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BAB I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pariwisata merupakan suatu keseluruhan elemen – elemen terkait yang 

didalamnya terdiri dari wisatawan, daerah tujuan wisata, perjalanan, industri dan 

lain sebagainya yang merupakan kegiatan pariwisata. Pariwisata menjadi 

andalan utama sumber devisa karena Indonesia merupakan salah satu Negara 

yang memiliki beraneka ragam jenis pariwisata. 

Dalam upaya mendorong pertumbuhan sektor pariwisata, maka daerah -

daerah yang memiliki potensi pariwisata yang bagus terus didorong untuk 

dikembangkan. Salah satunya adalah  Pantai Pandawa yang ada di Pulau Bali 

yang terletak di Desa Kutuh, Kuta Selatan,Kabupaten Badung. 

Semula Pantai Pandawa dikenal sebagai Secret Beach, karena lokasinya 

tersembunyi di balik deretan perbukitan batu yang hanya ditumbuhi semak-

belukar. Menurut beberapa warga Desa Kutuh, Pantai Pandawa sudah lama 

dikenal. Tetapi, untuk memasuki kawasan ini, harus melewati jalan yang diapit 

oleh tebing terjal. Pantai Pandawa merupakan kawasan wisata baru di 

Kabupaten Badung yang diresmikan pada Desember 2012.(Ramadhani, 2016)0F
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Pantai Pandawa merupakan pantai yang terletak di wilayah Selatan Pulau Bali 

sehingga berhadapan langsung dengan Samudra Hindia. Pantai Pandawa 

merupakan salah satu pantai dengan pasir putih. Pantai Pandawa sebagai salah 

satu objek wisata baru yang ada di Bali memliki pesona keindahan alam yang 

masih alami, dan belum banyak adanya fasilitas wisata yang diolah secara 

professional. Pada perkembangannya Pantai Pandawa menarik banyak 

wisatawan baik domestic maupun internasional untuk menikmati keindahan 

alamnya.(Emmanuel, 2017) 

 Tingkat kunjungan wisatawan pada pantai ini terus meningkat dimana 

wisatawan yang berlibur di Bali mencari suasana baru, karena sudah mulai 

bosan dengan daerah Kuta/Seminyak yang semakin padat. Wisatawan yang 

                                            
1
 Ramadhani,Mutia. 2016. Pantai Pandawa. Diperoleh 4 November 2018 dari 

https://republika.co.id/berita/koran/jelajah-koran/15/01/18/nid4fs-pantai pandawa   



 
 

 2 
  

datang ke Pandawa pada umumnya untuk berjemur atau sekedar menikmati 

suasana pantai dan matahari terbenam di Beach club.  

Beach club merupakan kumpulan bangunan dan fasilitas outdoor berupa 

cabana dan daybed yang terletak di tepi pantai yang pada umumnya 

menggabungkan arsitektur tradisional dan arsitektur modern yang di penuhi 

dengan elemen – elemen kontemporer. Beach club terdiri dari restaurant,  

lounge, dan bar serta dilengkapi dengan fasilitas outdoor seperti kolam renang 

dan SPA.  

Melalui pembangunan Beach club ini, dapat menambah ikon baru tempat 

wisata yang dapat menarik wisatawan. Menurut data statistik kepariwisataan Bali, 

kunjungan wisatawan meningkat dari tahun hingga 14.6% per tahun. (Surya, 

2018) Meningkatnya ketertarikan wisatawan terhadap Bali sebagai destinasi 

liburan mendorong perencanaan Beach club di Pantai Pandawa mempunyai 

potensi yang sangat bagus dalam menarik wisatawan dan tentunya dapat 

menghasilkan devisa bagi negara.  

 

1.2. Masalah Desain  

 Bagaimana menerapkan serial vision dalam pengolahan lansekap sehingga 

dapat menciptakan kenyamanan visual?  

 Bagaimana menerapkan karakter arsitektur tradisional Bali terhadap fungsi, 

ruang dan bentuk bangunan? 

