperkuat dengan fasilitas olahraga dan rekreasi yang jarang ada di 

http://www.maritim.com/en/hotels/mauritius/hotel-mauritius/film-and-photos#hotel_content
http://www.maritim.com/en/hotels/mauritius/hotel-mauritius/film-and-photos#hotel_content
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kota kota seperti berburu, bermain golf, tenis, berkuda, panjat tebing, 

memanah, atau aktifitas khusus lainnya. Contoh resort jenis ini adalah 

castello banfi il borgo, Italia 

  

Gambar 2. 6 Castello Banfi il Borgo 
Sumber: www.castellobanfiilborgo.com/it/photogallery/ 

10 Maret 2016 

2.1.5 Karakteristik Resort 

Menurut (Kurniasih, 2009) terdapat karakteristik khusus yang dimiliki 

oleh jenis resort hotel dengan hotel yang lainnya, yaitu: 

1. Lokasi  

Hotel resort berlokasi di area wisata atau area resor. Umumnya 

berlokasi di tempat-tempat yang memiliki pemandangan indah, 

pegunungan, tepi pantai dan sebagainya. Lokasi memegang peranan 

penting bagi kesuksesan sebuah resort hotel, karena kedekatan dengan 

atraksi utama dan hubungan dengan kegiatan rekreasi merupakan 

tuntutan utama pasar dan berpengaruh pada harganya. Oleh karena 

letak tersebut, maka pemanfaatan potensi-potensi alam dan kondisi 

lingkungan khas dapat lebih dioptimalkan pada rancangan. Namun 

seiring dengan perkembangan jaman, dalam 30 tahun terakhir para 

pengembang hotel mulai berani untuk membangun hotel dengan 

fasilitas resort di area perkotaan yang berkembang menjadi wisata. 

2. Fasilitas 

Motivasi pengunjung untuk bersenang-senang dengan mengisi 

waktu luang menuntut ketersediaan fasilitas pokok serta fasilitas 

rekreasi indoor dan outdoor. Fasilitas rekteasi indoor dapat berupa 

ruangan-ruangan publik dalam ruang, seperti restoran, Lounge, 

balkon, dan fasilitas lainnya. Fasilitas rekreasi outdoor merupakan 

http://www.castellobanfiilborgo.com/it/photogallery/
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fasilitas rekreasi luar ruangan, misalnya lapangan tenis, kolam renang, 

area resort, lapangan golf, dan lansekap. 

Secara umum, fasilitas yang disediakan pada resort hotel 

terdiri dari dua kategori utama, yaitu: 

a. Fasilitas umum, yaitu penyediaan kebutuhan umum seperti 

akomodasi, pelayanan, hiburan, relaksasi. Semua tipe resort 

menyediakan fasilitas ini. 

b. Fasilitas tambahan, yang disediakan pada lokasi khusus dengan 

memanfaatkan kekayaan alam yang ada pada area sekitar untuk 

kegiatan rekreasi yang lebih spesifik dan dapat menggambarkan 

kealamian resort. Contoh fasilitas ini adalah kondisi fisik di tepi 

laut, yaitu pasir pantai dan sinar matahari yang berlimbah. 

Kondisi tersebut dimanfaatkan untuk kegiatan berenang, selancar, 

menyelam, dan berjemur. 

3. Arsitektur dan Suasana 

Wisatawan yang berkunjung ke resort cenderung mencari 

akomodasi dengan arsitektur dan suasana khusus, yang berbeda 

dengan jenis hotel yang lainnya. Arsitektur dan suasana alami 

merupakan pilihan mereka. Wisatawan pengunjung resort hotel lebih 

cenderung memilih penampilan bangunan dengan tema alam atau 

tradisional dengan motif dekorasi interior yang bersifat etnik atau luar 

ruangan yang bersifat etnik. Rancangan bangunan lebih disukai yang 

mengutamakan pembentukan suasana khusus dari pada efisiensi. 

4. Segmen Pasar 

Hotel resort merupakan suatu fasilitas akomodasi yang terletak di 

daerah wisata. Sasaran pengunjung resort hotel adalah wisatawan yang 

bertujuan unutk berlibur, bersenang-senang, mengisi waktu luang, dan 

melupakan rutinitas kerja sehari-hari yang membosankan. Untuk tujuan 

tersebut mereka membutuhkan hotel dengan fasilitas yang dilengkap dengan 

hal-hal yang bersifat rekreatif dan memberikan pola pelayanan yang 

memuaskan. Sebuah resort yang baik pada dasarnya harus bisa memiliki 
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respon kebutuhan seperti ini. Sehingga rancangan sebuah resort perlu 

dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang memungkinkan untuk bersenang-

senang, refreshing, dan mendapatkan hiburan yang dibutuhkan. 

2.1.6 Klasifikasi Resort dan Hotel 

Kriteria klasifikasi hotel di Indonesia secara resmi telah diatur oleh 

pemerintah pusat. Menurut Surat Keputusan Direktorat Jendral Pariwisata, 

Pos, dan Telekomunikasi No-22/U/VI/1978 tertanggal 12 Juni 1978, sebuah 

hotel  dinilai dari bintangnya. Simbol bintang ini menunjukkan kualitas dari 

hotel tersebut dimana penilaian dlakukan setiap tiga tahun. Berikut ketentuan 

klasifikasi hotel menurut peraturan:  

1. Dari segi sistem penjualan harga kamar 

a. European Plan Hotel adalah hotel dengan biaya untuk harga kamar 

saja. Keistimewaan dari jenis ini adalah praktis, banyak digunakan di 

hotel, memudahkan sistem billing. Semua sistem pemasaran kamar 

kebanyakan menggunakan sisitem ini. 

b. American Plan Hotel adalah hotel dengan perencanaan biaya 

termasuk harga kamar dan harga makan, terbagi dua yaitu: 

a) Full American Plan (FAP) adalah harga kamar termasuk tiga 

kali makan sehari. 

b) Modified American Plan (MAP) adalah harga kamar termasuk 

dua kali makan sehari 

c. Continental Plan Hotel adalah hotel dengan perencanaan harga 

kamar sudah termasuk dengan continental breakfast. 

d. Bermuda Plan Hotel adalah hotel dengan perencanaan harga kamar 

sudah termasuk dengan american breakfast. 

