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BAB III 

ANALISIS PERANCANGAN 

 

3.1 Analisis Kegiatan dan Pengguna 

3.1.1 Kegiatan dan Pengguna 

Sasaran pengguna pada hoteI resort adalah wisatawan dengan kategori dewasa, 

lansia, anak-anak, remaja, pelajar dan mahasiswa serta pengelola dengan kategori 

tenaga bagian administrasi, tenaga bagian keamanan, tenaga pelayanan. Sasaran 

terhadap pengguna dibagi dua pengguna, yaitu :” 

A. Pengguna Utama” 

Pengguna utama adalah seseorang yang digunakan jasanya oIeh pengunjung 

hoteI resort.”Orang dewasa, Iansia, anak-anak, remaja, peIajar dan mahasiswa 

menjadi sasaran dalam proyek hoteI resort ini.”Pengunjung diharapkan dapat 

berinteraksi secara sosiaI, bermain di area Iuar dan meIakukan kegiatan yang 

nyaman terhadap yang disediakan oleh pihak hoteI resort. “Wisatawan dapat 

dibagi menjadi beberapa jenis perjalanan dan ruang Iingkup perjalanan, yaitu :” 

• Wisatawan Lokal, melakukan bepergian di dalam negeri sendiri. 

• Wisatawan Asing, adalah orang asing yang meIakukan perjaIanan wisata ke 

negara Iain atau negara bukan daIam negeri 

• Wisatawan Sementara, dapat dikatakan sebagai wisatawan yang 

memerlukan tempat tinggal sementara, kemudian melakukan perjalanan 

kembali untuk mencapai tujuan semula.” 

• Wisatawan Asing Aborigin, adalah warga negara dari negara tertentu yang 

sedang meIakukan tugas atau jabatan tertentu, kemudian kembaIi Iagi ke 

negaranya untuk melakukan perjaIanan wisata di negaranya sendiri. 

• Wisatawan Dalam PerjaIanan Dinas, adaIah orang asing atau warga negara 

IokaI yang sedang melakukan perjalanan seteIah usainya tujuan utama.  

B. Pengguna Sekunder  

Pengguna sekunder ialah personeI manajemen (petugas administrasi, personeI 

keamanan dan personeI pelayanan) pada hoteI resort, staff pengeIoIa iaIah staff 

yang bekerja di tempat wisata yang bersangkutan serta bertanggung jawab atas 

kegiatan di hotel resort. 
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3.2 Analisis Kegiatan di Hotel Resort 

Setelah melakukan peninjauan dari kegiatan yang dilakukan, kegiatan pengunjung dan 

pengelola dapat dibedakan menjadi beberapa bagian : 

3.2.1 Kegiatan Wisatawan 

a. Pengunjung yang menginap di resort dapat menggunakan sarana yang tersedia.” 

b. Pengunjung yang tidak menginap biasanya datang untuk sementara yang bersifat 

formal atau nonformal. Layanan tamu berhubungan langsung dengan tamu, 

seperti kegiatand resepsi (ballroom), gym, spa, bar, restoran, dan kafetaria.” 

c. Kegiatan rekreasi untuk wisatawan, hotel resort ini menyediakan berbagai 

kegiatan speerti berenang, berjemur, bermain, jogging, dan melihat best view. 

3.2.2 Kegiatan Pengelola 

a. Staf administrasi 

Di bagian administrasi, layanan reservasi hotel resort atau penyewaan kamar, 

pemrosesan barang tamu, layanan informasi tentang hoteI resort, kontrol tamu 

masuk dan tamu yang meninggalkan hotel resort, persiapan laporan akuntansi, 

perjalanan, mengontrol buku perjalanan, memeriksa perjalanan manajemen atau 

manajemen personel dan pelatihan karyawan hotel resort.” 

b. Personel keamanan 

“ Kegiatan keamanan mengacu pada pengawasan atau pemantauan kegiatan yang 

diIakukan di hoteI resort, yang dipantau meIaIui pemantauan kamera CCTV dan 

pemantauan di tempat rekreasi.” 

