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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kabupaten Pesawaran adalah daerah yang menjadikan beberapa pantai di wilayah 

pesisir sebagai destinasi wisata yang menarik. Kabupaten yang mempunyai potensi alam berupa 

pantai dan perbukitan, memiliki kesempatan lebih untuk menarik wisatawan untuk berkunjung. 

Akan tetapi, potensi tersebut masih belum dikelola dengan maksimal oleh pemerintah daerah. 

Oleh karena itu, hal tersebut yang mendasari investor untuk mendirikan sebuah bangunan yang 

berfungsi sebagai hotel resort, dan memanfaatkan potensi alam sekitar dengan maksimal. Lokasi 

yang menarik perhatian investor untuk dijadikan hotel resort ini berada di Pantai Teluk Pandan, 

Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Investor yang menginginkan 

pengembangan daerah pantai dengan memanfaatkan potensi alam, diharapkan mampu 

meningkatkan nilai diberbagai aspek seperti sosial dan budaya, serta perekonomian di 

Kabupaten Pesawaran. 

Dalam pengembangan tersebut, diperlukannya pendukung dari berbagai aspek seperti 

fasilitas infrastruktur, keadaan lingkungan sekitar, kondisi kawasan, dan lain-lain. Hal ini 

ditujukan agar pengerjaan pengembangan ini berjalan sesuai dengan perencanaan yang dibuat. 

Hotel resort yang akan dibangun berfungsi sebagai tempat wisata, beristirahat, refreshing, 

olahraga, dan lainnya. Selain itu, hotel resort berfungsi sebagai tempat untuk rapat bersama 

rekan kerja, menciptakan suasana baru dalam memulai pekerjaan, dan memberikan 

kenyamanan fisik maupun emosi bagi pengguna. 

Maka dari itu, diperlukan adanya penyusunan laporan sebagai kajian awal sebelum 

dilaksakannya pembangunan untuk pengembangan kawasan yang dimaksud. Laporan ini 

diharapkan mampu menjadi acuan dasar dalam pelaksanaan pembangunan dan menjadi 

gambaran untuk investor terkait tujuan yang ingin dicapai. Selain itu, perancangan ini dinilai 

dapat menaikkan jumlah daya tarik masyarakat atau pengunjung untuk menikmati pariwisata 

daerah dan bangunan hotel resort yang dilengkapi dengan fasilitas sesuai standar dengan ciri 

khas di kawasan Pantai Teluk Pandan.  
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1.2 Ketentuan Proyek 

Proyek hotel resort yang akan dirancang menerapkan klasifikasi hotel yaitu bintang tiga. 

Tapak yang akan digunakan merupakan lahan dengan kondisi berkontur serta disisi Selatan dan 

Barat tapak terdapat view laut dan perbukitan yang indah. Lokasi proyek ini terletak di Pantai 

Teluk Pandan yang termasuk daerah strategis akan pariwisatanya di Kabupaten Pesawaran. 

Berikut ini ketentuan yang harus diterapkan dalam perancangan hotel resort ini, antara lain : 

1. Standar bintang tiga 

2. Memiliki fasilitas kamar sebanyak 30 sampai 40 kamar  

3. Bagi pengunjung atau tamu yang menginap disediakan fasilitas khusus seperti SPA, Gym, 

Restaurant, kolam renang khusus, dan fasilitas lainnya. 

4. Bagi pengunjung atau tamu yang tidak menginap dapat menggunakan fasilitas yang 

disediakan seperti Ballroom, Convention Hall, kolam renang umum, dan lain-lain. 

5. Sebagai tempat rekreasi terbuka bagi seluruh pengunjung. 

 

1.3 Lingkup Perancangan 

Lingkup perancangan tugas akhir ini memuat proses pengerjaan programming seperti 

pekerjaan pengumpulan data, analisis terhadap tapak dan preseden hotel resort, penyusunan 

program ruang, menyajikan konsep, yang pada akhirnya menghasilkan sebuah dokumen 

perancangan arsitektur berupa gambar kerja dan laporan tertulis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