2. Dari segi lokasi hotel 

a. City hotel merupakan hotel yang terletak di kota-kota besar terutama 

ibu kota. 

b. Urban hotel merupakan hotel yang terletak di daerah pinggiran. 

c. Suburb hotel merupakan hotel yang terletak di dekat kota. 



22 

d. Resort hotel merupakan hotel yang terletak di daerah peristirahatan, 

seperti: 

a) Beach Hotel di beach resort 

b) Mountain Hotel di mountain resort., dan lain-lain. 

e. Airport hotel merupakan hotel yang terletak di area pelabuhan udara. 

3. Dari segi lamanya tamu hotel tinggal 

a. Transit hotel merupakan hotel dengan lama tinggal tamu rata-rata 

semalam. 

b. Residential hotel merupakan hotel dengan lama tinggal tamu yang 

cukup lama. 

c. Semi-residential hotel merupakan hotel dengan lama tinggal tamu 

lebih dari satu hari tetapi tetap dalam jangka waktu pendek. 

4. Dari segi aktifitas tamu hotel dan segi lainnya 

a. Sport hotel merupakan bagian bangunan hotel dari suatu kompleks 

olah raga, misal: The Century Park Hotel – Senayan 

b. Convention hotel merupakan hotel yang menjadi bagian dari 

komplek konvensional. 

c. Budget motel merupakan motel yang biaya pembangunannya relatif 

rendah. 

5. Dari segi jumlah kamar (kapasitas) 

a. Small hotel merupakan hotel dengan jumlah kamar yang kecil 

(maksimum 25 kamar). Hotel ini biasanya dibangun di daerah 

dengan angka kunjungan rendah. 

b. Medium hotel merupakan hotel dengan jumlah kamar yang sedang 

(sekitar 29-299 kamar). Hotel ini biasanya berada di daerah dengan 

kunjungan sedang. 

Large hotel merupakan hotel dengan jumlah kamar yang besar 

(minimum 300 kamar). Hotel ini biasanya dibangun di daerah dengan angka 

kunjungan yang tinggi. 
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2.1.7 Persyaratan dan Tingkatan Hotel Resort 

Berdasarkan kutipan dalam Direktorat Jendral Pariwisata, Pos, dan 

Telekomunikasi No-22/U/VI/1978 menyatakan bahwa hotel resort 

berdasarkan tingkatannya dibedakan menjadi: 

Tabel 2. 1Persyaratan dan 

Tingkatan Hotel Resort 

Kelas Hotel Resort Persyaratan Hotel Resort 

Hotel Bintang Satu (*) 1) Jumlah kamar standar minimal 15 kamar 

2) Kamar mandi berada di dalam kamar 

3) Luas kamar standar minimal 20 m² 

Hotel Bintang Dua (**) 1) Jumlah kamar standar minimal 20 kamar 

2) Kamar mandi berada di dalam kamar 

3) Luas kamar standar 22 m² 

4) Memiliki kamar suite minimal satu kamar 

5) Luas kamar suite minimal 44 m² 

Hotel Bintang Tiga (***) 1) Jumlah kamar standar minimal 30 kamar 

2) Kamar mandi berada di dalam  kamar 

3) Luas kamar standar minimal 24 m² 

4) Memiliki kamar suite minimal dua kamar 

5) Luas kamar suite minimal 48m² 

Hotel Bintang Empat (****) 1) Jumlah kamar standar minimal 50 kamar 

2) Kamar mandi berada di dalam kamar 

3) Luas kamar standar minimal 24 m² 

4) Memiliki kamar suite minimal tiga kamar 

5) Luas kamar suite minimal 48 m² 

Hotel Bintang Lima (*****) 1) Jumlah kamar standar minimal 100 kamar 

2) Kamar mandi berada di dalam kamar 

3) Luas kamar standar minimal 26 m² 

4) Memiliki kamar suite minimal empat 

kamar 

5) Luas kamar suite minimal 52 m² 

Digrafikkan dan Diolah  

Kembali Dari MENHUB, (1977) 

 

2.2 Tinjauan Mangrove 

2.2.1 Hutan Mangrove 

Secara etimologi kata mangrove merupakan kombinasi antara dua 

bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Portugis. Kata Mangue berasal dari 

bahasa Potugis yang berarti tumbuhan dan kata Grove yang berasal dari 

bahasa Inggris yang berarti belukar atau hutan kecil. Untuk mengetahui lebih 
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jelas dan spesifik lagi mengenai definisi mangrove, berikut pengertian-

pengertian mangrove munurut (Ghufran & Kordi, 2012) sebgai berikut: 

a. Mangrove sering disebut sebagai hutan bakau atau hutan payau 

(mangrove forest atau mangrove swamp forest) sebuah 

ekosistem yang terus menerus mengalami tekanan 

pembangunan. 

b. Mangrove dikenal dengan istilah vloedbosh, kemudian dikenal 

dengan istilah “payau” karena sifat habitatnya yang berada 

dikawasan payau, yaitu daerah dengan kadar garam antara 0,5 

ppt – 30 ppt. Disebut juga ekosistem hutan pasang surut karena 

terdapat di daerah yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. 

Berdasarkan jenis pohonnya, yaitu bakau, maka kawasan hutan 

mangrove juga disebut sebagai hutan bakau. 

c. Mangrove memiliki dua arti, pertama sebagai komunitas, yaitu 

komunitas tumbuhan atau hutan yang tahan terhadap zat garam 

atau salinitas dan pasang surut air laut. Kedua sebagai individu 

atau spesies. 

d. Mangrove adalah istilah umum untuk kumpulan pohon yang 

hidup di daerah berlumpur, basah, dan terletak di perairan 

pasang surut daerah tropis. 

Berdasarkan pengertian di atas tentang definisi mangrove, maka dapat 

disimpulkan bahwa pengertian mangrove adalah kelompok tumbuhan 

berkayu yang tumbuh di sekeliling garis pantai dan dapat beradaptasi 

terhadap tingginya kadar salinitas payau. 

  

2.2.2 Persebaran Ekosistem Hutan Bakau 

Mangrove merupakan tipe tumbuhan tropik dan subtropik yang khas. 