c. Personel pelayanan 

Dalam kegiatan pelayanan, kegiatan yang dilakukan meliputi pembersihan kamar 

hotel resort, pembersihan ruang publik di hotel resort, penyediaan sprei yang 

dioperasikan oleh hotel resort, layanan pemeliharaan sprei, makanan dan 

minuman layanan pemesanan, dan penyediaan makanan dan minuman di hotel 

resort. Kegiatan lainnya termasuk merombak hotel resort listrik dan mekanik, 

memelihara sarana hotel resort, dan memperbaiki sarana hotel resort yang rusak. 
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3.3 Isu Terkait Fungsi 

Isu terkait fungsi dapat dilakukan dengan menganalisis secara fungsional. Hal ini 

menjadi aspek yang begitu mendasar dalam perancangan sebuah hotel resort. Aspek tersebut 

akan menentukan sifat atau karakter dari masing-masing fungsi. Fungsi-fungsi ini berupa 

fungsi primer, sekunder, dan penunjang. Beberapa fungsi tersebut selanjutnya akan dijelaskan 

di bawah ini. 

3.3.1 Fungsi Primer 

Kawasan resort memiliki fungsi sebagai tempat untuk rekreasi dan tempat 

berkumpul dengan berbagai fasilitas yang menarik bagi pengunjung yang datang. Hal 

tersebut seperti kegiatan administrasi, proses check in dan check out, kegiatan 

menginap untuk pengunjung, dan kegiatan wisata pantai seperti berenang, surfing, 

dan jelajah alam. 

3.3.2 Fungsi Sekunder 

Bangunan yang memiliki fungsi sekunder, bertujuan sebagai pelengkap 

kebutuhan dalam beraktifitas atau mengiringi kegiatan primer yang dilakukan para 

pengunjung. Kegiatan tersebut diantaranya seperti makan, minum, dengan sarana 

aktivitas pengunjung lainnya seperti pertemuan/meeting, acara pernikahan, dan 

kegiatan logistik lainnya. 

3.3.3 Fungsi Penunjang 

Fungsi penunjang meliputi kelengkapan fasilitas sarana dan prasarana hotel 

resort, yang bertujuan untuk mendukung kegiatan primer dan sekunder para 

pengunjung. Kebutuhan fasilitasnya dapat berupa tempat parkir, mushola, dapur, 

house keeping, laundry dan dry cleaning, tempat para karyawan berkumpul, serta 

gudang penyimpanan, dan masih banyak yang lainnya. 

3.4 Analisis Tapak 

Berikut merupakan hasil analisis tapak berdasarkan survei langsung dan pengamatan 

melalui Aplikasi Google Earth, sehingga didapatkan gambaran sebagai berikut. Untuk 

menghasilkan data yang maksimal, selanjutnya akan diuraikan pada poin-poin dibawah ini. 
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3.4.1 Lokasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Lokasi Kawasan Pantai Teluk Pandan 
(Sumber : Google Earth, Oktober 2020) 

 

Lokasi proyek resort ini berada di Pantai Teluk Pandan, Sukajaya Lempasing, 

Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Tapak dengan titik 

koordinat 5o30’59”S105o16’01”E, memiliki luas + 5 Ha dengan akses utama berada di 

Jl. Way Ratay dengan lebar jalan 8 meter dengan sirkulasi dua arah. Untuk masuk ke 

dalam tapak, melewati Jl. Pantai Mutun dengan jarak + 2 Km. 
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Berdasarkan letak dan geografis lokasi tapak berada pada: 

a. Sebelah Utara terdapat hutan dengan pepohonan yang tinggi dan dataran yang 

cukup tinggi. 

b. Sebelah Timur terdapat hutan dengan kontur yang cukup tinggi yang setelahnya 

ada Pantai Mutun dan Pulau Tembikil. 

c. Sebelah Selatan langsung dihadapkan dengan pesisir pantai yang menerus ke 

Laut Jawa. 

d. Sebelah Barat terdapat pula pepohonan dan perbukitan. 

3.4.2 Topografi 

a. Gambar Kontur 

Berikut ini merupakan data analisis kontur pada daerah sekitar lokasi 

berdasarkan Google Earth dengan data kedalaman satuan mdpl (meter diatas 

permukaan laut).  

