
1 

 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia dikenal sebagai negara maritim karena wilayah perairan yang lebih luas 
dibandingkan wilayah daratannya, dan memiliki banyak pulau yang menjadikan Indonesia 
sebagai negara kepulauan. Setiap pulau di Indonesia sangatlah kaya akan keindahan alam serta 
keanekaragaman budayanya. Provinsi Lampung salah satu provinsi yang memiliki banyak 
pantai karena letaknya di ujung pulau, dan juga sebagai pintu masuk Pulau Sumatera yang 
menjadikan Lampung berada di posisi yang sangat strategis.  

Provinsi Lampung banyak memiliki keindahan alam, diantaranya Kabupaten Pesawaran yang 
berada pada Kabupaten Lampung Selatan. Potensi yang dimiliki Kabupaten Pesawaran di 
bidang pariwisata tidak menutup kemungkinan banyaknya wisatawan yang datang. Namun 
beberapa pantai di Kabupaten Pesawaran tidak memiliki tempat singgah untuk bermalam, 
salah satunya Pantai Teluk Pandan. Keindahan lautnya menjadi sasaran para wisatawan untuk 
berkunjung, namun minimnya fasilitas akomodasi penginapan menjadi pertimbangan untuk 
meningkatkan sarana akomodasi kebutuhan wisatawan kedepannya. 

Fasilitas seperti penginapan membantu mengembangkan industri pariwisata di daerah 
Kabuaten Pesawaran. Resort menjadi salah satu pilihan favorit bagi wisatawan domestik 
maupun mancanegara. Rencana pembangunan resort diharapkan dapat meningkatkan minat 
wisatawan, serta membantu meningkatkan nilai jual Pantai Teluk Pandan nantinya. 

1.2 Ketentuan Proyek 

Kurangnya fasilitas penginapan di daerah Pantai Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, yang 
memiliki potensi di bidang pariwisata maupun rekreasi alam, maka diperlukannya fasilitas yang 
dapat mengakomodir masalah tersebut. Rancangan proyek Resort Pantai Teluk Pandan ini 
dibangun pada masa yang akan datang dengan tidak ada batas biaya dikarenakan 
pembangunan resort ini dikelola oleh pihak swasta. 

Proyek ini mempunyai luas lahan sekitar 5 Ha yang berada pada Jalan Pantai Mutun, Sukajaya 
Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran. Proyek ini termasuk kategori 
resort menengah atas dengan menawarkan fasilitas seperti cottage, restaurant and café, spa, 
gym, ruang serbaguna, dan fasilitas lainnya. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten 
Pesawaran No. 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesawaran 
tahun 2011-2031, syarat mengenai penyusunan ruang yang diperbolehkan memiliki Koefisien 
Dasar Bangunan (KDB) sebesar 10%, Koefisien Lantai Bangunan (KLB) sebesar 10%, Koefisien 
Dasar Hijau (KDH) sebesar 90% dan Garis Sempadan Pantai sejauh 100 m dari titik pasang 
paling tinggi serta wajib berdampingan dengan kawasan pariwisata sesuai dengan syarat yang 
berlaku. 

1.3 Lingkup  

Perancangan pada proyek resort akan membahas hasil akhir program ruang hingga 
perancangan arsitektur, termasuk perancangan pada tapak dan bangunan. Analisa tapak dan 
analisa preseden akan dilakukan sebelum proses pra-perancangan. Program ruang didapat 
dari hasil kajian literatur dan hasil analisa preseden resort yang sudah terbangun.  

  