Memiliki daerah persebaran di sepanjang garis pantau atau muara sungai 

yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Hutan bakau banyak dijumpai di 

pesisir pantai yang telindung dari ombak langsung dan berada di daerah 

landai. Hutan bakau dapat tumbuh optimal pada wilayah pesisir yang 
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memiliki muara sungai besar dan delta yang memiliki aliran air yang 

mengandung lumpur. 

Sedangkan wilayah pesisir yang tidak memiliki muara sungai, 

pertumbuhan vegetasi mangrove yang ada disekitarnya tidak akan dapat 

tumbuh secara optimal. Hutan bakau sangat sulit untuk hidup di wilayah 

memiliki arus yang besar dan kuat. Karena kondisi ini tidak memungkinkan 

terjadinya pengendapan lumpur yang menjadi substrat atau media tanam bagi 

pertumbuhan nya. 

Menurut Ghufran & Kordi, (2012), terdapat lima faktor yang dapat 

mempengaruhi zonasi hutan bakau di kawasan pantai tertentu, yaitu: 

1. Gelombang air laut yang menentukan frekwensi tergenang. 

2. Salinitas, kadar garam yang berkaitan dengan hubungan osmosis hutan 

bakau. 

3. Substrat atau media tumbuh. 

4. Pengaruh darat, seperti aliran air masuk dan daya serap air tawar. 

5. Keterbukaan terhadap gelombang, yang menentukan jumlah substrat 

yang dapat dimanfaatkan. 

Dalam bukunya, ekosistem mangrove (Ghufran & Kordi, 2012) 

membagi zona hutan pohon bakau berdasarkan jenis pohon kedalam enam 

zona, yaitu:  

1. Zona perbatasan dengan darat 

2. Zona semak-semak tumbuhan ceriops 

3. Zona hutan Lancang 

4. Zona hutan bakau 

5. Zona api-api yang menuju ke laut 

6. Zona pedada 

Selain pembagian zona mangrove menurut jenis pohon dan 

kedalamannya, Ghufran & Kordi, (2012) dalam bukunya, juga membagi zona 

hutan bakau berdasarkan frekwensi air, yaitu: 

1. Hutan yang paling dekat dengan laut. Ditumbuhi oleh Api-api 

dan Pedada. Pedada tumbuh pada lumpur yang lembek 
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dengan kandungan organik yang tinggi. Sedangkan api-api 

tumbuh pada substrat yang liat dan agak keras. 

2. Hutan pada substrat yang lebih tinggi biasanya ditumbuhi oleh 

Lacang. Hutan ini tumbuh pada tanah liat yang cukup keras 

yang hanya terkena gelombang cukup jarang. 

3. Arah dataran yang cukup landai dikuasai oleh bakau. Bakau 

lebih banyak dijumpai pada kondisi yang agak basah dan 

memiliki lumpur yang agak dalam. Pohon-pohon ini dapat 

bertumbuh sampai dengan ketinggian 35-49 m. 

4. Hutan yang dikuasai oleh Nyirih kadang dijumpai tanpa jenis 

pohon lainnya. 

5. Hutan mangrove terakhir yang dikuasai oleh Nipah, zona ini 

adalah wilayah peralihan antara hutan mangrove dan daratan. 

 

 

2.2.3 Fungsi dan Manfaat Utama Ekosistem Hutan Bakau 

Tiga fungsi utama ekosistem hutan bakau yang dikemukakan Ghufran 

& Kordi, (2012) dalam bukunya adalah: 

1. Fungsi fisis, meliputi: pencegahan abrasi, perlindungan 

terhadap angin, pencegahan intrusi garam, dan sebagai 

penghasil energi serta hara. 

2. Fungsi biologis, meliputi: sebagai tempat bertelur dan tempat 

asuhan berbagai biota. 

3. Fungsi ekonomis, meliputi: sebagai sumber bahan bakar (kayu 

bakar dan arang), bahan bangunan (balok, atap, dan 

sebagainya), perikanan, pertanian, makanan, minuman, bahan 

baku kertas, serat sintetis, penyamakan kulit, obat-obatan, dan 

lain-lain. 

Selain memiliki fungsi ekologis dan ekonomis seperti yang disebutkan 

diatas. Ekosistem hutan bakau juga memberikan kontribusi yang secara nyata 

bagi peningkatan pendapatan masyarakat, devisa untuk derah, dan negara. 
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Menurut (Ghufran & Kordi, 2012) dalam bukunya, mengenai manfaat 

ekonomi ekosistem hutan bakau, dan dapat digunakan sebagai pertimbangan 

konservasi untuk tiap-tiap daerah yang meiliki potensi ini: 

1. Hasil Hutan 

Flora atau tumbuhan yang ditemukan pada ekosistem hutan 

bakau Indonesia sekitar 189 jenis dari 68 suku. Dari jumlah itu, 

80 jenis diantaranya adalah berupa pohon atau kayu. Pohon 

atau kayu pada hutan bakau menghasilkan kayu yang bernilai 

ekonomi tinggi, hal ini telah dimanfaatkan sejak lama. Kayu 

dimanfaatkan sebagai bahan bagunan dan juga dimanfaatkan 

sebagai bahan utama untuk membuat arang mangrove yang 

memiliki nilai ekonomi tinggi juga. 

Selain kayu hasil dari hutan bakau ada benih tumbuhan bakau 

yang diperdagangkan untuk rehabilitasi dan penghijauan 

ekosistem hutan bakau yang rusak. 

2. Hasil Hutan non-Kayu 

Selain kayu, dihutan bakau juga terdapat flora dan fauna yang 

merupakan hasil hutan nonkayu. Jenis flora yang bernilai 

ekonomi antara lain berupa nipah yang jika bunganya disadap 

dapat mengasilkan gula nira. Sedangkan daun dan dahannya 

bermanfaat sebagai bahan bangunan, tumbuhan lain yang 

berharga adalah anggrek. 

Selain tanaman tanaman yang disebutkan diatas, hasil lainnya 

adalah madu bakau dan biji buah dan bunga mangrove yang 

dapat digunakan sebagai pengganti karbohidrat. 