 

 

Gambar 8. Peta Kontur Lahan 
(Sumber: Google earth, 2020) 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Peta Potongan Melintang Kontur Lokasi 
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Gambar 10. Peta Potongan Memanjang Kontur Lokasi 

 
b. Lahan yang merupakan daerah pesisir pantai memiliki kemiringan semakin 

rendah ke arah laut. Lahan sekitar memiliki beragam kontur karena terdapat 

perbukitan pada area dekat pantai. Hal ini memungkinkan adanya penimbunan 

atau penambahan pada lahan yang akan terbangun kedepannya. Perlakuan 

penimbunan ini sejajar satu tingkat dengan ketinggian disebelahnya. Hal ini 

dapat dimanfaatkan untuk dibuat kolam renang atau kolam retensi pada lanskap 

kawasan tersebut. Bagian titik tertinggi dapat digunakan sebagai beberapa area 

cottage dan area olahraga seperti gym. Bagian tengah topografi tidak 

memerlukan perlakuan penimbunan karena dibagian tersebut termasuk ke 

dalam kategori lahan hampir datar. Walaupun termasuk dalam kategori hampir 

datar, kawasan kontur tapak tetap lebih rendah, sehingga tidak menutup 

kemungkinan terjadinya banjir apabila air laut pasang. Namun dapat diantisipasi 

dengan adanya dinding kolam renang untuk umum.  

3.4.3 Arah Matahari 

Bentuk tapak memanjang dari arah Timur ke Barat dan melebar ke arah Utara. 

Sisi kanan dan kiri lahan merupakan bagian yang terkena intensitas cahaya matahari 

tinggi. Untuk mengantisipasi hal tersebut, orientasi bangunan menghadap ke arah 

Selatan. Apabila terdapat beberapa bangunan yang mengharuskan menghadap ke 

arah Timur atau Barat, dapat di antisipasi dengan diberikannya secondary skin pada 

bangunan dan pemberian vegetasi di sisi kanan dan kiri tapak, sehingga mengurangi 

suhu udara yang terasa panas.  

3.4.4 Iklim 

Berdasarkan E-book Katalog Kabupaten Pesawaran Dalam Angka 2020, 

terdapat data iklim untuk cakupan yang lebih luas. Apabila data tersebut dikumpulkan 

dengan tabel akan menghasilkan data sebagai berikut : 
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Tabel 2. Data Iklim Kabupaten Pesawaran 

No. Uraian Nilai 

1. Rata-Rata Suhu Udara 27,24 oC 

2. Rata-Rata Kelembaban Udara 74% 

3. Rata-Rata Tekanan Udara 10111,2 mb 

4. Rata-Rata Kecepatan Angin 0,8 m/s 

5. Rata-Rata Curah Hujan 163,7 mm3 

6. Rata-Rata Hari Hujan 8 Hari 

7. Rata-Rata Penyinaran Matahari 57,2% 

 “(Sumber : E-book Katalog Kabupaten Pesawaran Dalam Angka, 2020) 

 
Berdasarkan standar kenyaman termal di Indonesia yaitu dari SNI T-14-1993-03 

terdapat tiga kenyamanan termal yaitu : 

1. Sejuk nyaman, 20,5°C – 22,8°C, kelembaban relatif 50%-80%. 

2. Nyaman optimal 22,8°C – 25,8°C, kelembaban relatif 70%-80% 

3. Hampir nyaman 25,8°C – 27,1°C, kelembaban relatif 60%-70% 

 
Kesimpulan dari tabel diatas adalah suhu rata rata daerah Kabupaten 

Pesawaran antara 26-27° C, dimana suhu tersebut termasuk kategori hangat nyaman/ 

hampir nyaman. Hal ini berpengaruh dengan kondisi ruangan sehingga perlunya 

penerapan desain yang memperhatikan kenyamanan termal pengunjung. Desain 

ruangan diberikan bukaan yang dapat mengalirkan udara secara maksimal sehingga 

membuat ruangan terasa nyaman. Kelembaban termasuk nyaman sehingga perlunya 

dipertahankan dengan peletakan bukaan dan furnitur yang baik. 

Untuk curah hujan tertinggi berada pada Bulan Desember dan terendah pada 

Bulan September. Untuk jumlah hari hujan tertinggi pada Bulan Januari, Februari dan 

April. Untuk curah hujan perlu diperhatikan untuk penggunaan atap karena Indonesia 

merupakan negara dengan iklim tropis dan memiliki curah hujan yang tinggi maka 

desain atap harus menggunakan tritisan agar air tidak masuk kedalam bangunan. 

