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BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1. LATAR BELAKANG  

1.1.1. Gagasan Awal  

Strategi Perencanaan yang akan diambil adalah perancangan 

baru sebuah tempat/ komplek Pusat rekreasi di daerah pantai 

Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Merancang sebuah 

bangunan Pengelola untuk rekreasi/ water sport serta fasiilitas 

pendukung lainnya, dengan nuansa yang unik, terbaru dan visioner, 

didukung fungsi yang relevan serta memiliki fasilitas yang baik dan 

memadai. Perancangan komplek rekreasi dan bangunan pengelola di 

Pantai Kabupaten Pesawaran, bertujuan untuk memfasilitasi para 

wisatawan yang merasa tidak puas dengan sarana dan prasarana 

yang ada di pantai pesawaran saat ini.   

Area Rekreasi dan bangunan pengelola akan berada tepat di 

tepian pantai dan sebagian berada di area pantai atau di atas 

permukaan air laut. Bangunan Utama akan mengusung tema 

Arsitektur Neo-Vernakular, dengan fasilitas yang baik, memadai serta 

sistem teknologi yang modern dan terintegras. Lalu pada seluruh 

fasilitasnya terpusat dan berorientasi pada satu arah view yaitu pantai 

dengan gugusan pulaunya di laut pesawaran, sehingga semua 
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pengunjung/ wisatawan akan merasakan dan menikmati view yang 

sama.  

1.1.2. Alasan Pemilihan Judul  

1.1.2.1. Ketertarikan  

 Kabupaten Pesawaran, merupakan salah satu daerah tujuan 

wisata di Provinsi Lampung, bahkan sudah dicanangkan oleh 

pemerintah daerah akan dijadikan kabupaten pariwisata. Dikutip dari 

Fajar National News Network pilihan sektor pariwisata sebagai 

gerbong pembangunan, menurut Gubernur Lampung Muhammad 

Ridho Ficardo pilihan tersebut amatlah tepat, sejalan dengan program 

pariwisata Provinsi Lampung. “Ada delapan prioritas pembangunan 

wisata Lampung. Sebagian besar ada di Kabupaten Pesawaran 

seperti pengembangan kawasan maritim Teluk Lampung”. Wilayah 

Kabupaten Pesawaran yang berada di pesisir Selatan Provinsi 

Lampung memiliki gugusan pasir pantai yang putih dan airnya yang 

jernih, terlihat biru dengan sedikit kehijauan bila dilihat dari kejauhan, 

hal itu membuat pantai pesawaaran memiliki pemandangan yang 

eksotis. Sehingga sangat berpotensi menjadi daerah dengan daya 

tarik wisatawan. Secara geologi dan geografis Pesawaran memiliki 

potensi sumber daya alam yang sangat besar dan beragam, seperti 

terumbu karang yang mulai dilestarikan dan dibudidayakan menjadi 

sasaran utama para wisatawan yang berkunjung ke pantai 

Pesawaran, hal itu mejadi potensi serta alasan dalam memfasilitasi 
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wahana air snorkling dan sea walker. Pesawaran sudah sangat 

strategis untuk menjadi wilayah pariwisata namun belum adanya 

fasilitas yang memadai dan yang mendukung untuk kemajuan daerah 

pariwisata ini. Menurut Peraturan Daerah Provinsi Lampung nomor 6 

tahun 2012, Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata 

Daerah (RIPPDA) Provinsi Lampung, Pasal 22 nomor (2) “Kawasan 

Wisata  Unggulan Kota Bandar Lampung dan Kawasan Wisata 

Unggulan Teluk Kiluan berfungsi bagi destinasi wisata yang ada di 

Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Pesawaran” , lalu Pasal 34, 

nomor (5) poin huruf (i) berisi “Kabupaten Pesawaran dengan 

Kawasan Wisata Unggulan Wisata Bahari Pantai Mutun dan Pulau 

Puhawang”  

Dua pasal di atas sudah menunjukan bahwa pentingnya pariwisata 

untuk daerah – daerah tersebut. Sudah banyak pengusaha kecil dan 

tour guide di daerah pantai pesawaran, namun belum adanya sarana 

dan prasarana yang mendukung dan membantu kegiatan rekreasi 

wisatawan.  

