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PERENCANAAN DAN PERANCANGAN KAWASAN DESA  

WISATA GITAR BAKI SUKOHARJO 

(Pendekatan Arsitektur Neo-Vernakular) 

 

Abstrak 

Kabupaten Sukoharjo merupakan wilayah yang memiliki berbagai potensi untuk 

dikembangkan dalam bidang pariwisata. Dinas Kepariwisataan Kabupaten Sukoharjo 

telah berupaya penuh dalam mengembangkan berbagai potensi yang ada baik potensi 

alam, potensi budaya maupun potensi industri kreatif. Salah satu potensi yang sedang 

dirintis ialah potensi industri gitar yang telah berjalan selama 48 tahun. Terdapat 3 desa 

yang melakukan aktivitas industri gitar, diantaranya Desa Ngrombo dan Desa Mancasan 

Kecamatan Baki dan Desa Pondok Kecamatan Grogol. Potensi tersebut dapat 

mengangkat kawasan desa wisata gitar pada Kecamatan Baki dengan menawarkan 

berbagai kegiatan yang berkaitan dengan industri gitar. Dalam menangapi potensi yang 

ada dibutuhkan sebuah pendekatan atau konsep yang sesuai dengan kawasan perdesaan 

sehingga tidak mengikis kebudayaan yang ada pada Desa Wisata Gitar Baki. 

Pendekatan yang digunakan ialah menggunakan pendekatan arsitektur neo-vernakular 

dengan menyatukan kebudayaan setempat dan arsitektur yang sedang digemari oleh 

masyarakat indonesia. Kawasan Desa Wisata Gitar Baki Sukoharjo merupakan sebuah 

kawasan wisata yang menyajikan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan gitar, baik 

dari cara pembuatannya, sejarah, memainkannya dan berbagai aktifitas lain yang dapat 

membuat pengunjung nyaman berada pada kawasan ini. Analisis pendekatan dan  

konsep perencanaan Kawasan Desa Wisata Gitar Baki Sukoharjo meliputi Analisa 

Lokasi Site, Pencapaian, View, Klimatologi, Landskape, Massa, Ruang, Tampilan 

Eksterior dan Interior, Struktur Utilitas dan Penekanan Arsitektur yang digunakan 

sebagai acuan perancangan dalam mendesaian. 

Kata Kunci: Desa Wisata, Industri Gitar, Baki. 
 

Abstract 

Sukoharjo regency is a region that has various potentials to be developed in the field of 

tourism. The Tourism Office of Sukoharjo Regency has strived to develop the potential 

of both the potential of nature, cultural potential and potential of creative industries. 

One potential that is being pioneered is the guitar industry's that has been running for 48 

years. There are 3 villages that perform guitar industry activities, including Ngrombo 

Village and Mancasan Village in Baki District and Pondok Village in Grogol District. 

This potential can raise the area of guitar village tourism in Baki District by offering 

various activities related to the guitar industry. In reaching the potential that is needed 

an approach or concept that is in accordance with the rural areas so as not to erode the 

existing culture in the Village Tour Guitar Baki. The approach used is the neo-

vernacular architecture by bringing together local culture and architecture that is in 

vogue by Indonesian society. Baki village as a guitar tourism area in Sukoharjo is a 

tourist area that presents a variety of activities related to the guitar, both from the way of 

making, history, play it and various other activities that can make visitors comfortable 

in this region. Analysis of the approaches and concepts of the planning of the Village 

Area of the Guidance Tour of Baki Sukoharjo include Site Site Analysis, Achievement, 

View, Climatology, Landscape, Mass, Space, Exterior and Interior Display, Utility 

Structure and Architectural Emphasis used as a design reference in the description. 

Keywords: Tourism Village, Guitar Industry, Baki. 
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1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pariwisata berbasis sejarah budaya merupakan salah satu potensi yang dimiliki oleh setiap 

daerah karena pada dasarnya tiap daerah memiliki sejarah dan karakteristik yang berbeda 

antara satu daerah dengan daerah lainnya. Dengan adanya wisata budaya, masyarakat 

domestik maupun mancanegara dapat belajar sejarah dan karakteristik dari tiap daerah 

yang dikunjungi. Wisata budaya sendiri dapat dirasakan apabila wisatawan berkunjung ke 

suatu tempat dan merasakan suasana tempat tersebut apabila berkunjung dalam jangka 

waktu yang lama. Hal ini juga dapat dirasakan apabila wisatawan berkunjung ke sebuah 

desa wisata yang tidak hanya menyuguhkan keindahan alam saja tetapi juga keindahan 

budaya dan kebiasaan berbeda-beda tiap desa.  