3. Ikan 

Ekosistem hutan bakau merupakan tempat yang sangat ideal 

yang digunakan berbagai jenis ikan untuk tumbuh dan 

berkembang. Para ahli mengelompokkan ikan yang hidup di 

ekosistem bakau kedalam empat kelompok, yaitu: 

1. Ikan penetap sejati 
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Ikan yang seluruh siklus hidupnya berada di daerah 

ekosistem hutan mangrove. Contoh: Ikan Glodok. 

2. Ikan penetap sementara 

Ikan yang berasosiasi dengan ekosistem selama periode 

anakan tetapi pada saat dewasa cenderung bergerombol 

di sepanjang pantai yang berdekatan dengan ekosistem 

hutan bakau. Contoh: Ikan Belanak. Ikan kuwe, dan 

ikan kapas-kapas. 

3. Ikan pengunjung 

Pada periode kawin banyak ikan  

4. Ikan pengunjung musiman 

4. Krustase 

Ekosistem hutan bakau juga merupakan habitat dari makhluk 

krustase. Menurut penelitian Ghufran & Kordi, (2012), 

terdapat 80 spesies skrustase yang hidup dalam ekosistem 

hutan bakau, spesies penting yang hidup menetap di ekosistem 

hutan bakau adalah udang dan kepiting bakau. 

5. Moluska 

Ekosistem hutan bakau juga merupakan habitat yang sangat 

disukai makhluk moluska ini. Sekitar 65 spesies moluska yang 

hidup di ekosistem hutan bakau, beberapa moluska penting di 

ekosistem hutan bakau adalah kerang bakau, kerang hijau, 

kerang alang, kerang darah dan lainnya. 

6. Bahan Pangan (Non-Ikan) 

Berbagai tumbuhan yang ada pada ekosistem hutan bakau juga 

merupakan bahan pangan potensial, dan belum banyak 

dimanfaatkan. Umumnya pemanfaatan bahan pangan non ikan 

ini baru sebatas produksi gula nira dan minuman beralkohol 

dari bunga tumbuhan nipah (hasil olahan dari daerah Maluku). 

Buah tanjang atau dikenal sebagai buah aibon juga telah 

digunakan sebagai salah satu makanan pokok pada saat 
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makanan lain seperti ubi dan sagu tidak tersedia. Selain buah 

tanjang, beberapa spesies tumbuhan bakau dapat dikonsumsi 

adalah buahnya. Buah dari tumbuhan bakau jenis api-api dapat 

diolah menjadi kripik yang memiliki rasa seperti buah melinjo, 

buah pedada dapat diolah sebagai permen, sirup, dan selai 

karenan memiliki rasa yang asam. Sedangakan buah nipah 

cocok dibuat sebagai kolak. 

7. Kawasan Wisata 

Ekosistem hutan bakau dengan tumbuhan yang rimbun dan 

mempunyai berbagai komponen pendukung merupakan salah 

satu tempat rekreasi atau wisata yang nyaman. Untuk 

menjadikan ekosistem hutan bakau sebagai lingkungan yang 

nyaman dan menarik bagi wisatawan, maka harus dilindungi 

dan direhabilitasi agar terlihat asli dengan berbagai flora dan 

faunanya. 

 

2.2.4 Kerusakan Hutan Bakau 

Meskipun ekosistem hutan bakau tergolong sumberdaya yang dapat 

pulih, namun bila mengaitkan fungsi atau konversi yang dilakukan secara 

besar-besaran dan terus menerus tanpa pertimbangan kelestarian hutan 

tersebut, maka kemampuan ekosistem tersebut untuk memulihkan dirinya 

sendiri tidak hanya terhambat tetapi juga tidak dapat berlangsung, karena 

beratnya tekanan akibat perubahan tersebut. Kerusakan ekosistem hutan 

bakau dapat memiliki dampak besar baik, ekologi, ekonomi, maupun sosial. 

Menurut Ghufran & Kordi, (2012), beberapa faktor penyebab kerusakan 

ekosistem mangrove di Indonesia adalah: 

1. Konversi untuk wilayah permukiman 

Salah satu penyebab terbesar dari kerusakan ekosistem hutan 

bakau adalah konversi untuk pemukiman. Penduduk Indonesia 

yang tinggal di dalam radius 100 km dari pantai mencapai 96% 
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dari total populasi. Hal ini karena wilayah pesisir menyediakan 

ruang kemudahan bagi aktivitas ekonomi sperti pasar, 

transportasi (pelabuhan, kapal), aksesibilitas dan rekreasi. 

Wilayah pesisir memegang peranan penting dalam 

kelangsungan proses kegiatan ekonomi di Indonesia. Karena 

itu, ekosistem hutan bakau sebagai salah satu area yang 

dikonservasi untuk pemukiman penduduk masih terus 

berlangsung di berbagai daerah di Indonesia, karena itu 

Konversi hutan bakau diduga menyumbang kerugian besar 

pada ekosistem ini, dan akan terus berlangsung di masa yang 

akan datang. 

2. Konversi untuk tambak 

Meningkatnya harga udang windu di pasaran internasional 

merupakan alasan pembukaan lahan pertambakan secara besar-

besaran, dan areal yang dikonversi untuk pertambakan adalah 

hutan bakau. Kawasan hutan bakau dianggap paling cocok 

digunakan sebagai lokasi untuk tambak. Karena itu, potensi 

lahan untuk area tambak dihitung berdasarkan luas lahan 

mangrove yang ada. Dari berbagai studi, kemudian diusulkan 

agar pembukaan lahan hutan bakau untuk area pertambakan 

tidak lebih dari 30% dari hutan bakau yang tersedia. Tidak lain 

tujuannya adalah untuk menjaga keseimbangan ekosisitem 

kawasan pantai. Namun pada kenyataanya, konversi ekosistem 

hutan bakau untuk tambak dilakukan secara berlebihan dan 

hanya mempertimbangkan keuntungan dari aspek ekonomi 

saja, tanpa mempertimbangkan faktor ekologinya. Karena itu, 

pembukaan lahan untuk tambak telah menyebabkan kerusakan 

hutan bakau yang sangat serius. 

