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ABSTRACT 
 
The development of interior design and architecture today appears as a commodity for human consumption 
so that there is a change in the meaning of residence as a place where spaces can be developed. By 
focusing on the comfort, safety, pride and beauty that will be associated with the design, so that the design 
can meet the needs of the function of the design. In order to achieve the need and function of a space, the 
sense of place approach is very important to be applied to a design. Where the sense of place approach in 
a design can create interactions between users and a certain place or area, both physically and socially. 
This journal discusses the design of the Bali Tropical Resort project with a deep sense of place, where this 
project is a design of vacant land. The research method used is observation, study of Balinese sense of 
pace literature, and qualitative data collection by collecting data that supports the application of the sense 
of place approach in a Bali Tropical Resort design. Furthermore, the results of data collection were analyzed 
qualitatively descriptively, the results will be used as parameters for the success of implementing a sense 
of place in the design of the Bali Tropical Resort. The results of the analysis show that the importance of 
implementing the sense of place approach in a design design. And this approach can serve as the main 
service in an architectural interior consulting firm. Where space users can interact with their environment 
both physically and socially, so that the purpose of establishing a building can be achieved with maximum 
results. 
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ABSTRAK 
 
Perkembangan desain interior dan arsitektur masa kini muncul sebagai sebuah komoditi konsumsi manusia 
sehingga terjadi perubahan makna hunian sebagai tempat yang dapat dikembangkan ruang-ruangnya. 
Dengan berfokus pada kenyamanan, keamanan, kebanggaan dan keindahan yang akan terkait dengan 
desainnya.Sehingga desain tersebut dapat memenuhi kebutuhan akan fungsi dari perancangannya. Demi 
mencapai kebutuhan dan fungsi akan sebuah ruang, pendekatan sense of place sangat penting untuk 
diterapkan pada sebuah perancangan. Dimana dengan pendekatan sense of place pada sebuah 
perancangan dapat tercipta interaksi antaran para penggunanya dengan suatu tempat atau wilayah tertentu, 
baik secara fisik maupun sosial. Pada jurnal ini membahas mengenai perancangan proyek Tropical Resort 
Bali dengan pendalaman sense of place, dimana proyek ini merupakan perancangan dari tanah kosong. 
Metode penelitian yang dilakukan yaitu observasi, studi literatur sense of pace Bali, dan pengumpulan data 

mailto:ama'dika@student.ciputra.ac.id
mailto:susan@ciputra.ac.id


Ma’dika, Susan: Perancangan Proyek Tropical Resort Bali dengan Pendalaman Sense of Place Oleh Konsultan Arsitektur Interior 
Skala Ritme Studio  
 

 

 

 

kualitatif dengan cara mengumpulkan data–data yang mendukung penerapan pendekatan sense of place 
pada sebuah perancangan Tropical Resort Bali. Selanjutya hasil pengumpulan data dianalisa secara 
kualitatif deskriptif yang hasilnya akan dijadikan sebagai parameter keberhasilan penerapan sense of place 
pada  perancangan Tropical Resort Bali. Hasil dari analisa menunjukan bahwa pentingnya penerapan 
pendekatan sense of place pada sebuah perancangan desain. Dan pendekatan ini dapat dijadikan sebagai 
layanan utama pada perusahaan konsultan interior arsitektur. Dimana pengguna ruang dapat berinteraksi 
dengan lingkungannya baik secara fisik maupun sosial, sehingga tujuan diberdirikannya sebuah bangunan 
dapat tercapai dengan hasil yang maksimal.  

Kata Kunci: Fisik, Komoditi, Konsumsi, Sense of Place, Sosial 

 
 
PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Sebagai konsumen yang cerdas ada baiknya kita 

tidak hanya berfokus untuk mengikuti 

perkembangan tren dengan alasan agar tidak 

ketinggalan zaman. Lebih dari itu, sebagai 

konsumen yang cerdas kita harus mampu 

memilih mana tren yang sesuai dengan 

kemampuan dan kebutuhan kita (Freddy 

TJAHYADI, 2016). Dengan adanya pernyataan 

ini dapat disimpulkan bahwa tren desain tidak 

menjadi hal utama dalam sebuah perancangan, 

melainkan kemampuan dan kebutuhan kita 

terhadap sebuah desain. Maka dari itu kesadaran 

akan sebuah konsep desain sangatlah penting 

untuk dipahami. Agar kebutuhan kita akan 

sebuah desain dapat terpenuhi. Perkembangan 

desain interior dan arsitektur masa kini muncul 

sebagai sebuah komoditi konsumsi manusia 

sehingga terjadi perubahan makna hunian 

sebagai tempat yang dapat dikembangkan 

ruang-ruangnya. Dengan berfokus pada 

kenyamanan, keamanan, kebanggaan dan 

keindahan yang akan terkait dengan 

desainnya.Sehingga desain tersebut dapat 

memenuhi kebutuhan akan fungsi dari 

perancangannya (Nandang, 2018). Dalam hal ini 

kita dapat mengetahui bahwa sebuah desain 

tidak hanya dibuat dengan alasan estetika agar 

terlihat menarik, akan tetapi sebuah desain juga 

membutuhkan sebuah rangsangan terhadap 

para penggunanya agar fungsi dari bangunan 

tersebut dapat tersampaikan secara langsung 

maupun tersirat. Maka dari itu diperlukan sebuah 

pendalaman dalam perancangan demi mencapai 

kebutuhan dan fungsi akan sebuah ruang. 