Desa wisata merupakan harapan pemerintah untuk mencanangkan program nasional 

pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata dalam mensinergikan pasar wisata 

desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedalaman. Pemerintah menganggap 

industri pariwisata desa sangat ramah dalam penyerapan sumber daya lokal yang bersifat 

padat karya. Kepariwisataan desa akan berdampak langsung bagi masyarakat, yaitu mampu 

menyerap tenaga kerja juga membuka lapangan usaha di berbagai lini masyarakat 

(Kemenpar, 2010).  Sebuah desa perlu memiliki konsep yang berbasis komunitas sehingga 

tidak mempengaruhi kondisi masyarakat. 

Kecamatan Baki memiliki 14 desa diantaranya Bakipandeyan, Bentakan, Duwet, 

Gedongan, Gentan, Jetis, Kadilangu, Kudu, Mancasan, Menuran, Ngrombo, Purbayan, 

Siwal dan Desa Waru. Pada 14 desa yang ada terdapat 6 desa memiliki potensi sebagai 

desa wisata dengan keunggulan pada bidang industri maupun kekayaan alamnya. Serti 

pada Desa Ngrombo dan Desa Mancasan yang begitu terkenal akan industri gitar yang 

pemasarannya telah menembus pasar Internasional. Begitu pula pada Desa Bakipandean 

dan Desa Gondang yang memproduksi grafir kaca yang mampu bersaing pada pasar 

Internasional. Selain itu terdapat pula kuliner yang begitu terkenal di Kota Solo yang 

ternyata diproduksi pada Desa Duwet dan Desa Menuran yaitu Nasi Liwet yang disajikan 

dengan santan kelapa, telur dan daging ayam kampung suwir. 

Terkait dengan usaha pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam mengembangkan 

Desa Ngrombo menjadi desa wisata, maka perlu adanya perencanaan pengembangan desa. 

Dalam suatu perencanaan pengembangan desa pastinya tidak akan mengubah atau 
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mengatur kebudayaan setempat. Maka dibutuhkan pendekatan arsitektur neo-vernakular 

dalam perancangannya. Arsitektur Neo-vernakular merupakan 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 banyak mengalami pembaruan 

menuju suatu karya yang lebih modern atau maju tanpa mengesampingkan nilai-nilai 

tradisi setempat. Sehingga perencanaan ini diharapkan akan membantu mengembangkan 

desa wisata dengan pendekatan arsitektur Neo-vernakular. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas dapat ditarik perumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana menentukan kegiatan dan kebutuhan ruang pengunjung maupun warga 

sekitar di desa wisata gitar Baki Sukoharjo? 

2. Bagaimana menerapkan konsep Neo-Vernakular pada bangunan penunjang desa 

wisata gitar Baki Sukoharjo?  

1.3 Tujuan dan Sasaran  

1) Tujuan  

Adapun tujuan dari penulis ialah :  

1. Kegiatan dan kebutuhan ruang bagi pengunjung maupun warga sekitar area 

wisata desa gitar Baki Sukoharjo. 

2. Penerapan konsep Neo-Vernakular pada bangunan penunjang wisata desa gitar 

Baki Sukoharjo. 

2)  Sasaran 

Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah : 

Menjadikan Desa Ngrombo sebagai tempat wisata dengan komoditas utamanya 

adalah pembuatan gitar, dengan pendekatan Arsitektur Neo-Vernakular. 

 

2. METODE 

Metode penulisan yang dilakukan melalui beberapa tahap meliputi: 

2.1. Pengumpulan Data 

Mendapatkan referensi untuk memperoleh data objek. Dilakukan dengan 

mengumpulkan data/informasi dari buku-buku maupun laporan yang berkaitan 

dengan objek. Termasuk di dalamnya wawancara, untuk mengetahui kondisi 
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lapangan dengan benar dan mendapatkan isu-isu yang sedang berkembang di objek 

penelitian. 

2.2. Analisa  

Mengidentifikasikan permasalahan untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan 

berpedoman pada kajian dan data yang ada.  