3. Penebangan kayu 

Tumbuhan mangrove yang berupa pohon kayu antara lain 

adalah bakau, tanjang, api-api, pedada, nyirih, tengar dan 
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buta-buta. Pohon-pohon yang terdapat di ekosistem hutan 

bakau menghasilkan kayu yang berkualitas baik sehingga 

dapat dimanfaatkan untuk konstruksi bangunan dan kebutuhan 

rumah tangga (kayu bakar). Pengambilan kayu untuk bahan 

bangunan dan kayu bakar merupakan penyumbang kerusakan 

ekosistem hutan bakau. Pengambilan kayu yang sembarangan 

menyebabkan kegundulan pada hutan mangrove. Pada tahap 

selanjutnya terjadi abrasi pantai oleh gelombang pasang yang 

lama-kelamaan merusak garis pantai. 

4. Pencemaran 

Pencemaan perairan, baik sungai, danau, perairan pesisir 

maupun laut dapat menyebabkan kerusakan ekosistem hutan 

bakau. Bahan polutan yang masuk kedalam sungai dapat 

terbawa ke pesisir sehingga menyebabkan kerusakan ekosistem 

hutan bakau. Umumnya polutan yang terbawa oleh aliran air 

sungai berasal dari kegiatan industri, pertanian, dan rumah 

tangga. Selain itu polutan juga bisa berasal dari aktivitas 

lalulintas kapal yang terlalu tinggi melewati kawasan hutan 

bakau. 

 

2.3 Arsitektur Neo-Vernakular 

2.3.1 Latar Belakang Munculnya Arsitektur Post Modern 

(NeoVernakular) 

Arsitektur neo-vernakular adalah salahsatu paham atau aliran yang 

berkembang pada era post modern yaitu aliran arsitektur yang muncul pada 

pertengahan tahun 1960-an, Post Modern lahir disebabakan pada era modern 

timbul protes dari para arsitek terhadap pola-pola yang berkesan monoton 

(bangunan berbentuk kotak-kotak). Menurut Charles A. Jenck ada 6 aliran 

yang muncul pada era post modern, diantaranya, Historiscism, Straight 

Revivalism, Neo Vernacular, Contextualism, Methapor dan Post Modern 

Space. Dimana menurut Sukada, (1988) dari semua aliran yang berkembang 
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pada era post modern ini memiliki 10 (sepuluh) ciri-ciri arsitektur sebagai 

berikut: 

1. Mengandung unsur komunikatif yang bersifat lokal atau populer. 

2. Membangkitkan kembali kenangan historik. 

3. Berkonteks urban. 

4. Menerapkan kembali teknik ornamentasi. 

5. Bersifat representasional (mewakili keseluruhan). 

6. Berwujud metaforik. 

7. Dihasilkan dari partisipasi. 

8. Mencerminkan aspirasi umum. 

9. Bersifat plural. 

10. Bersifat eklektik. 

Sebuah karya arsitektural yang memilki enam atau tujuh ciri-ciri 

diatas sudah dapat dikategorikan ke dalam arsitektur Post Modern. Sebagai 

salah seorang pencetus lahirnya aliran Post Modern, Charles Jenks 

menyebutkan tiga alasan yang mendasari timbulnya era Post Modern, yaitu: 

1. Kehidupan sudah berkembang dari dunia serba terbatas ke 

dunia tanpa batas, hal ini di sebabkan oleh cepatnya 

komunikasi dan tingginya daya tiru manusia. 

2. Kecanggihan teknologi menghasilkan produk-produk yang 

bersifat pribadi. 

3. Adanya kecenderungan untuk kembali kepada nilai-nilai 

tradisional atau daerah, sebuah kecenderungan manusia untuk 

menoleh ke belakang. 

 

2.3.2 Pengertian Arsitektur Neo-Vernakular 

Secara etimologi, kata neo-vernakular berasal dua kata yang berasal 

dari bahasa bahasa Yunani. Vernakular merupakan perubahan dari kata 

Vernacullus yang memiliki arti lokal, pribumi. Sedangkan Neo merupakan 

fonem yang berarti baru.  
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Menurut Sumalyo, (1997), vernakular memiliki arti bahasa setempat. 

Dalam arsitektur istilah ini untuk menyebut bentuk-bentuk yang menerapkan 

unsur-unsur budaya, lingkungan termasuk iklim setempat yang diungkapkan 

dalam bentuk fisik arsitektural (tata letak, struktur, detail-detail bagian, 

ornamen dan lain-lain). Dalam arsitektur neo-vernakular, kadang-kadang 

tidak hanya elemen-elemen fisik yang diterapkan dalam bentuk modern, 

tetapi juga elemen non fisik seperti: budaya, pola pikir, kepercayan atau 

pandangan terhadap ruang, tata letak yang mengacu pada makro kosmos, 

religi atau kepercayaan yang mengikat dan lain-lain menjadi konsep dan 

kriteria perancangan. 

Kesimpulan sederhana dari pengertian arsitektur neo-vernakular 

adalah suatu penerapan elemen arsitektur yang telah ada baik fisik (bentuk, 

konstruksi) maupun non fisik (konsep, filosofi, tata ruang) dengan tujuan 

melestarikan unsur-unsur lokal yang telah terbentuk secara empiris oleh 

sebuah tradisi yang kemudian sedikit atau banyak mengalami pembaruan 

menuju suatu karya yang lebih modern atau maju tanpa mengesampingkan 

nilai-nilai tradisi setempat. 

 

2.3.3 Ciri-Ciri Gaya Arsitektur Neo-Vernakular 

Menurut Jencks, (2002), dijelaskan secara jelas jika arsitektur neo-

vernakular memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

 

1. Selalu menggunakan atap bumbungan. 

2. Batu bata. 

3. Menggunakan bentuk –bentuk tradisional yang ramah 

lingkungan dengan proporsi lebih vertikal. 

4. Kesatuan antara interior yang terbuka melalui elemen yang 

modern dengan ruang terbuka di luar bangunan. 

5. Warna-warna yang kuat dan kontras. 

Dari ciri-ciri diatas dapat dilihat bahwa arsitektur neo-vernakular tidak 

ditunjukkan pada arsitektur modern atau arsitektur tradisional tetapi lebih 
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pada keduanya. Hubungan antara kedua bentuk arsitektur diatas ditunjukkan 

dengan jelas dan tepat oleh neo-vernakular melalui trend akan rehabilitasi dan 

pemakaian kembali elemen-elemen lokal. 