Adapun proyek Tropical Resort Bali yang 

dijadikan sebagai sarana untuk memecahkan 

masalah kebutuhan dan fungsi akan sebuah 

ruang. Proyek Tropical Resort Bali merupakan 

perancangan proyek dari tanah kosong yang 

berlokasi di JL. Dewi Kausalya, Legian Kuta, 

Kabupaten Badung, Bali 8036. Luas lahan yang 

dimiliki sekitar ± 1600 m2.  

Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang dijabarkan 

maka tercipta sebuah rumusan masalah, yaitu: 

 Bagaimana menciptakan sebuah desain 

perancangan yang sesuai dengan kebutuhan 

Tropical Resort Bali ? 



Ma’dika, Susan: Perancangan Proyek Tropical Resort Bali dengan Pendalaman Sense of Place Oleh Konsultan Arsitektur Interior 
Skala Ritme Studio  
 

 

 

 

 Bagaimana menciptakan sebuah desain 

perancangan agar fungsi akan sebuah ruang 

pada Tropical Resort Bali dapat tersampaikan? 

 Bagaimana menciptakan sebuah desain 

perancangan pada Tropical Resort  Bali yang 

dapat memberikan rangsangan terhadap 

penggunanya ? 

Tujuan  

Tujuan dari perancangan ini yaitu mendesain 

perancangan proyek Tropical Resort Bali dengan 

pendalaman sense of place, Dimana dengan 

merancang sebuah desain menggunakan 

menggunakan pendalaman ini, akan 

memberikan sebuah konsep desain yang 

dapat berinteraksi dengan pengguna ruang, 

baik itu secara fisik maupun sosial. Dan 

diharapkan konsep sense of place pada 

perancangan ini dapat memberikan 

pengalaman bagi penggunanya sehingga 

tercipta ketertarikan untuk kembeli tempat 

tersebut. 

 

LITERATUR/STUDI PUSTAKA 

Batasan Perancangan  

Perancangan Tropical Resort Bali akan 

melingkupi pada perancangan arsitektur dan 

interior. Pada lingkup perancangan arsitektur 

akan meliputi fasad, massa bangunan, dan 

sistem arsitektur bangunan serta adanya 

permintaan untuk meminimalisir adanya 

perubahan struktur. Sedangkan pada lingkup 

interior akan meliputi sirkulasi, tata letak, 

langgam, zoning, dan isi ruang bangunan. 

Perbedaan Definisi 

 Definisi Reosrt  

Secara umum terdapat banyak kajian mengenai 

pengertian resort. 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 (Indonesia Patent No. 

SK: Kep- 22/U/VI/78, 1988). Resort adalah 

tempat wisata atau rekreasi yang sering 

dikunjungi orang dimana pengunjung datang 

untuk menikmati potensi alamnya (Hornby, 

1974). Resort adalah sebuah kawasan yang 

terencana, tidak hanya sekedar untuk menginap 

tetapi juga untuk istirahat dan rekreasi (Chuck, 

1988). Hotel Resort adalah hotel yang biasanya 

terletak di luar kota, di pegunungan, di tepi pantai, 

ditepi 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 hunian 

yang terletak dikawasan wisata, yang secara 

total menyediakan fasilitas untuk berlibur, 

rekreasi dan olah raga. Juga umumnya tidak bisa 

dipisahkan dari kegiatan menginap bagi 

pengunjung yang berlibur dan menginginkan 

perubahan dari kegiatan sehari-hari.  
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 Definisi Tropical  

Dalam kamus bahasa Inggris - Indonesia tropical 

berarti tropis. Tropis dapat diartikan sebagai 

suatu daerah yang terletak di antara 

garis isotherm di bumi bagian utara dan selatan, 

atau daerah yang terdapat di 23,5° lintang utara 

dan 23,5° lintang selatan. Pada dasarnya 

wilayah yang termasuk iklim tropis dapat 

dibedakan menjadi daerah tropis kering yang 

meliputi stepa, savanna kering, dan gurun pasir 

dan daerah tropis lembab yang meliputi hutan 

hujan tropis, daerah-daerah dengan musim 

basah dan savanna lembab. Indonesia sebagai 

daerah beriklim tropis memberikan pengaruh 

yang cukup signifikan terhadap bentuk 

bangunan. Kondisi iklim seperti temperatur 

udara, radiasi matahari, angin, kelembaban, 

serta curah hujan, mempengaruhi terhadap 

desain. Masyarakat pada zaman dahulu dalam 

membangun rumahnya atau mendesain 

berusaha untuk menyesuaikan kondisi iklim yang 

ada guna mendapatkan desain rumah yang 

nyaman dan aman menurut (Ahmad nidlom, 

2001).  