2.3. Konsep Perencanaan dan Perancangan 

Konsep perencanaan dan perancangan disusun berdasarkan hasil analisa yang telah 

dibuat sebelumnya sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Gagasan Perancangan 

“Perencanaan dan Perancangan Kawasan Desa Gitar Baki Sukoharjo” sebagai pusat 

edukasi di bidang seni yang ditujukan kepada para komunitas seniman, siswa sekolah, 

mahasiswa dan masyarakat sekitar yang ingin mempelajari pembuatan Gitar secara 

langsung. Kegiatan utamanya adalah untuk mewadahi para pelaku seni untuk 

melestarikan dan mengembangkan barbagai jenis produksi Gitar. “Perencanaan dan 

Perancangan Kawasan Desa Gitar Baki Sukoharjo menggunakan Pendekatan Arsitektur 

Neo-Vernakular” menggunakan ide berbagai sistem konstruksi Jawa baik fisik maupun 

non-fisik dan dipadukan dengan Arsitektur Modern. 

3.2. Lokasi Perancangan 

 

Gambar 1. Lokasi Site 

Sumber: Dokumen Penulis, 2018 

Tapak yang terpilih terletak pada Dukuh Pulorejo Rt 02 rw IV Desa Ngrombo Baki 

Sukoharjo Letak site ini berada pada area permukiman dan area industri. Kondisi 

eksisting tapak antara lain : 

- Site dekat dengan aktivitas  pengrajin gitar baik proses persiapan, pencetakkan, 

pemasangan hingga finishing. 
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- Luas lahan 50.125 m2 atau 5 ha dengan status tanah milik warga yang dapat 

dialihfungsikan sebagai kawasan wisata 

- Tanah datar dengan elevasi 2%  

- Lebar jalan sekitar 4 m 

- Tersedia jaringan listrik, telepon dan saluran air bersih dan kotor yang memadai. 

Adapun batas-batas site sebagai berikut: 

- Utara  : Pemukiman warga 

- Selatan : Pemukiman warga 

- Barat  : Kantor Kelurahan 

- Timur  : Pemukiman warga 

3.3. Analisa Site Perancangan 

3.3.1. Zonifikasi Kawasan Desa Wisata  

Kriteria : Penentuan zonifikasi kawasan berdasarkan fasilitas yang tersedia di 

kawasan tersebut. 

Analisa : Berdasarkan pembagian kawasan dan pemilihan lokasi fasilitas wisata 

terdapat beberapa zona dalam kawasan perancangan, yaitu : 

- Zona hiburan  

- Zona kuliner  

- Zona edukasi  

Konsep : Konsep zonifikasi pada lokasi perencanaan adalah sebagai berikut : 

 

 

Keterangan : 
A  : zona edukasi 
B : zona hiburan 
C  : zona kuliner 

A 
C B 

Gambar 2. Zonifikasi kawasan desa wisata 

Sumber : Analisa Penulis, 2018 
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3.3.2. Pencapaian Desa Wisata 

Kriteria : Penentuan pintu masuk utama (Main Entrance) dan letak pintu masuk 

kedua (Side Entrance) berdasarkan dengan lokasi yang mudah dikenali 

pengunjung, dekat dengan jalan utama, dan tidak menganggu sirkulasi. 

Analisa : 

 

Untuk mencapai lokasi desa wisata pengunjung melewati Duku Kembangan 

Mancasan. Sebelum mencapai Duku Kembangan, pengunjung melewati pabrik PT. 

Delta Dunia Textile 2 terlebih dahulu. 

Konsep : Konsep zonifikasi pada lokasi perencanaan adalah sebagai berikut : 

 

 

3.3.3. Sirkulasi  Kawasan Desa Wisata 

Kriteria  :  

1. Sirkulasi akan mempermudah wisatawan untuk masuk dan keluar desa wisata. 

2. Sirkulasi yang baik akan menambah kenyamanan dan keselamatan wisatawan. 

Analisa  :  

  

Gambar 3. Pencapaian desa wisata 

Sumber : Analisa Penulis, 2018 

 

Gambar 4. Konsep pencapaian desa wisata 

Sumber : Analisa Penulis, 2018 
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Tabel 1. Analisa sirkulasi perencanaan eksisting 

No Jenis 

sirkulasi 

Analisis  Konsep Lebar 

jalan 

Foto penjelas 

1. Jalan 

utama  

Telah tersedia jalan 

utama selebar 4 m 

dan belum 

dimasimalkan 

Perbaikan 

jalan dan 

penambahan 

signage 

4 m 

 

2. Area 

parkir 

Telah terdapat area 

parkir, akan tetapi 

belum sesuai 

dengan rencana 

kapasitas 

pengunjung  

Penyediaan 

area parkir  

 

 

3. Pedestrian Telah terdapat 

pedestrian yang 

cukup luas dan 

cukup asri 

Penataan 

lanskap 

pedestrian 

3-4 m 

 

4. Tracking 

area 

Jalan untuk masuk 

ke permukiman 

warga telah 

tersedia, akan 

tetapi banyak yang 

berlubang. 