Unsur-unsur baru dalam arsitektur neo-vernakular dapat dicapai 

dengan cara mencampurkan antara unsur setempat dengan teknologi modern, 

tetapi masih mempertimbangkan unsur kelokalan setempat. Biasanya 

penggabungan dari unsur-unsur lokal dan modern jika digabungkan memiliki 

ciri-ciri seperti berikut: 

a. Bentuk-bentuk menerapkan unsur budaya, lingkungan 

termasuk iklim seempat diungkapkan dalam bentuk fisik 

arsitektural (tata letak denah, detail, struktur dan ornamen). 

b. Tidak hanya elemen fisik yang diterapkan dalam bentuk 

modern, tetapi juga elemen-elemen non-fisik seperti budaya, 

pola pikir, kepercayaan, tata letak yang mengacu pada makro 

kosmos, religi dan lainnya menjadi konsep dan kriteria 

perancangan. 

c. Produk pada bangunan ini tidak murni menerapkan prinsip-

prinsip bangunan vernakular melainkan karya baru 

(mengutamakan penampilan visual bangunan). 

 

2.3.4 Prinsip Desain Arsitektur Neo-Vernakular 

Beberapa prinsip desain arsitektur neo vernakular secara terperinci 

sebagai berikut: 

a. Hubungan langsung, merupakan pembangunan yang kreatif 

dan adaptif terhadap arsitektur setempat disesuaikan dengan 

nilai-nilai atau fungsi dari banguan sekarang. 

b. Hubungan abstrak, meliputi intreprestasi ke dalam bentuk 

bangunan yang dapat dipakai melalui analisa tradisi budaya 

dan peninggalan arsitektur. 

c. Hubungan lansekap, mencerminkan dan menginterpretasikan 

lingkungan seperti kondisi fisik termasuk topografi dan iklim. 
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d. Hubungan kontemporer, meliputi pemilihan penggunaan 

teknologi, bentuk ide yang relevan dan program konsep 

arsitektur. 

e. Hubungan masa depan, merupakan pertimbangan 

mengantisipasi kondis yang akan datang. 

 

2.3.5 Tokoh Dalam Perkembangan Arsitektur Neo-Vernakular 

Dalam perkembangannya arsitektur neo vernakular memiliki beberapa 

orang arsitek yang terkenal baik di wilayah indonesia maupun luar negeri. 

Berikut beberapa nama arsitek yang menganut aliran arsitektur neo 

vernakular: 

1. Sir Edwin Lutyens 

Sir Edwin Landseer Lutyens atau lebih dikenal Sir Edwin 

Lutyens merupakan seorang arsitek berkebangsaan Inggris. Beliau 

dikenal sebagai seorang arsitek yang selalu mengkombinasikan 

arsitektur tradisional dengan arsitektur modern. Sir Edwin dikenal 

dengan sebutan “The Greatest British Architect”. Selain terkenal 

di Inggris, Sir Edwin juga terkenal di India, Beliau merupakan 

seorang arsitek yang merancang Kota Metropolis Delhi yang 

digunakan sebagai pusat pemerintahan kolonial Inggris. Saat ini 

Kota Metropil Delhi berubah nama menjadi New Delhi. Dalam 

rancangannya pada bangunan yang ada di New Delhi India, Sir 

Edwin berusaha memadukan arsitektur tradisional India 

(Arsitektur Bangsa Rajput) dengan arsitektur Rennaissance. 

Contoh karya dari Sir Edwin adalah sebagai berikut: 

 

  
Gambar 2. 7 Rashtrapati(kiri) dan Free Church Hampstead (kanan) 
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Sumber: en.wikipedia.org/wiki/Rashtrapati_Bhavan/  

en.wikipedia.org/wiki/Free_Church,_Hampstead_Garden_Suburd/ 

20 Maret 2016 

2. Ieoh Ming Pei (I. M. Pei) 

I.M. Pei merupakan seorang arsitek Amerika kelahiran 

China. IM Pei memiliki keahlian untuk menggabungkan 

bangunan-bangunan peninggalan sejarah dengan bangunan baru 

(modern), Selain lihai menggabungkan dua bangunan yang 

memiliki karakter yang berbeda, IM Pei juga memiliki keahlian 

mendesain bangunan dengan aliran arsitektur neo vernakular. 

Berikut ini beberapa bangunan hasil karya IM Pei: 

  
Gambar 2. 8 Pramida Louvre dan Musium Of Islamic Art 

Sumber: id.wikipedia.orgwikit/Piramida_Louvre/  

www.mia.org/qa 

20 Maret 2016 

3. Hassan Fathy 

Hassan Fathy adalah seorang arsitek, filosof, pengajar, 

seniman dan penyair yang dilahirkan pada tahun 1900 dari 

keluarga kalangan menengah di Alexandria, Mesir. Karya-

karyanya dihasilkan dari usahanya untuk menggali dan 

memperbaharui arsitektur tradisional setempat di lingkungan 

pedesaan di Mesir yang hampir punah dan dilupakan. Hassan 

Fathy banyak merancang bangunan-bangunan dengan konsep 

arsitektur neo vernakular. Berikut ini beberapa bangunan hasil 

rancangan Hassan Fathy: 

http://www.castellobanfiilborgo.com/it/photogallery/
http://www.castellobanfiilborgo.com/it/photogallery/
http://www.castellobanfiilborgo.com/it/photogallery/
http://www.mia.org/qa
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Gambar 2. 9 El Mushrabeya dan Kazerouni Home 

Sumber: architecture.knoji.com/Kazerouni_House/  

www.bibalex.org/El_Mushrabeya_Hotel/ 

20 Maret 2016 

 