1.1.2.2. Kepentingan Mendesak (Urgency) 

Dari hasil pencarian data, survey serta analisa ternyata masih 

banyak potensi yang dapat di eksplorasi dan dijadikan sebagai 

fasilitas rekreasi. Namun sangat disayangkan belum tersedianya 

sarana dan prasarana yang baik dan memadai, hal tersebut membuat 

wisatawan merasa cepat bosan dengan suasana pantai yang ada. 
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Maka diusulkan proyek Pusat rekreasi pantai di pesawaran untuk 

memfasilitasi serta memenuhi keinginan dan kebutuhan para 

wisatawan.  

1.1.2.3. Kebutuhan (Need) 

Dari banyaknya potensi yang ada namun belum tersedianya 

sarana dan prasarana yang memadai, sehingga perancangan 

bangunan pendukung kegiatan Utama Rekreasi dengan identitas khas 

daerah yang unik, serta fasilitas yang memadai akan sangat 

berpengaruh terhadap perkembangan pariwisata Kabupaten 

Pesawaran. Pusat rekreasi pantai juga dapat membantu mendorong 

pertumbuhan sosial ekonomi daerah pantai pesawaran. Perencanaan  

dan perancangan lingkungan sekitar pantai juga dirasa perlu untuk 

menarik perhatian wisatawan lokal maupun asing.  

1.1.2.4. Keterkaitan (Relevancy) 

Berkaitan dengan kepentingan mendesak dan kebutuhannya 

maka perlunya sarana dan prasarana untuk mendukung kemajuan 

perekonomian warga pesisir daerah pantai pesawaran, lalu berkaitan 

dengan dicanangkannya kabupaten pesawaran menjadi kabupaten 

pariwisata maka perencanaan dan perancangan pusat rekreasi ini 

tidak lepas dari kerja sama pemerintah daerah, badan swasta dan 

warga pesisir Pantai Pesawaran.  
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1.2. TUJUAN DAN SASARAN  

 Mengkaji faktor – faktor dan segala aspek yang mempengaruhi 

perencanaan dan perancangan sebuah Pusat Rekreasi dan 

Wahana permainan di pantai, agar dapat menciptakan bangunan 

yang invotif namun tetap berlandaskan kaedah arsitektural.  

 Mengkaji massa dan pengolahan fasad yang menarik agar dapat 

menjadi sebuah ikon baru dan landmark untuk pariwisata di Pantai 

Kabupaten Pesawaran. 

 Mengkaji pola kegiatan, memperpadukan antara alam, lingkungan 

dan kegiatan rekreasi  

1.2.1. Tujuan 

Tujuan dari proyek Pusat Rekreasi Pantai di  Pesawaran ini 

adalah sebagai sebuah solusi, kebutuhan bagi para wisatawan yang 

ingin menikmati keindahan pantai Pesawaran, berekreasi dengan 

berbagai macam wahana dan fasilitas yang tersedia lengkap di pantai 

pesawaran, serta sebagai solusi pengembangan potensi daerah 

pariwisata, perbaikan lingkungan dan meningkatkan sosial ekonomi 

warga pesisir pantai Pesawaran.   

1.2.2. Sasaran  

Dengan adanya Pusat Rekreasi di Pantai Pesawaran 

diharapkan dapat memenuhi keinginan pengunjung akan rekreasi 

pantai yang baik dan memadai, diharapkan juga jumlah presentase 

dan kepuasan wisatawan lokal maupun asing dapat meningkat. 
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Memberikan fasilitas yang nyaman untuk para wisatawan. Membuka 

lapangan pekerjaan baru dan kesempatan wirausaha kepada warga 

sekitar untuk memajukan pariwisata daerahnya. 

1.3. LINGKUP PEMBAHASAN  

Lingkup pembahasan dalam mendesain “Pusat Rekreasai Pantai 

di Pesawaran, Provinsi Lampung” dijelaskan sebagai berikut:  

1.3.1. Deskripsi Proyek  

Deskripsi Proyek mengenai Pusat Rekreasi Pantai di 

Pesawaran, Provinsi Lampung ini berisi tentang pembahasan 

deskripsi, pengertian, terminologi, spesifikasi proyek yang 

menyangkut fasilitas yang disediakan, kegiatan, pelaku, persyaratan 

ruang, besaran ruang dan hal – hal yang berpengaruh pada desain, 

sistem bangunan dan lingkungan.  