Pembuatan 

jalan setapak 

kecil yang 

memasuki 

area 

permukiman 

warga 

2 m 

 

Sumber : Analisa Penulis, 2018 

Penataan sirkulasi pada area permukiman warga dengan memaksimalkan jalan antar 

rumah yang pada keseharian dipakai sebagai jalan kampung namun belum tertata 

dengan baik.  

3.3.4. Signage Kawasan Desa Wisata 

Kriteria  :  

1. Signage akan mempermudah pengunjung dalam mengelilingi kawasan desa 

wisata. 

2. Adanya signage menambah estetika dan daya tarik tersendiri. 

3. Selain berguna sebagai penunjuk arah, signage juga berguna dalam menjaga 

kebersihan. 

Analisa  : Dalam Kawasan Desa Wisata Gitar Baki belum terdapat signage yang 

berguna. 

Konsep  : 
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Gambar 5. Signage kawasan desa wisata 

Sumber : Analisa Penulis, 2018 

3.3.5. Street Furniture Kawasan Desa Wisata 

Kriteria  : 

1. Street furniture akan menambah nilai estetika suatu kawasan. 

2. Penambahan street furniture harus disesuaikan dengan skala kebutuhan 

kawasan. 

Analisa  : Dalam kawasan Desa Wisata Gitar Baki belum terdapat street furniture 

yang berguna dan menarik bagi wisatawan. 

Konsep penataan street furniture desa wisata : 

 

 

 

 

Gambar 6.  Konsep street furniture desa wisata 

Sumber : Analisa Penulis, 2018 
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3.3.6. Vegetasi Kawasan Desa Wisata 

Kriteria  : 

1. Vegetasi yang digunakan untuk menata lanskap kawasan harus disesuaikan 

dengan kebutuhan kawasan dan perawatannya. 

2. Vegetasi tidak boleh mengganggu bangunan atau jalan yang terdapat pada 

kawasan tersebut. 

3. Vegetasi berfungsi sebagai elemen penunjang lanskap yang dapat mengurangi 

masalah pada lokasi tapak. 

4. Vegetasi dapat memperindah kawasan dengan ditamami berbagai jenis maupun 

warna bunga dan tanaman. 

Analisa  : 

Terdapat beberapa vegetasi di kawasan Desa Wisata Gitar, yaitu : 

1. Mangga  

2. Pohon Kersen 

3. Pohon Akasia 

4. Pohon Pucuk Merah 

5. Tanaman hias, seperti Palm Kuning, Lidah Mertua, Bunga Euphobia, Bunga 

Geranium, Bunga Bougenvil, Bunga Kamboja. 

Konsep  : 

- Vegetasi yang dipilih adalah jenis vegetasi yang cocok pada iklim tropis dan 

dapat berfungsi sebagai peneduh maupun hias. 

- Vegetasi ditanam hampir di semua titik. Selain sebagai peneduh, vegetasi juga 

dapat berguna sebagai penunjuk arah jalan, dan estetika 

Tabel 2. Konsep Vegetasi Desa Wisata 

No. Nama dan 

gambar 

Fungsi Konsep No. Nama dan gambar Fungsi Konsep 

1. Mangga 

 

 

 

Tumbuhan 

peneduh, 

penunjuk 

arah 

Pohon 

mangga 

ditanam di 

sepanjang 

jalan masuk 

untuk 

meneduhkan 

jalan dan 

sebagai 

petunjuk 

6. Palm Kuning 

 

Tanaman 

Hias 

Diletakkan 

pada plot 

taman 

yang telah 

di 

tentukan. 
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arah masuk 

2. Kersen 

(Mungtingia 

calabura L.) 

Tumbuhan 

peneduh 

Pohon 

kersen dapat 

diletakkan 

di sekitar 

rumah 

warga dan 

di tempat 

parkir 

7. Bunga Euphobia 

 

Tanaman 

Hias 

Diletakkan 

pada plot 

taman 

yang telah 

di 

tentukan. 