 Definisi Sense of Place 

Menurut Williams dan Kitchen (2012) sense of 

place merupakan persepsi individu mengenai 

lingkungan mereka sendiri yang meliputi struktur 

fitur sosial. Yang lebih spesifik jika dikaitkan 

dengan desain yaitu sebuah proses hasil relasi 

antara manusia dan tempat hasil dari 

penginderaan secara lengkap terhadap kondisi 

lingkungan, baik setting fisik maupun sosial yang 

memberikan pengalaman sehingga 

menghasilkan sebuah status intensionalitas 

terhadap suatu tempat. Berdasarkan pernyataan 

ini kita dapat menyimpulkan bahwa penerapan 

teori sense of place dalam sebuah desain 

sangatlah penting, dimana pengguna dapat 

berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya atau 

dengan konsep desain yang diangkat. Konsep 

sense of place ini berangkat dari pemahaman 

bahwa place adalah space yang memiliki 

pemaknaan. Unsur pembentuk sense of place itu 

sendiri diyakini berasal dari 3 (tiga) hal yaitu 

aktivitas, pemaknaan dan lingkungan binaan 

(Punter, 1991). Berangkat dari teori tersebut, 

Carmona (2003) menyatakan bahwa kesan 

sense of place akan diperoleh dari perpaduan 

penataan setting fisik ( physical setting), aktivitas 

( activity ) dan makna ( meaning ) pada sebuah 

place (tempat). Dengan kata lain, konsep sense 

of place ini merupakan sebuah konsep holistik 

yang berfokus pada subjektifitas karena terkait 

dengan pengalaman, emosi, atau ikatan 

seseorang terhadap ruang dan diyakini oleh 

Najafi et.al. (2011) bersifat psikologis, 

interaksional dan fisik. Secara umum, definisi 

sense of place dapat digambarkan sebagai 

sebuah sensasi yang diterima manusia, 

berbentuk kesan atau perasaan yang ditimbulkan 

terhadap sebuah tempat yang kemudian 

dipersepsikan oleh manusia, menghasilkan 

sebuah makna subjektif terhadap tempat 

tersebut. Kianicka et.al. (2006) menjelaskan 

dalam penelitian yang dilakukan di Swiss Alpine 

Village, bahwa sense of place dapat dimiliki oleh 

penduduk lokal dan turis yang mengunjungi 
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kawasan pusaka tersebut hanya saja bentuk 

sense of place yang dimiliki itu berbeda. Menurut 

Kianicka et.al., sense of place yang dimiliki oleh 

penduduk lokal, selain terkait dengan kehidupan 

mereka sehari-hari seperti pekerjaan, properti, 

ikatan sosial, juga terkait dengan kenangan masa 

kecil dan remaja, sedangkan sense of place milik 

turis terbentuk karena estetika dan karakteristik 

tempat yang dialami dalam konteks pengalaman 

dari sebuah kegiatan rekreasi. Seperti yang 

dikatakan Rahadiyanti,dkk dalam penelitian 

sense of place kawasan pasar ubud, yaitu 

Pembentuk sense of place dapat berupa faktor 

fisik, yakni bentuk fisik tempat, dan faktor sosial, 

yakni aktivitas manusia yang menjadi identitas 

sebuah tempat.  

Arsitektur Tradisional Bali 

Merespon lokasi perancangan proyek Tropical 

Resort Bali yaitu perancangan proyek ini brlokasi 

di Bali, maka dari itu adapun literatur mengenai 

Arsitektur Tradisional Bali.  

Arsitektur tradisional Bali dapat diartikan sebagai 

tata ruang yang mewadahi kehidupan 

masyarakat Bali yang telah berkembang secara 

turun menurun dengan segala aturan-aturan 

yang diwarisi dari zaman dahulu hingga 

sekarang. Arsitektur Bali adalah gaya arsitektur 

vernacular yang didesain menggunakan bahan-

bahan lokal untuk membangun bangunan, 

struktur, dan rumah-rumah, serta mencerminkan 

tradisi lokal (Alfari, 2016). Arsitektur Bali sangat 

dipengaruhi oleh tradisi Hindu Bali, serta unsur 

Jawa kuno. Bahan yang biasa digunakan di 

rumah-rumah dan bangunan Bali antara lain atap 

jerami, kayu kelapa, bambu, kayu jati, batu, dan 

batu bata. Arsitektur Bali memiliki karakteristik 

menggunakan budaya kuno dan kesenian di 

setiap elemen desain. Arsitektur tradisional Bali 

tidak terlepas dari keberadaan manuskrip Hindu 

bernama “Lontar Asta Kosala Kosali” yang 

memuat tentang aturanaturan pembuatan rumah 

atau puri dan aturan tempat pembuatan ibadah 

atau pura. Dalam Asta Kosala Kosali disebutkan 

bahwa aturan-aturan pembuatan sebuah rumah 

harus mengikuti aturan-aturan anatomi tubuh 

pemilik rumah dengan dibantu sang undagi 

sebagai pedande atau orang suci yang 

mempunyai wewenang membantu 

pembangunan rumah atau pura.  

Filosofi dari desain arsitektur Bali berpusat pada 

agama Hindu, organisasi ruang, dan hubungan 

sosial yang bersifat komunal. Sebuah rumah atau 

villa di Bali dibangun dan dirancang dengan 7 

filosofi berikut (Alfari, 2016): (1).Tri Hata Karana 

- Menciptakan harmoni dan keseimbangan 

antara 3 unsur kehidupan - atma atau manusia, 

angga atau alam, dan khaya atau dewa-dewa. 