1.3.2. Analisa Program Arsitektural  

Analisa Program ini terdiri dari analisa pendekatan arsitektur 

seperti pola aktivitas, pelaku, kebutuhan ruang, serta persyaratan 

lainnya. Analisa pendekatan sistem bangunan, teknologi, struktur, 

material dan utilitas yang akan diterapkan. Lalu ada pula analisa 

lainnya seperti konteks lingungan yang berkaitan dan berhubungan 

dengan kondisi eksisting tapak.  
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1.3.3. Program Arsitektur  

Menjelaskan tentang konsep program yang berkaitan dengan 

tema desain, berisi literatur, analisa tapak, analisa lingkungan, studi 

aktivitas, pelaku, kebutuhan ruang dan persyaratan lainnya, 

pemrograman menjadi proses kreatif secara terstruktur terhadap 

keinginan, tujuan dan hasrat untuk mewujudkan sebuah desain 

arsitektural.  

1.3.4. Kajian Teori  

Kajian teori berisi tentang literatur, teori penekanan desain dan 

teori untuk penyelesaian permasalahan dominan (core issue) berupa 

uraian, interprestasi, elaborasi dan studi prseden. 

1.4. METODE PEMBAHASAN  

1.4.1. Metode Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data yang di gunakan ialah berupa 

deskriptif kualitatif, dengan menggunakan metode pengambilan data 

secara primer dan sekunder. 

1.4.1.1. Data Primer 

Data Primer merupakan metode pengumpulan data dari tangan 

pertama yang diperoleh melalui wawancara dan observasi.  

 Wawancara  
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Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

melalui tanya jawab langsung terhadap nara sumber. Wawancara 

terbagi atas wawancara terstruktur dan tidak struktur, dimana 

wawancara terstruktur ini adalah penanya menyiapkan beberapa 

daftar pertanyaan yang ingin diajukan. Biasanya penanya 

menggunakan alat bantu seperti tape recorder, buku pulpen dan 

kamera. Sedangkan wawancara tidak terstruktur adalah 

wawancara yang bersifat bebebas artinya penanya tidak membuat 

daftar pertanyaan atau bisa disebut spontanitas. Dalam “Pusat 

Rekreasi Pantai di Pesawaran, Provinsi Lampung” ini dilakukan 

wawancara kepada pihak – pihak yang bersangkutan, antara lain 

seperti para Pengelola Pantai di daearah Kabupaten Pesawaran 

yang, Pemilik kapal sebagai Tour Guide di Pantai Pesawaran. 

Wisatawan di Pantai Pesawaran dan Pengelola wisata watersport 

di Tanjung Benoa, Bali. 

 Observasi  

Adalah teknik pengumpulan data dengan mengamati 

langsung atau yang dimaksud dengan survey. Dilakukan survey di 

beberapa pantai di Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung 

untuk mendapatkan data – data kondisi lingkungan terkait dengan 

judul yang diambil. Kemudian melakukan survey pada bangunan 

proyek sejenis, yaitu tempat rekreasi/wisata watersport di Tanjung 

Benoa, Bali. Dimana di dalam bangunan yang akan di survey 
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terdapat hal yang perlu diamati seperti jenis ruang, besaran ruang, 

hubungan ruang, area sirkulasi, area parkir, zoning ruang dan lain 

– lain.  

1.4.1.2. Data Sekunder  

Data sekunder merupakan pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara mencari data – data atau teori – teori lewat refrensi buku, 

studi literatur, dan internet yag berkaitan dengan topik mengenai 

wisara air di pantai dan data mengenai perkembangan pariwisata di 

Provinsi Lampung.  

1.4.2. Metode Penyusunan dan Analisa  

Metode yang digunakan dalam penyusunan dan analisa pada 

proyek ini adalah :  

1.4.2.1. Metode Induktif  

Metode induktif merupakan pengumpulan data dan analisa 

yang didapat melalui hasil wawancara, survey di lapangan, maupun 

hasil dokumentasi dari survey proyek sejenis. Dengan maksud untuk 

mendapatkan fakta di lapangan atau bukti yang akan digunakan untuk 

menganalisa data yang didapat, lalu data yang didapat tersebut akan 

dirangkum sebagai dasar pemrograman dan perancangan. 

1.4.2.2. Metode Deduktif 

Sedangkan pada metode deduktif merupakan cara 

pengumpulan data dan analisa dengan cara mencari data – data lewat 
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buku – buku studi maupun internet yang berkaitan dengan proyek. 

Data – data ini akan dikembangkan untuk memperkuat hasil analisa 

leawat teori – teori yang didapat dari hasil studi literatur.  

1.4.3. Metode Pemrograman 

1.4.3.1. Metode Pemrograman Melalui Analisa  

Dalam pemrograman melalui analisa ini dimana data-data yang 

didapat adalah temuan dari data eksisting di lokasi maupun pada 

proyek sejenis, yaitu yang berkaitan dengan bangunan seperti 

Bangunan Pengelola Rekreasi Pantai, restaurant tepi pantai.  