3. Akasia (Acacia) 

 

Tumbuhan 

peneduh 

Diletakkan 

di area 

tempat 

parkir dan 

taman 

8. Bunga Geranium 

 

Tanaman 

Hias 

Diletakkan 

pada plot 

taman 

yang telah 

di 

tentukan. 

4. Pucuk Merah 

 

Penunjuk 

arah atau 

pagar 

jalan 

Diletakkan 

di sepanjang 

jalan atau 

sebgai 

pembatas 

rumah dan 

jalan 

9. Bunga Kamboja 

 

Tanaman 

Hias 

Diletakkan 

pada plot 

taman 

yang telah 

di 

tentukan. 

5.  Lidah Mertua 

 

Tanaman 

Hias 

Diletakkan 

pada plot 

taman yang 

telah di 

tentukan. 

10. Bunga Kertas 

 

Tanaman 

Hias 

Diletakkan 

pada plot 

taman 

yang telah 

di 

tentukan. 

Sumber : Analisa Penulis, 2018 

3.3.7. Analisa Konsep Arsitektur  

Bentuk suatu bangunan dapat menjadi ciri khas yang membedakan bangunan 

tersebut dengan bangunan lain. Selain melalui bentuk, elemen yang terdapat pada 

bangunan tersebut juga dapat berpengaruh pada ciri arsitekturnya. Adapun konsep 

tampilan arsitektur yang terdapat di desa wisata gitar adalah sebagai berikut : 
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Tabel 3. Konsep Arsitektur 
No

. 

Wilayah 

Perencan

aan 

Fasilitas Keterangan Konsep  No

. 

Wilayah 

Perencana

an 

Fasilitas Keterangan Konsep  

1. Area A Main 

gate 

 

7. Area A Home 

industri 

pembuata

n gitar 
  

2. Area C Scluptur

e 

 

8. Area B Museum 

 

3. Area C Tempat 

parkir 

 

9. Area B Playgrou

nd dan 

taman 
 

4. Area C Pusat 

Informas

i 
 

10

. 

Area B Wisata 

kuliner  

 

5. Area A Homesta

y 

 

11

. 

Area A Rumah 

sampah  

 

6. Area C 

dan Area 

A 

Pos 

satpam 

 

    

Sumber : Analisa Penulis, 2018 

3.3.8. Analisa Konsep Struktur dan Utilitas 

Analisa konsep struktur dan utilitas berkaitan dengan proses perencanaan bangunan 

yang akan didirikan di kawasan desa wisata. 

A. Konsep struktur  

1) Pondasi  
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Tabel 4. Jenis Pondasi 
No

. 

Jenis 

pondas

i 

Detail Penggunaa

n 

No

. 

Jenis 

pondas

i 

Detail Penggunaa

n 

1. Pondas

i 

Footpla

t 

 

Digunakan 

pada 

gedung 

informasi, 

museum, 

gedung 

pertunjukan 

dan rumah 

limbah 

3. Pondas

i batu 

kali 

 

Digunakan 

pada tempat 

wisata 

kuliner dan 

redesain 

rumah 

warga  

2. Pondas

i 

umpak  

 

Digunakan 

pada 

gazebo dan 

sebagian 

kios 

berjualan  

    

Sumber : Analisa Penulis, 2018 

2) Struktur  

Tabel 5. Rencana Struktur 

No. Jenis struktur Penggunaan 

1. Kontruksi bambu Digunakan pada kios berjualan 

dan gazebo 

2. Rangka frame Digunakan hampir di seluruh 

bangunan yang ada di lokasi 

perencanaan 

Sumber : Analisa Penulis, 2018 

3) Atap  

Tabel 6. Tabel Rencana Atap 

No. Jenis atap  Detail  Penggunaan 

1. Rumbia 

 

Digunakan pada 

gazebo  

2. Kampung 

 

 

 

Digunakan pada 

wisata kuliner dan 

panggung pertunjukan 
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3.  Joglo 

 

Digunakan pada pusat 

informasi dan 

museum 

Sumber : Analisa Penulis, 2018 
 

B. Konsep Utilitas  

1) Jaringan air bersih  

Sistem pendistribusian air menggunakan sistem down feed distribution 

karena kebanyakan rumah tinggal memiliki satu lantai. Skema distribusi air 

bersih : 

 

 

2) Jaringan air kotor  

Air kotor dari kamar mandi akan mengalir ke septictank masing-masing 

warga. Sedangkan air kotor bekas limbah pembuatan gitar akan diarahkan 

ke IPAL. Skema konsep air kotor : 