(2).Tri Mandala - aturan pembagian ruang dan 

zonasi. (3).Sanga Mandala - seperangkat aturan 

pembagian ruang dan zonasi berdasarkan arah. 

(4).  Tri Angga - konsep atau hierarki antara alam 

yang berbeda. (5).  Tri Loka - mirip dengan Tri 

Angga tetapi dengan alam yang berbeda. (6).  

Asta Kosala Kosali - 8 pedoman desain arsitektur 

tentang simbol, kuil, tahapan, dan satuan 

pengukuran.(7). Arga Segara - axis suci antara 

gunung dan laut. Adapun 5 fokus arsitektur Bali 

berdasarkan Filosofinya. Pertama yaitu sistem 
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ventilasi yang baik. Pada rumah Bali ataupun 

villa, jendela besar selalu digunakan untuk 

sirkulasi udara dan adanya ruang di antara atap 

dan dinding bangunan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Bukaan pada Bale Meten 
Sumber: (I Nengah Lanus1), 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kedua yaitu pondasi yang kokoh. 

Berdasarkan pada filosofi Tri Loka, tubuh 

manusia mirip dengan rumah, maka 

dibuatlah fondasi dengan dasar yang kuat, 

seperti kaki bagi manusia, fondasi yang kuat 

pada sebuah rumah akan memberikan 

kekuatan. 

 

Gambar 3. Pondasi Bale Meten Sakulu 
Sumber: : (I Nengah Lanus1), 2017) 

 
Ketiga yaitu sebuah halaman yang besar. 

Berdasarkan konsep yang selaras dengan alam, 

rumah khas Bali harus memiliki halaman yang 

luas untuk berkomunikasi dengan alam 

sekitarnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Ruang Terbuka Hijau pada 
Arsitektur Bali 

Sumber: gambarrumah.pro,2014 
 

Keempat yaitu penjaga tembok atau 

penyengker. Tembok tinggi yang melindungi 

rumah dari pandangan orang luar, 

memberikan privasi dan perlindungan dari 

orang lain, serta untuk menangkal ilmu hitam 

dan roh-roh jahat agar tidak masuk ke dalam 

rumah. 

 

 

 

Gambar 2. Contoh Ruang Antara Atap dan 
Dinding 

Sumber: amazon.to, 2020 
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Kelima yaitu konsep tata letak. Konsep tata 

letak ini adalah hal utama yang harus 

diperhitungkan pada arsitektur Bali, dimana 

dalam hal ini merupakan hal yang sakral bagi 

masarakat Bali. Konsep tata letak ini 

berdasarkan filosofi Sanga Mandala yaitu 

aturan pembagian ruang dan zonasi 

bedasarkan arah. Istilah Sanga Mandala 

adalah berasal dari dua kata dalam bahasa 

sansekerta, yaitu sanga dan mandala yang 

masing- masing memiliki arti tersenri. Sanga 

mengandung pengertian sebagai angka 

sembilan atau jumlah sembilan, sedangkan 

mandala dapat dimaknai sebagai wilayah 

atau zona . Gabungan dari kedua kata ini 

selanjutnya membentuk istilah Sanga 

Mandala yang merupakan nama sebuah 

konsepsi popular yang dikenal dalam tatanan 

arsitektur Bali.  

Hal yang menjadi landasan dari sanga 

mandala ialah 4 arah mata angin yang 

diantaranya dalam budaya Bali disebut Kaja 

(utara), Kangin (timur), Kelod (selatan), dan 

Kauh (barat). Keempat arah ini memiliki 

sebutan-sebutan tesendiri dalam istilah lokal 

Balinya, yaitu kaja untuk arah posisi gunung 

yang beroposisi dengan kelod, untuk arah 

posisi laut dan kangin sebagai matahari yang 

terbit dan berlawanan dengan kauh sebagai 

arah matahari terbenam (Gelebet, 2002). 

Pemahaman ini juga melahirkan dua buah 

sumbu imajiner yang terbentuk dari dua 

pasangan arah dalam budaya Hindu Bali, yaitu 

sumbu orientasi natural kaja-kelod untuk 

pasangan arah gunung-laut dan sumbu orientasi 

ritual kangin-kauh untuk pasangan arah matahari 

terbit-matahari terbenam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilayah bersumbu natural Kaja-Kelod yang 

sebelumnya hanya terbagi atas zona sakral dan 

profan, akhirnya berkembang menjadi 3 zona, 

yaitu zona kaja yang bernilai sakral atau utama 

(Bali: utama), zona tengah yang bernilai 

menengah (Bali: madya), dan zona kelod yang 

bernilai profan (Bali: nista).  

 

 

Gambar 5. Tembok Penyengker 
Sumber: wordpress.com, 2017 

Gambar 6. Diktomi Arah Orientasi Kaja-Kelod 
Bagi Masyarakat Bali 

Sumber: Gelebet, 2002:11 dan olahan pribadi, 

2020 
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Dari penjelasan mengenai Sanga Mandala maka 

tercipta sebuah peletakan fungsi ruang terhadap 

pembagian zonasi tersebut. 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODE 

Adanya proyek Tropical Resort Bali ini, dijadikan 

sebuah sarana untuk menjawab perumusan 

masalah yang ada. Metode yang digunakan pada 

perancangan ini yaitu degan metode kualitatif 

dengan cara mengumpulkan data-data yang 

mendukung proses perancangan Tropical Resort 

Bali melalui observasi lapangan dan wawancara 

klien yang merupakan owner dari Tropical Resort 

Bali. 