1.4.3.2. Metode Pemrograman Melalui Sintesa  

Langkah selanjutnya dalam tahap pemrograman dengan 

sintesa, yakni tahap proses desain bangunan “Pusat Rekreasi Pantai 

di Pesawaran, Provinsi Lampung” yang didasari dan didukung oleh 

data – data yang telah didapat dari hasil survey, seperti kebutuhan 

ruang, besaran ruang, hubungan ruang, zona ruang, dan fasilitas – 

fasilitas yang dibutuhkan.  

1.4.4. Metode Perancangan Arsitektur  

Tahap ini merupakan implementasi dari analisa dan program 

yang sudah dilakukan menjadi desain grafis dalam bentuk skematik, 

dan gubahan massa.  
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1.4.4.1. Konsep Desain 

Dalam konsep desain ini yaitu mencari tema perancangan, 

menentukan acuan desain, filosofi, metode – metode perancangan 

arsitektur, lalu mengambil acuan desain yang cocok dengan tujuan 

utama untuk bangunan pusat rekreasi di pantai. Kemudian 

menentukan konsep perencanaan dan perancangan. 

1.4.4.2. Rancangan Desain Skematik 

Merupakan rancangan desain dalam bentuk sketsa. Sketsa/ 

skematik ini akan dijelaskan ide dan konsep awal perancangan tapak 

dan perancangan bangunan yang berkaitan dengan analisa tapak, 

zoning tapak, zona ruang, hubungan ruang, studi ruang, zona sirkulasi 

serta gambar kerja dalam bentuk sketsa.  

1.4.4.3. Pengembangan Rancangan Desain  

Dalam tahap pengembangan rancangan desain yaitu dari 

rancangan sketsa/ skematik dilanjutkan dengan mengembangkannya 

menjadi gambar kerja yang tersekala, lalu membuat rancangan 

gambar tiga dimensi seperti isometri struktur, persfektif eksterior dan 

interior bangunan.  

1.4.4.4. Presentasi Hasil Perancangan  

Setelah pemrograman/ landasan teori perancangan dan 

gambar kerja sudah selesai, langkah selanjutnya adalah presentasi 
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mengenai proses peranganan, latar belakang, tema, konsep, ke 

khasan proyek dll. 

1.5. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

BAB I. PENDAHULUAN  

Bab ini berisi uraian pendahuluan/pengenalan awal proyek dan 

pemaparan pemikiran awal mengenai materi Landasan Teori dan 

Program menyangkut latar belakang proyek Pusat Rekreasi, tujuan, 

sasaran, lingkup pembahasan, metode pembahasan dan sistematika 

pembahasan yang akan digunakan pada perencanaan Pusat Rekreasi. 

BAB II. TINJAUAN PROYEK  

Bab ini berisi Tinjauan umum yang merupakan gambaran 

tentang pengertian, deskripsi proyek, latar belakang dan sasaran yang 

akan dicapai, tinjauan khusus yang berisi terminologi, spesifikasi, 

kegiatan dan persyaratan desain.  

BAB III. ANALISA PENDEKATAN PROGRAM ARSITEKTUR  

Bab ini berisi uraian tentang berbagai pendekatan dan analisa, 

seperti analisa pendekatan arsitektural, analisa pendekatan sisttem 

struktur bangunan dan analisa konteks lingkungan.  

BAB IV. PROGRAM ARSITEKTUR  
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Bab ini berisi uraian mengenai konsep, tujuan perancangan, 

faktor penentu perancangan, faktor persyaratan perancangan dan 

membahas tentang program arsitektur, seperti program pelaku (user), 

aktivitas, sistem struktur, sistem utilitas. 

BAB V. KAJIAN TEORI  

Bab ini berisi uraian tentang literatur, tema kajian, yang meliputi 

kajian teori penekanan/tema desain seperti implementasi dan elaborasi, 

studi preseden, rencana penerapan teori tema desain, dan kajian teori 

tentang permasalahan dominan pada proyek. 

 KEPUSTAKAAN  

Berisi tentang sumber – sumber data/ literatur yang berasal dari 

buku, jurnal, skripsi, maupun situs resmi yang digunakan dalam 

penyusunan Landasan Teori dan Program. 

LAMPIRAN   

Berisi tentang hal – hal yang berkaitan dengan proyek Pusat 

Rekreasi Pantai, lampiran ini digunakan sebagai data penyerta 

Landasan Teori dan Program.   