 

1.3. Tujuan Dan Manfaat 

1.3.1. Tujuan 

 Meningkatkan fasilitas wisata yang ada di Pantai Pandawa. Dengan 

menjadikan Beach Club sebagai ikon baru pariwisata yang ada di Pantai 

Pandawa, Bali  

 Membantu meningkatkan perekonomian warga sekitar dengan menciptakan 

lapangan kerja baru sebagai karyawan yang ada di Beach Club . 
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1.3.2. Manfaat  

A. Bagi pengembangan desain (secara praktis) 

 Menciptakan bangunan yang dapat berselaras dan memberi kenyamanan 

visual pada pengelolaan dan penataan ruangnya.  

 Menjadikan Beach club ini sebagai ikon pariwisata baru di sekitar Pantai 

Pandawa  

B. Bagi pengembangan akademik (secara teoritik) 

 Menciptakan suatu fasilitas pariwisata yang dikelola secara professional 

dengan mempertimbangkan kebutuhan pengunjung bangunan terutama 

dalam segi kenyamanan visual. 

C. Bagi masyarakat 

 Membantu meningkatkan perekonomian warga sekitar dengan 

menciptakan lapangan kerja baru di Beach club. 

D. Bagi pemerintah 

 Menambah objek pariwisata yang ada di Pantai Pandawa sehingga dapat 

semakin mengenalkan budaya dan tradisi Bali di kancah Internasional, 

serta membantu meningkatkan pendapatan daerah. 

 

1.4. Metode Pembahasan 

BAB I : Pendahuluan 

Bab I bersifat mengantar dan mengenalkan judul projek ini yang terdiri dari 

beberapa subbab yang memuat deskripsi latar belakang dari pemilihan projek 

Beach Club, masalah – masalah desain yang berhubungan dengan museum ini, 

tujuan dan manfaat pembangunan projek, dan sistematika pembahasan itu 

sendiri. 

BAB II : Gambaran Umum 

Bab II berisikan gambaran proyek secara umum, seperti deskripsi tentang 

lokasi tapak, deskripsi umum terhadap fungsi bangunan yang sudah ditetapkan, 

lokasi dan tapak yang dipilih, lingkungan fisik alami dan buatan, aspek ekonomi-

sosial-budaya pada lingkungan sekitar tapak, kajian terhadap potensi dan juga 

kendala pada berbagai aspek di lokasi terpilih, dan juga mendeskripsikan nilai-

nilai lokalitas 
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BAB III : Pemrograman Arsitektur 

Pada sub bab III ini akan membahas tentang analisa aktivitas dan pengguna, 

persyaratan ruang dan kebutuhan ruang, preseden, struktur ruang, dan besaran 

ruang. 

BAB IV : Analisa Masalah  

Pada Bab IV ini berisi tentang kajian terhadap isu dan masalah pada bab 

sebelumnya, pengembangan masalah yang spesifik, pembahasan berdasarkan 

inter-relasi antara fungsi, ruang, tapak/lokasi dan lingkungan buatan/alami, dan 

menetapkan pernyataan isu dan masalah desain. 

BAB V : Landasan Teori  

Pada Bab V ini berisi tentang teori arsitektural maunpun non arsitektural sebagai 

landasan dalam proses pemecahan masalah, dan penggunaan teori pada 

masalah dalam desain arsitektur. 

BAB VI : Pendekatan Perancangan  

Pada Bab VI ini berisi tentang penetapan pendekatan perancangan sebagai 

dasar tema dalam pengembangan rancangan. 

BAB VII : Landasan Perancangan  

Pada Bab VII ini berisi tentang penetapan pendekatan konsep perencanaan yang 

nantinya menjadi landasan proses perancangan arsitektur. 

Daftar Pustaka 

Memuat daftar sumber – sumber data serta informasi yang digunakan dalam 

pembahasan baik literatur kepustakaan maupun literatur elektronik. 

  




