
Perancangan Tropical Resort Bali ada

perancangan proyek yang dimana merupakan

perancangan dari tanah kosong. Lahan tersebut

berlokasi di JL. Dewi Kausalya, Legian Kuta,

Kabupaten Badung, Bali8036. Luas lahan yang

dimiliki    ±1300 m2. 

Tropical Resort Bali didirikan bertujuan sebagai

lahan ekonomi dari pemilik resort. Dimana site

yang dimiliki juga sangat strategis untuk

menunjang ekonomi. Terlebih pada bangunan

hunian untuk tempat menginap para touris

internasional maupun touris domestik.

Menciptakan sebuah desain Tropical dengan

memanfaatkan pencahayaan alami dan sirkulasi

udara yang baik.

·Menerapkan pendalaman sense of place pada

setiapdesain dengan tujuan agar customer

dapat berinteraksi dengan konsep yangdiangkat

dan menimbulkan ketertarikan untuk kembali ke

tempat tersebut.

Menciptakan sebuah desain yang dapat

membuat bangunan terlihat aksen terhadap

lingkungan sekitarnya.

Menciptakan sebuah desain yang

memanfaatkan kondisi site di mana lokasi site

sendiri terletak di Pulau Bali.

Menciptakan sebuah desain yang dapat menarik

banyak customer.

TUJUAN PERANCANGAN : 

TROPICAL
RESORT BALI
By Skala Ritme Studio

LATAR BELAKANG PERMASALAHAN : 

Adapun latarbelakang permasalan pada

perancangan proyek ini yaitu adanya keinginan klien

untuk juga menerapkan suasana seperti di Bali pada

sebuah perancangannya, jadi walaupun para

pengguna hanya menginap di Tropical Resort Bali

mereka bisa merasakan sense of place dari Bali,

baik secara fisik maupun sosial.

SITE ANALYSIS
Pencahayaan

Penghawaan

Kebisingan

SOLUSI PERANCANGAN
Sanga Mandala

T A M A P A K  D E P A N

t r o p i c a l  r e s o r t  b a l i

T A M A P A K  S A M P I N G

t r o p i c a l  r e s o r t  b a l i

SOLUSI PERANCANGAN
Pencahayaan dan Penghawaan

Dengan perancangan Arsitektur

yang baik, memberikan bukaan

yang lebih banyak tiap masing

masing kamar, sehingga sirkulasi

udara dan pencahayaan alami

teraplikasi dengan baik.
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APLIKASI KARAKTER GAYA
Gaya yang diaplikasikan pada bangunan
Tropical Resort Bali yaitu gaya
Arsitektur Bali. Dimana menggunakan
material warna dan material alam
seperti warna coklat, abu- abu, hitam,
putih dan penggunaan material kayu,
bambu, rotan ,dan batu alam.

Motif Ornamen Karang Tumbuhan
dijadikan sebagai motif pada secondiary
skin pada Tropical Resor Bali

APLIKASI SUASANA RUANG
Suasana yang diciptakan pada Tropical
Resort Bali yaitu suasana harmoni
antara 3 unsur yaitu kehidupan atma (
manusia ), angga ( alam ), dan khaya
(dewa – dewa ) yang sesuai dengan
filosofi Arsitektur bagunan Bali yaitu Tri
Hata Karana. Dalam hal ini adalah salah
satu Sense of Place yang diangkat Skala
Ritme Studio dalam merancang Tropical
Resort Bali.

TanamanKamboja
diaplikasikan sebagai
tanaman utama untuk
menyampaikan Sense
of Place kehidupan
diBali

KONSEP FURNITURE
Bentuk - bentuk furniture 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 funiture adalah penggunaan
material dan warna alam seperti kayu
dan rotan.

APLIKASI FINISHING
Penggunaan finishing
menggunakan konsep kejujuran
material. Dalam hal ini sangat
mendukung pendekatan sense of
place Bali yang diterapkan.
Dimana material – material yang
digunakan merupakan material
alam.
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