Observasi  

Observasi yang dilakukan berupa observasi 

kunjungan kelokasi lahan guna mendapatkan 

informasi mengenai kondisi lahan yang nantinya 

akan dianalisa untuk mendukung proses 

peancangan. Berikut informasi yang didapatkan:  

 Data Tapak  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokasi lahan terletak di JL. Dewi Kausalya, 

Legian Kuta, Kabupaten Badung, Bali 80361. 

Berdasarkan gambar di atas bahwa arah hadap 

bangunan mengarah ke Barat Daya. Area utara  

berbatasan langsung dengan rumah hunian, area 

timur berbatasan langsung dengan Jalan , area 

selatan berbatasan langsung dengan Grand 

Erawan yaitu penginapan, dan area barat 

Gambar 8. Pembagian Zona Ruang Brdasarkan 
Filosofi Sanga Mandala 

Sumber: Gelebet, 2002:11 dan Olahan Pribadi, 

2020 

Gambar 9. Data Tapak 
Sumber: googleearth dan Olahan Pribadi,2020 

 

Gambar 7. Persilangan sumbu Kaja-Kauh  dan 
Kangin-Kauh yang Membentuk Sanga Mandala 
Sumber: Gelebet, 2002:11 dan Olahan Pribadi, 

2020 
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Gambar 11. Kondisi Sekitar Lahan (Garis 
Sempadan Lahan) 

Sumber: Data Pribadi, 2019 

berbatasan langsung dengan jalan dan rumah 

hunian.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara 

Selain observasi lapangan yang dilakukan, 

adapun hasil wawancara yang dilakukan 

secara langsung dengan klien yang 

merupakan owner Tropical Resort Bali, yaitu 

di antaranya :  

 Kebutuhan dan Keinginan klien  

a.Keinginan Owner untuk menghadirkan desain 

dengan nuansa tropical sehingga para 

pengguna ruang dapat merasakan nuansa 

tropical Bali dengan menggabungkan konsep 

arsitektur bali. 

b.Keinginan klien untuk menciptakan sebuah 

desain yang dapat berinteraksi dengan 

pengguna ruang. 

 Data Pengguna Tropical Resort Bali 

a. Pelanggan, Pelanggan dari Tropical Resort 

Bali yaitu mereka yang sedang berlibur di Bali 

dan membutuhkan fasilitas penginapan yang 

memberikan suasana hidup di Bali. 

Gambar 10. Kondisi Sekitar Lahan (Bagian 
Depan Lahan) 

Sumber: Data Pribadi, 2019 

Gambar 12. Entrance Lahan 
Sumber: Data Pribadi, 2019 

Gambar 13. Kondisi Tanah Lahan 

Sumber: Data Pribadi, 2019 
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b. Direktur, Merupakan pimpinan tertinggi dari 

Tropical Resort Bali yang memiliki tugas 

mengoperasikan dan mengawasi kegiatan. 

c. General Manager, Bertugas untuk mengatur 

staf – staf Tropical Resort Bali sesuai dengan 

divisi yang mereka pimpin. 

d. Staff Financial, Bertugas untuk mengatur 

segala bentuk keuangan, berjaga pada 

receptionist dan juga membuat laporan 

keuangan. 

e. Staff Marketing, Staff marketing bertugas 

untuk mempromosikan layanan yang diberikan 

Tropical Resort Bali kepada pelanggan, dan 

memasarkan layanan yang diberikan pelanggan.  

f. Staff F&B, Staff F&B adalah mereka yang 

bekerja untuk menyiapkan sajian makanan bagi 

pelanggan Tropical Resort Bali.  

g. Staff House Keeper, bertugas dalam melayani 

kebutuhan pelanggan pada kamar yang 

disediakan.  

h. Chief Engineer, Melakukan segala bentuk 

pekerjaan yang berhubungan dengan mesin 

pada bangunan Tropical Resort Bali. 

i. Keamanan, menjaga keamanan serta 

ketertiban di Tropical Resort Bali.  

Pengolahan Data  

Dari hasil wawancara yang dilakukan maka data 

yang dikumpulkan diolah menjadi sebuah 

informasi mengenai kebutuhan ruang yang 

diperlukan Tropical Resort Bali. Yaitu di 

antaranya : 

a. Area Hunian, dimana area hunian dapat 

disatukan pada satu area dan memiliki beberapa 

kategori hunian yang berbeda, jumlah kategoti 

tergantung dengan space yang dimiliki dan 

disarankan minimal 2 kategori hunian. 

b. Area Pendukung, area pendukung yang 

dimaksud yaitu berupa fasilitas yang memberikan 

kenyamanan bagi para tamu resort. Dimana 

fasilitas tersebut dapat mencerminkan suasana 

tropis dan kehidupan yang ada di Bali, sehingga 

para tamu resort betah untuk tinggal di Troical 

Resort Bali.  

c. Area Penunjang Ekonomi, area penunjang 

ekonomi yang dimaksud yaitu area yang dapat 

memberikan penghasilan selain dari pada hunian 

yang disewakan. Penunjang ekonomi tersebut 

dapat berupa fasilitas seperti restaurant, gym, 

yoga, spa, dll. Tergantung dengan kecukupan 

space yang ada. 