 

     

    

 

  

3) Jaringan listrik  

Jaringan listrik berasal dari PLN setempat, kemudian dialirkan menuju 

rumah warga. Skema konsep jaringan listrik : 

Gambar 7. Konsep air bersih  

Sumber : google.image.com 
 

Gambar 8. Konsep air kotor Sumber : 

google.image.com 

Air hujan Sumur resapan  

Km/wc bak kontrol  septictank  
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4) Sistem proteksi kebakaran  

Sistem proteksi kebakaran berguna untuk mencegah hal-hal yang terjadi di 

luar keinginan warga. Berikut adalah alat-alat proteksi kebakaran yang 

digunakan  : 

a. Sprinkler  

Sprinkler merupakan alat pemadaman api secara otomatis yang 

mengalirkan sejumlah debit air ketika terkena asap. Sprinkler dapat 

digunakan di indoor maupun outdoor. 

 

 

 

 

 

 

b. Hidran halaman  

 

Hidran halaman akan sangat memudahkan 

petugas pemadam kebakaran saat kebakaran 

terjadi. 

 

 

 

 

Gambar 9. Konsep jaringan listrik 

Sumber : google.image.com 

 

Gambar 10. Sprinkler ruangan  

Sumber : google.image.com 

Gambar 11 Sprinkler taman 

Sumber : google.image.com 

Gambar 12. Hidran halaman 

Sumber : google.image.com 



 
 

15 
 

5) Jaringan pengolahan limah industri 

Limbah yang dihasilkan oleh proses produksi industri gitar hanya akan 

menjadi sampah yang tidak bermanfaat. Padahal, limbah tersebut dapat 

diolah menjadi souvenir desa wisata dan dapat membuka lapangan kerja 

baru bagi penduduk Desa Ngrombo. 

3.3.9. Analisa dan Konsep Penekanan Arsitektur Neo-vernakular 

Penekanan konsep arsitektur Neo-vernakular pada kawasan Desa Wisata Gitar 

adalah dengan menata kawasan permukiman menjadi kawasan yang lebih rapi dan 

sadar akan potensi sekitar. Adapun beberapa konsep neo-vernakular yang 

diterapkan pada kawasan ini adalah: 

1. Menggunakan elemen konstruksi lokal yang ada di Desa Ngrombo, seperti batu 

bata untuk konstruksi dinding, bambu untuk elemen interior maupun konstruksi 

pengganti kayu dan limbah kayu pengrajin gitar untuk elemen hiasan dinding 

bangunan 

2. Kawasan ini dibuat ramah lingkungan dengan tersedianya berbagai fasilitas 

pendukung seperti tersedianya tempat sampah di tiap jarak 6 m beserta 

pengolahannya, tersedianya pengolahan air hujan, meminimalisir pengunaan 

sampah anorganik pada kawasan. 

3. Menggunakan warna-warna kuat dan kontras. 

4. Pembangunan yang dilakukan sesuai fungsi dan nilai kawasan wisata gitar 

5. Mengimprestasikan lingkungan seperti topografi dan iklim pada kawasan 

wisata gitar 

6. Menggunakan teknologi yang mudah dipahami baik oleh pengelola, 

pengunjung maupun warga baki.  

Berikut sketsa museum dan rumah pengrajin gitar. 

 

 

 

 

Gambar 13.  Konsep Neo-vernakular 

Sumber : Analisa Penulis, 2018 

Ciri arsitektur neo-vernakular yang dipakai pada fasade bangunan diatas ialah 

1. Atap bumbungan khas permukiman Desa Ngrombo 
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2. Menggunakan bahan yang mudah di temui pada lokasi wisata, seperti batu bata 

dan bambu 

3. Mengembalikan bentuk tradisional Desa Ngrombo 

4. Akan dicat dengan warna yang kuat dan kontras. 

4. PENUTUP 

Desa Ngrombo merupakan tempat wisata dengan komoditas utamanya adalah pembuatan 

gitar yang menyajikan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan produksi gitar seperti: 

museum gitar, pertunjukan gitar, serta dapat melihat atau membuat langsung gitar serta 

pengolahan limbah kayu sisa pembuatan gitar. Selain kegiatan yang berkaitan dengan 

industri gitar, wisata ini menyajikan area taman dan playground yang asri bagi pengunjung 

maupun masyarakat. 
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