4. Yusuf Bilyarta Mangunwijaya (Y. B. Mangunwijaya) 

Y B. Mangun wijaya merupakan seorang rohaniawan, 

sastrawan, budayawan, dan seorang arsitek. Mangun wijaya 

merupakan salah satu dari sedikit arsitek yang memiliki 

kemampuan majemuk sehingga, karya-karyanya memiliki nilai 

yang sangat tinggi di hadapan penikmat hasil karya. Rancangan-

rancangan arsitekturalnya dibuat berdasarkan kajian dari konsep-

konsep bangunan tropis, tradisional termasuk penggunaan bahan 

lokal, sehingga menciptakan bentuk-bentuk bermakna dan 

simbol-simbol budaya lokal. Berikut ini contoh bangunan hasil 

karya Y.B. Mangunwijaya: 

 

 

 

  
Gambar 2. 10 Bentara Budaya dan Keuskupan Agung Semarang 

Sumber: jakarta.cityseekr.com/venue/11-bentara-budaya-jakarta  

archive.kaskus.co.id/thread/4853050/0/yb-mangunwijaya/ 

20 Maret 2016 

 

5. Paul Andreu 

http://www.castellobanfiilborgo.com/it/photogallery/
http://www.mia.org/qa
http://www.castellobanfiilborgo.com/it/photogallery/
http://www.mia.org/qa
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Paul Andreu merupakan seorang arsitek yang berasal dari 

Perancis. Dia terkenal karena telah merancang sejumlah bandar 

udara yang ada di seluruh dunia. Paul Andreu juga merupakan 

seorang arsitek yang membuat rancangan untuk Bandar Udara 

Internasional Soekarno-Hatta Jakarta. Paul Andreu berhasil 

menggabungkan arsitektur tradisional indonesia dan arsitektur 

modern (Neo-Vernakular).  

  
Gambar 2. 11 Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta 

Sumber: magcns.com/in/soeta  

20 Maret 2016 

 

 

 

http://www.castellobanfiilborgo.com/it/photogallery/
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2.4 Studi Komparasi 

2.4.1 Maya Ubud Hotel Resort 

 
Gambar 2. 12 Maya Ubud Resort Hotel 

Sumber: www.mayaresorts.com/ubud/en/rooms-villas  

28 Maret 2016 

 

Lokasi  : Jl. Gunung Sari Peliatan, Ubud, Bali 

Telepon  : +62 361 977 888 

Fax  : +62 361 977 555 

e-mail  : info@mayaubud.com 

Website  : www.mayaubud.com 

Arsitek  : Budiman Hendre Purnomo 

Kamar  : 60 Villa 

Fasilitas  : Resto and bar, pitch and puff, tennis courty, gallery,  

perpustakaan, toko butik, spa and swimming pool 

1. Lokasi  

Berlokasi pada ketinggian bukit dan berada diantara lembah sungai 

dan sisi kawasan mitologis sungai Palarisan yang dimitoskan dan sungai 

Petanu yang sarat dengan aktivitas penyucian religius serta peninggalan-

peninggalan Bali. Maya Ubud memiliki panjang 800 m dan berdiri pada 

lahan 12 Ha. Site ini berada pada bekas padang kering alang-alang yang 

http://www.mayaresorts.com/ubud/en/rooms-villas
mailto:info@mayaubud.com
http://www.mayaubud.com/
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membujur dari arah utara menuju ke selatan dan menukik tajam pada 

pertemuan kedua alur sungai. 

Maya Resort mengadopsi pola permukiman linear pada masterplan-

nya. Konsep desain Maya Resort adalah menggunakan arsitektur neo-

vernakular, dengan memadu padankan gaya arsitektural dan konsep 

perancangan arsitektur tradisional Bali dengan gaya arsitektur modern. 

Selain suasana dan keindahan arsitektural yang ditawarkan Maya 

Resort, mereka juga memiliki fasilitas-fasilitas yang menarik, seperti resto 

and bar, pitch and puff, tennis court, gallery, perpustakaan, toko butik, spa, 

dan swimming pool. 

 

2. Fasilitas 

Beberapa fasilitas penunjang yang ada di Maya Resort Hotel adalah 

sebagai berikut: 

a. Guest Room 

Maya Resort Hotel memiliki 60 unit villa dengan standar 

kemewahan hotel berbintang 4 (****). Tiap-tiap unit disusun menjadi dua 

bagian, yaitu area utara dan area selatan dengan lobby sebagai centre of 

point. Masing-masing area memiliki pemandangan yang berbeda-beda. Pada 

area villa yang menghadap barat disajikan pemandangan sawah dan area 

villa yang menghadap timur disajikan pemandangan perbukitan. Berikut ini 

jenis kamar berdasarkan kelasnya: 
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Gambar 2. 13 Denah Superior Room Maya Ubud Resort Hotel 

Sumber: Humas Maya Ubud Resort 

28 Maret 2016 

 

  
Gambar 2. 14 Suasana Superior Room Maya Ubud Resort Hotel 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

28 Maret 2016 
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Gambar 2. 15 Denah Deluxe Room Maya Ubud Resort Hotel 

Sumber: Humas Maya Ubud Resort 

28 Maret 2016 

 

 
Gambar 2. 16 Suasana Deluxe Room Maya Ubud Resort Hotel 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

28 Maret 2016 
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Gambar 2. 17 Denah Superior Garden Villa Maya Ubud Resort Hotel 

Sumber: Humas Maya Ubud Resort 

28 Maret 2016 

 

 
Gambar 2. 18 Suasana Superior Garden Villa Maya Ubud Resort Hotel 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

28 Maret 2016 
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Gambar 2. 19 Denah Delux Pool Villa Maya Ubud Resort Hotel 

Sumber: Humas Maya Ubud Resort 

28 Maret 2016 

 

 
Gambar 2. 20 Suasana Delux Pool Villa Maya Ubud Resort Hotel 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

28 Maret 2016 
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Gambar 2. 21 Denah lantai I Duplex Pool Villa Maya Ubud Resort 

Sumber: Humas Maya Ubud Resort 

28 Maret 2016 
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Gambar 2. 22 Denah lantai 2 Duplex Pool Villa Maya Ubud Resort 

Sumber: Humas Maya Ubud Resort 

28 Maret 2016 
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Gambar 2. 23 Suasana lantai I Duplex Pool Villa Maya Ubud Resort 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

28 Maret 2016 

 

  

Gambar 2. 24 Suasana lantai 2 Duplex Pool Villa Maya Ubud Resort 
Sumber: Dokumentasi Pribadi 

28 Maret 2016 
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Gambar 2. 25 Denah Presidential Villa Maya Ubud Resort 

Sumber: Humas Maya Ubud Resort 

28 Maret 2016 
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Gambar 2. 26 Suasana Presidential Villa Maya Ubud Resort 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

28 Maret 2016 

 

 

b. Public Space 

Public space pada Maya Resort didesain agar melingkupi area 

guest arrival and registration, circulation to guest room, lobby lounge, 

dan food and beverages. Kesemua area ini berada di sekitar lobby hotel, 

sehingga memudahkan pengawasan setiap pengunjung oleh pengelola 

resort. 