Analisa Data  

Data hasil obsrvasi lapangan yang telah 

dilakukan memberikan data-data yang akan 

dianalisa untuk mendukung proses perancangan 

Tropical Resort Bali. Analisa yang dilakukan 

berupa menganalisa kondisi tapak yaitu sebagai 

berikut:  

a. Pencahayaan dan Penghawaan 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 14. Analisa Pencahayaan 
Sumber: Olahan Pribadi, 2020 
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Gambar di atas merupakan gambar analisa jalur 

pencahayaan alami dan jalur sirkulasi udara. 

Dapat diketahui bahwa pada kondisi ini arah 

angin sejalan dengan arah jalur matahari. Arah 

angin dari analisa di atas berasal dari timur dan 

barat. Dengan analisa ini maka dapat ditentukan 

bagunan yang cocok sesuai dengan fungsinya.  

b. Kebisingan 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil analisa diatas, sumber 

kebisingan datang dari jalan utama yang ada di 

sekitar site, yaitu Jalan Dewi Sri ( Berwarna 

Merah Tebal). Sumber kebisingan juga datang 

dari sub jalan utama yang ada di sebelah timur 

Site (Orange). Warna Kuning tebal adalah jalan 

Sunset Road, yaitu jalur utama daerah urban 

yang ada di Bali. 

c. Analisa Perkiraan Cuaca di Bali  

 

 

 

 

 

 

 

 

Curah hujan paling sedikit terlihat pada bulan 

April sampai dengan bulan September. Dan 

curah hujan lebat berada pada bulan November 

sampai dengan bulan Februari. 

d. Analisa Temperatur Suhu di Bali  

 

 

 

 

 

 

 

 

Suhu tertinggi rata-rata di Bali yaitu sekitar 32 

derajat celcius. Dan suhu terendah rata-rata 

berada di 21-23 derajat celcius. 

Gambar 16. Analisa Penghawaan 

Sumber: Olahan Pribadi, 2020 

Gambar 15. Prakiraan Angin per 19 
Semptember 2020 Bali  

Sumber: Badan Meteorologi Klimatologi dan 

Geofisika (BMKG), 2020 

Gambar 17. Analisa Kebisingan 

Sumber: Olahan Pribadi, 2020 

Gambar 18. Analisa Perkiraan Cuaca 
Sumber: hykersbay.com, 2020 

 

Gambar 19. Analisa Temperatur Suhu Bulanan 
2015- 2020 di Bali  

Sumber: hykersbay.com, 2020 
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Pemecahan Masalah  

Berdasarkan literatur dan hasil analisa data 

yang telah dikumpulkan memberikan sebuah 

solusi untuk memecahkan masalah akan 

kebutuhan fungsi ruang yaitu melakukan 

sebuah perancangan dengan pendalaman 

“Sense of Place”. Dimana dengan 

merancang sebuah desain menggunakan 

menggunakan pendalaman ini, akan 

memberikan sebuah desain yang dapat 

berinteraksi dengan pengguna ruang, baik itu 

secara fisik maupun sosial. Penerapan 

pendektan sense of place ini juga bisa 

mendukung konsep suasana tropical dan 

arsitektur Bali yang diiginkan oleh klien. 

Maka dari itu jawaban dari semua 

permasalahan yang ada menciptakan 

sebuah konsep desain pada perancangan 

Tropical Resort Bali, yaitu mendesain 

perancangan Tropical Resort Bali dengan 

pendalaman sense of place. Sense of Place 

yang diterapkan pada perancangan ini yaitu 

Sense of Place pulau Bali dan digabungkan 

dengan konsep tropical yang diinginkan oleh 

klien. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Konsep Zoning, Organisasi Ruang dan Pola 

Sirkulasi 

Konsep zoning yang didasari dari pembagian 

zoning Sanga Mandala yang merupakan Sense 

of Place yang diterapkan pada perancangan 

Tropical Resort Bali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari hasil pembagian zonasi ruang Tropical 

Resort Bali berdasarkan sanga mandala seperti 

pada gambar diatas (Gambar 20). Kemudian 

dituangkan dalam bentuk gambar 3D seperti 

gambar di bawah ini (Gambar 21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 20.  Hasil Pembagian Zonasi Ruang 
pada Lahan Tropical Resort Bali Berdasarkan 

Sanga Mandala. 

Sumber: Olahan Pribadi, 2020 

Gambar 21. Layout Tropical Resort Bali 
Berdasarkan Sanga Mandala 
Sumber: Olahan Pribadi, 2020 
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Organisasi ruang dan pola sirkulasi pada 

Tropical Resort Bali yaitu memusat ke tengah 

seperti halnya pada konsep zonasi sanga 

mandala yaitu bagian tengah menjadi pusat 

sirkulasi kesemua ruang yang ada dalam 

satu area bangunan (seperti pada Gambar 

21). 