Arah angin datang dari arah Tenggara ke Barat Laut dengan kecepatan angin 0,8 

m/s, membuat suasana sore hari akan terasa dingin. Untuk mengatasi hal tersebut, 

diberikan vegetasi pada tapak seperti Pohon Ketapang atau Pohon Kelapa untuk 

menghalau angin yang berlebih masuk ke area hotel resort. Selain itu, dengan nilai 

kecepatan angin pada tapak tersebut memungkinkan diadakannya aktivitas olahraga 

di sekitar pantai. 
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3.4.5 Sarana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Gambar 11. Sarana Menuju Tapak 

 

Untuk mengakses ke lokasi lahan dapat langsung masuk menggunakan 

kendaraan roda dua dan roda empat atau lebih, dengan lebar jalan sekitar 8 m dan 

kondisi jalan sudah diperkeras kondisi aksesibilitas yang ada, maka 

sangat mendukung untuk pembangunan kawasan hotel resort pada lahan tersebut, 

dan juga wisatawan dapat dengan mudah masuk ke dalam lokasi lahan hotel resort.  

Pada lokasi tapak sudah terdapat tiang listrik di jalan masuk ke dalam tapak dan 

bagian pinggir pantai. Belum terdapat sarana yang tersedia pada lokasi karena lahan 

belum diolah sebagai wisata pariwisata, namun sudah diusulkan menjadi Kawasan 

Ekonomi Khusus Pariwisata oleh Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona dalam Rapat 

Kementerian Pariwisata (Kompas.com, 2019). Solusi untuk keadaan sarana pada lokasi 

ini adalah dengan memaksimalkan potensi lahan yang ada dan perbaikan kondisi 

lahan. Akses sirkulasi dari jalan utama hanya ada satu jalur yaitu dari arah utara. 

Untuk sirkulasi pejalan kaki, pengguna dengan berkebutuhan khusus (disabilitas), 

sirkulasi beratap pada beberapa area yang diperlukan juga diperhatikan pada kawasan 

ini. 

Utilitas pada kawasan ini yaitu sudah tersedianya sumber listrik yang terhubung 

ke pinggiran pantai, namun belum terdapat tiang listrik yang memadai sehingga listrik 

masih diletakkan pada pepohonan. Saluran irigasi/drainase belum memadai karena 

kondisinya masih begitu alami, belum banyak terjamah oleh manusia.Pada kawasan 

yang merupakan wisata alam, yaitu lebih banyak daerah hijau yang tersedia. Hal ini 

https://www.kompas.com/
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mengakibatkan lahan ini sangat minim dengan kebisingan, akan lebih banyak 

mendengarkan suara alam pepohonan dan suara ombak dari tepi pantai yang cukup 

tenang. 

3.4.6 Vegetasi 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.8. Foto Tanaman Eksisting pada Tapak 

 

Gambar 12. Vegetasi Eksisting Pada Tapak 
 

Tanaman yang terdapat pada tapak antara lain pohon kelapa, pohon 

ketapang, tanaman liar serta tanaman lainnya yang biasa terdapat di daerah sekitar 

pantai. Pemanfaatan vegetasi/tanaman eksisting secara maksimal dapat membantu 

konsep ruang luar kawasan hotel resort yang akan dibangun. Selain itu, dapat 

mempertahankan beberapa pohon kelapa dan pohon ketapang di bagian tepi pantai, 

dengan maksud dapat menghalau angin yang berlebih. Dan pohon kelapa yang tidak 

dipertahankan dapat dijadikan bahan material dalam pembuatan cottage. 

3.4.7 Bangunan Eksisting dan Rencana ke Depan 

Tidak terdapat bangunan eksisting yang tersedia pada Kawasan Pantai Teluk 

Pandan, namun sudah ada material yang mendukung pembangunan, yaitu berupa 

tiang pancang yang akan ditanam ke lahan sebagai pondasi awal pembangunan. 