Sebagai centre of point, bangunan lobi sengaja dirancang lebih 

tinggi di antara bangunan-bangunan lain yang ada disekitarnya. Selain itu 

desain bangunan lobi dibuat sedikit berbeda. Bangunan lobi sengaja 

dibuat dengan desain arsitektur yang menyerupai gaya rumah Joglo. Area 

lobby lounge juga ditata unik dengan memberikan sentuhan neo-

vernakular, melalui pemberian sebuah sculpture yang berbahan tembaga 

yang menjulang dari lantai ke langit-langit lobby hotel. Di area ini juga 

terdapat lounge yang menghadap ke deretan villa-villa yang hanya 
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terlihat pada bagian atapnya saja yang tersusun layaknya permukiman 

tradisional yang ada di Bali. 

 
Gambar 2. 27 Lobby Maya Ubud Resort 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

28 Maret 2016 

 

  
Gambar 2. 28 Sculpture Pada Lobby Maya Ubud Resort 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

28 Maret 2016 

c. Back of The House 

Area back of the house Maya resort terbagi menjadi front office 

dan back office. Front office terletak di area lobby dimana kegiatan 

registrasi tamu berlangsung, sehingga memudahkan kegiatan 

dokumentasi tamu hotel. Sedangkan back office berada di area sayap 

bangunan lobby. 
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d. Covered Nonconditioned Areas 

Selain fasilitas-fasilitas utama yang disediakan Maya Resort, Maya 

Resort juga dilengkapi fasilitas fasilitas pendukung yang menarik, seperti 

resto and bar, pitch and puff, tennis court, gallery, gym and yoga, 

perpustakaan, butik, spa dan kolam renang. Beragam fasilitas pendukung ini 

mayoritas berada pada lobby, kecuali area spa. Sebagai fasilitas pendukung 

yang menjadi andalan Maya Resort, ruangan khusus spa diletakkan pada 

bagian terujung, di pinggir pertemuan dua sungai, untuk mendapatkan 

suasana yang pas untuk spa.  

  
Gambar 2. 29 Fasilitas Spa Maya Ubud Resort 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

28 Maret 2016 

  
Gambar 2. 30 Fasilitas Kolam Renang Utama Maya Ubud Resort 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

 28 Maret 2016  



52 

 

  
Gambar 2. 31 Fasilitas Resto Pada Maya Ubud Resort 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

28 Maret 2016 

 

 

 
Gambar 2. 32 Fasilitas Bar Pada Maya Ubud Resort 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

28 Maret 2016 
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Gambar 2. 33 Fasilitas Gym and Yoga Pada Maya Ubud Resort 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

28 Maret 2016 

 

3. Konsep Resort 

Menurut (Dwijendra, 2008) dalam bukunya, terdapat beberapa citra 

khas dari sebuah bangunan yang bersitektur tradisional Bali. Berikut beberapa 

analisa dalam konsep arsitektur neo-vernakular Bali pada Maya Resort Ubud: 

 

 

 

a. Hierarki Ruang (Tri Loka dan Tri Angga) 

Penggunaan konsep Tri Loka (kepala, badan, kaki) tidak begitu 

diterapkan dalam desain resort ini, namun konsep Tri Angga (utama, 

madya, nista) dapat ditemukan penerapannya dalam desain tapak 

bangunan. Pura diletakkan di bagian paling utara dan tertinggi, area 

Guest Room di bagian tengah, dan area spa (pembersihan) berada di area 

paling bawah selatan. 

b. Orientasi Kosmologis (Nawa Sanga dan Sanga Mandala) 

Konsep ini tidak di terapkan pada desain Maya Resor. 

c. Keseimbangan Kosmologis (Manik Ring Cucupu) 
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Konsep keseimbangan kosmologis (Manik Ring Cucupu) terlihat 

dari desain hotel yang dapat beradaptasi dengan lingkungan bukit terjal 

dan Sungai Petanu. Hal ini terlihat dari desain Swimming pool area dan 

spa yang berbentuk meliuk-liuk mengikuti bentuk bibir sungai dan tebing 

yang curam.  

Tidak hanya itu, penyusunan letak unit-unit villa juga disesuaikan 

dengan kontur bukit yang ada di sekitar resort. Desain terbuka khas Bali 

juga mencerminkan konsep arsitektur vernakular Bali telah di terapkan 

dalam desain resort tersebut.  

d. Ukuran 

Ukuran yang dipakai tidak mengacu pada sistem ukuran 

tradisional bali, melainkan menggunakan ukuran standar internasional. 

e. Konsep “Open Air” 

Konsep ini diterapkan pada area-area yang bersifat publik untuk 

menampilkan kesan tradisional Bali. Area-area yang bersifat privat 

seperti pada guest room semaksimal mungkin di buat terbuka agar 

mendapatkan kesan Bali yang maksimal. 

f. Kejelasan Struktur 

Sebagian besar struktur dibuat dengan struktur bangunan modern, 

namun pada bagian-bagian tertentu dibuat dan ditampilkan seperti 

bangunan tradisional Bali pada umunya, namun menggunakan bahan-

bahan modern. Untuk struktur atap desain resort ini menggunakan atap 

khas Bali dengan material modern. 

g. Penggunaan Material 

Pada bagian-bagian tertentu pada bangunan Maya Resort yang 

menonjolkan bentuk tradisional, material yang dipakai di tampilkan apa 

adanya dan dijadikan daya tarik dan ciri khas dari Maya Resort. Namun 

pada kenyataanya material yang digunakan tidak seutuhnya berasal dari 

lingkungan sekitar. 

 