Aplikasi Gaya Arsitektur Bali dan Suasana 

Tropical Bali  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada bagian atap restaurant dibuat berbeda dari 

atap-atap yang lain, hal ini dijadikan sebagai 

aksen dari bangunan Tropical Resort Bali. 

Dimana atap tersebut terinspirasi dari atap 

lumbung padi atau Bale Jineng pada arsitektur 

Bali. Dari atap jineng kemudian dimodifikasi 

dengan menggunakan material bambu sehingga 

menciptakan bentuk yang baru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada gambar diatas merupakan gambar 

perspektif entrance dari Tropical Resort Bali yang 

menghadap barat daya. Hal ini di tandai dengan 

adanya angkul-angkul, dimana dalam konsep 

zonasi sanga mandala, angkul-angkul di 

posisikan pada bagian barat daya. Lobby dan 

Gambar 22. Perspektif Fasad Tropical Resort 
Bali 

Sumber: Olahan Pribadi, 2020 

Gambar 23. Perspektif Fasad Tropical Resort 
Bali 

Sumber: Olahan Pribadi, 2020 

Gambar 24. Perspektif Bentuk Atap Restaurant 

Sumber: Olahan Pribadi, 2020 

Gambar 25. Perspektif Bentuk Atap Restaurant 
Sumber: Olahan Pribadi, 2020 

Gambar 26. Perspektif Entrance Tropical Resort 
Bali 

Sumber: Olahan Pribadi,2020 
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receptionist juga diposisikan dizona barat daya 

berdekatan dengan angkul-angkul. Dalam hal ini 

posisi lobby juga disesuaikan dengan konsep 

zonasi Sanga Mandala.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aling-aling seperti pada gambar diatas yang 

merupakan salah satu gaya arsitektur Bali yang 

diterapkan. Dimana aling-aling berfungsi sebagai 

pembatas antara angkul-angkul dengan 

pekarangan rumah maupun tempat suci pada 

arsitektur Bali dan juga dipercaya sebagai 

penetralisir dari gangguan negatif baik secara 

sekala maupun niskala.  

Adapun juga beberapa karakteristik ukiran Bali 

yang digunakan yaitu dengan mengaplikasikan 

Ornamen Karang Daun sebagai secondary skin. 

Ornamen karang daun ini kemudian diseleksi dan 

digabungkan menjadi suatu gambar yang 

simetris pada aplikasi photoshop. Kemudian di 

gabungkan dengan motif batik pradma Bali. 

Kemudian dijadikan sebuah kesatuan dan 

diaplikasikan pada secondary skin dengan 

menggunakan triplek yang dipotong 

menggunakan digital lasercut (seperti pada 

Gambar 28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dengan adanya tumbuhan di dalam bangunan 

yang dikombinasikan dengan pengaplikasian 

material alam pada finishing bangunan (seperti 

pada Gambar 2.58), memberikan suasana tropis 

pada Tropical Resort Bali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 28. Pengaplikasian Batik Secondary 
Skin  Pada Bangunan Tropical Resort Bali. 

Sumber: Olahan Pribadi, 2020 
 

Gambar 29. Perspektif Suasana Tropical Resort 
Bali 

Sumber: Olahan Pribadi, 2020 

Gambar 27. Gambar Perspektif Aling-Aling 
Sumber: Olahan Pribadi, 2020 

Gambar 30. Suasana Tropical pada Lobby 
Tropical Resort Bali Dengan Material Kayu 

Sumber: Olahan Pribadi, 2020 
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Dengan pengaplikasian material dan warna alami 

ini dapat memberikan kesan dan suasana tropis 

didalam ruangan. Hal ini juga sangat mendukung 

pendekatan sense of place yang diterapkan pada 

perancangan Tropical Resort Bali, dimana para 

pengguna dapat merasakan suasana tropis di 

Bali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 31. Suasana Tropical pada Restaurant 
Tropical Resort Bali Dengan Material Bambu 

Sumber: Olahan Pribadi, 2020 

 

Gambar 32. Suasana Tropical pada Restaurant 
Tropical Resort Bali Dengan Material Bambu 

Sumber: Olahan Pribadi, 2020 

 

Gambar 35. Suasana Tropical pada Pool 
Tropical Resort Bali Dengan Material Bambu 

Sumber: Olahan Pribadi, 2020 

 

Gambar 33. Suasana Tropical pada Restaurant 
Tropical Resort Bali  

Sumber: Olahan Pribadi, 2020 

 

Gambar 34. Suasana Tropical pada Fasad 
Tropical Resort Bali  

Sumber: Olahan Pribadi, 2020 

 

Gambar 36. Perspektif Pool Tropical Resort Bali 
Sumber: Olahan Pribadi, 2020 

Gambar 37. Suasana Tropical Bali pada Kamar 
Sumber: Olahan Pribadi, 2020 



Ma’dika, Susan: Perancangan Proyek Tropical Resort Bali dengan Pendalaman Sense of Place Oleh Konsultan Arsitektur Interior 
Skala Ritme Studio  
 

 

 

 

Gambar 42. Isometri Bentuk Bangunan Tropical 
Resort Bali Lantai 2 

Sumber: Olahan Pribadi, 2020 

Gambar 41. Isometri Bentuk Bangunan Tropical 
Resort Bali Lantai Dasar 

Sumber: Olahan Pribadi, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dengan pengaplikasian batu alam pada 

bathup dan dinding , juga penggunaan bilik 

bambu pada dinding memberikan kesan 

suasana Tropical di Bali.  