Lokasinya begitu potensial untuk dimanfaatkan menjadi tempat pariwisata 

kedepannya dengan membangun hotel resort dan fasilitas yang tersedia di dalamnya. 
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3.4.8 Aspek Visual 

Kondisi terkini lahan terdapat permasalahan yaitu akses masuk yang ditutup 

karena sedang ada proyek Pembangunan Resort di Pantai Hurun. Sehingga cukup sulit 

untuk kami mendapatkan aspek visual yang sebenarnya.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 13. Akses Masuk yang Diblokir 
 

Akses lain sebagai jalan tembusan untuk menuju ke tapak yaitu melalui Pantai 

Mutun. Akses yang cukup rawan karena terdapat bebatuan dan jalan yang cukup 

terjal sehingga hanya bisa dilalui oleh pejalan kaki seperti gambar dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 14. Akses Masuk Ilegal dari Pantai Mutun 2 
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Berdasarkan survei yang telah dilakukan, menghasilkan data berupa 

dokumentasi terkait aspek visual yang begitu menarik, yaitu:  

1. Pemandangan alam laut yang cukup menarik berupa pantai dengan kualitas air 

yang tenang dan jernih. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 15. Pemandangan Laut di Lokasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 16. Pemandangan Laut di Lokasi 
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2. Pemandangan alam daratan yang cukup menarik berupa perbukitan dan pulau 

yang langsung menghadap ke lokasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 17. Pemandangan Laut di Lokasi 
 

3. Tanaman eksisting yang masih terjaga secara alami seperti pohon kelapa, pohon 

ketapang, pohon jasmin, pohon palem, dan lain-lain. 

3.4.9 Peraturan Setempat 

Mengenai hal ini sudah dijelaskan pada bab sebelumnya secara lengkap terkait hal-hal 

berikut : 

a. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2016 Pasal 1 

ayat (2), Standar Garis Sempadan Pantai, yaitu ukuran lebar lahan proporsional 

dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik 

pasang tertinggi ke arah darat 

b. Berdasarkan RTRW Kabupaten Pesawaran (2011), ketentuan terkait diuraikan 

sebagai berikut: 

• Ketentuan pembangunan dengan besaran KDB yang diizinkan ≤10%, KLB ≤ 

10%, dan KDH ≥ 90%. 

• Intensitas berupa kegiatan pembangunan dengan besaran KDB Kabupaten 

Pesawaran yang diizinkan ≤20%, KLB ≤ 40%, dan KDH ≥ 90%.  

• Intensitas pemanfaatan ruang meliputi KDB yang diizinkan 10%, KLB 10%, KDH 

90%. 

• Sempadan waduk 50 – 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah barat. 
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• Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi bangunan berupa KDB yang 

diizinkan 10%, KLB 10%, KDH 90% sesuai ketentuan bangunan yang dimaksud.  

• Pada kawasan rawan bencana tsunami yang mengalami penurunan fungsi 

maka dapat dilakukan rehabilitasi melalui reboisasi, penghijauan, 

pemeliharaan dan penyelenggaraan rehabilitasi rawan bencana tsunami 

diutamakan pelaksanaannya melalui pendekatan partisipatif.  

• Ketentuan intensitas bangunan pada kawasan pertambangan dengan 

intensitas KDB yang diizinkan 50%, KLB 0,5 dan KDH 25%.  

3.4.10 Isu Terkait Tapak 

Beberapa isu -isu terkait tapak dalam perancangan proyek ini, antara lain : 

a. Teluk Pandan diusulkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata 

(Resort & Hotel) oleh Bupati Kabupaten Pesawaran. 

b. Teluk Pandan berdampingan dengan kawasan peruntukan pariwisata menurut 

Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesawaran Tahun 2011-2031 Pasal 39 Ayat (2). 

c. Intensitas pemanfaatan ruang meliputi KDB 10%, KLB 10%, KDH 90% menurut 

Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesawaran Tahun 2011-2031 Pasal 89 Ayat (2e). 

d. Memiliki akses yang cukup baik dengan meningkatkan kualitas jalan dengan cor 

beton. 

e. Kondisi lahan yang berkontur dengan adanya bukit disekitar lahan, memerlukan 

bangunan yang memiliki struktur yang sesuai dengan kondisi lahan dan sistem 

yang digunakan pun dilakukan sesuai dengan desain bangunan. 

f. Memiliki view yang cukup meluas, dapat diartikan hampir seluruh sisi dari tapak 

memiliki view yang menarik dan apabila dikelola dapat menambah daya tarik 

wisatawan atau pengunjung. 

g. Area tapak yang cukup luas dapat memaksimalkan fungsi area parkir, sehingga 

tidak mengganggu sirkulasi dalam resort dan memudahkan kendaraan untuk 

berputar arah. 

h. Berdasarkan peraturan pemerintah mengenai GSB pantai, maka jarak antara 

bangunan yang akan dibangun dengan bibir pantai +100 meter.  

 