Aplikasi Bentuk dan Bahan Pelingkup 

Tropical Resort Bali 

Aplikasi Bentuk yang diaplikasikan, dipengaruhi 

dengan Sense of Place yang diterapkan dari 

perancangan Skala Ritme Studio pada proyek 

Tropical Resort Bali. Dimana dengan 

menggunakan filosofi arsitektur Bali sebagai 

acuan dalam desain. Adanya filosfi Sanga 

Mandala yang di terapkan dalam perancangan 

mempengaruhi orientasi arah hadap bangnunan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 43. Isometri Bentuk Bangunan Tropical 
Resort Bali Lantai 3 

Sumber: Olahan Pribadi, 2020 

Gambar 40. Orientasi Tampak Atas Tropical 
Resort Bali pada Lokasi Lahan 
Sumber: Olahan Pribadi, 2020 

Gambar 39. Suasana Tropical pada Toilet 

Sumber: Olahan Pribadi, 2020 

Gambar 38. Suasana Tropical Bali pada Interior 
Kamar 

Sumber: Olahan Pribadi, 2020 
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Gambar 44. Furnitur Material Kayu dan Rotan 
Dengan Konsep Modern  

Sumber: Olahan Pribadi, 2020 
 

Gambar 45. Furnitur Material Kayu Dengan 
Konsep Modern  

Sumber: Olahan Pribadi, 2020 
 

Gambar 46. Furnitur Material Karyu dan Rotan 
Dengan Konsep Tradisional 

Sumber: Olahan Pribadi, 2020 
 

Bahan pelingkup yang digunakan dalam 

perancangan proyek Tropical Resort Bali adalah 

dinding beton dengan finishing aci sebagai kesan 

natural pada bangunan yang mendukung konsep 

tropical (seperti pada Gambar 41). 

Aplikasi Furnitur dan Aksesoris Pendukung 

Bentuk - bentuk furnitur yang digunakan 

bervariasi dari tradisional hingga modern. Akan 

tetapi demi mendapatkan sense of place dari 

kehidupan di Bali sendiri, penggunaan material – 

material alam sangatlah penting. Maka dari itu 

yang diutamakan pada desain funitur adalah 

penggunaan material dan warna alam seperti 

kayu dan rotan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aksesoris pendukung yang diaplikasikan yaitu 

berupa lukisan – lukisan, ukuran, karya pahat 

dan aksesoris yang terbuat dari rotan, kayu dan 

bilik bambu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 47. Aksesoris Pada Dinding Ruang Spa 
Sumber: Olahan Pribadi, 2020 

 

Gambar 48. Aksesoris Pada Dinding Ruang 
Kantor 

Sumber: Olahan Pribadi, 2020 
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Aplikasi Finishing Material dan Warna Alam 

pada Interior 

Dengan Menggunakan Material dan Warna Alam 

pada Interior Memberikan Kesan Suasan Sense 

of Place Bali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KESIMPULAN 

Tropical Resort Bali adalah sebuah resort yang 

terletak di Jl. Dewi Kausalya, Legian, Kuta, 

Kabupaten Badung, Bali. Dimana lokasi tersebut 

merupakan area urban berdekatan dengan jalan 

Sunset Road yang merupakan Jalan utama yang 

ada di Bali. Dengan memanfaatkan kondisi yang 

strategis ini Tropical Resort bali menyediakan 

tempat hunian bagi para wisatawan domestik 

maupun internasional. Pendalaman sense of 

place yang diterapkan pada perancangan ini 

dengan tujuan agar para pengunjung Tropical 

Resort Bali dapat merasakan suasana dan 

pengalaman hidup di Bali, sehingga menciptakan 

sebuah ketertarikan untuk datang kembali 

ketempat tersebut.  

Konsep perancangan yang diterapkan untuk 

mencapai sense of place dari kehidupan di Bali 

yaitu dengan menjadikan  konsep Arsitektur Bali 

yang disebut Asta Kosala Kosali sebagai acuan 

dalam mendesain. Dimana dengan makna filosofi 

– filosofi yang ada dalam Asta Kosala Kosali 

sangat membantu dalam proses perancangan 

ini. 

Perancangan sebuah desain dengan pendekatan 

sense of place sangatlah diperlukan, dimana 

pengguna dapat merasakan sense of place pada 

suatu daerah dalam sebuah desain 

perancangan. Terlebih bagi Indonesia dengan 

keragaman suku, budaya dan adat istiadat yang 

berbeda-beda di setiap daerahnya. Oleh sebab 

itu, disarankan mengetahui tolak ukur ini akan 

sangat berpengaruh terhadap bangunan maupun 

aktivitasnya.  

Sangat disadari bahwa masih terdapat banyak 

kekurangan yang ada dalam laporan ini. Melalui 

laporan ini dihimbau agar karya tulis ini dapat 

digunakan sebaik-baiknya untuk perancangan 

desain yang memiliki pendekatan yang serupa. 
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