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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Pengertian Judul 

Proyek yang direncanakan berjudul “Perencanaan dan Perancangan Beach 

Resort dengan Pendekatan pada Pemberdayaan Masyarakat di Pantai Tanjung 

Setia Kabupaten Pesisir Barat Lampung”. Arti masing-masing kata penunjang 

judul tersebut yaitu : 

a. Perencanaan  

Perencanaan dalam bahasa asing yaitu planning yang artinya adalah suatu 

sarana untuk menjadikan pandangan-pandangan terkait keadaan-keadaan 

lingkungan yang ada ke dalam sebuah rencana yang dapat dilakukan dengan 

cara yang tersusun (Kusuma, 2016).  

b. Perancangan 

Perancangan ialah mekanisme dalam mengabsahkan langkah yang 

akurat di era yang akan datang dengan opsi-opsi yang terancang (Kusuma, 

2016). 

c. Beach Resort 

Sebagian besar hotel resort didasarkan pada atraksi rekreasi air baik 

sebagai pengaturan visual dan kemudahan rekreasi. Situs-situs hotel dapat 

menghadap pantai, laguna, atau danau secara langsung atau memberikan 

pemandangan yang lebih tinggi dengan akses mudah ke tepian laut (Lawson, 

1995). 

d. Pemberdayaan Masyarakat 

Pemberdayaan masyarakat adalah cara dalam memberi wadah kepada 

masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan-kegiatan dengan tujuan untuk 

mengenali dan memahami potensi yang dimiliki yang dapat dikembangkan 

serta mengenali problematika yang ada agar mampu berdiri sendiri serta 
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memiliki kekuatan dalam meningkatkan kesejahteraan kehidupan dan terhindar 

dari kemiskinan (Suprapto, 2019). 

e. Pantai Tanjung Setia 

Pantai Tanjung Setia merupakan salah satu objek wisata pantai yang 

berada di Kabupaten Pesisir Barat. Pantai ini memiliki pesona alam yang indah 

yang dikenal hingga ke mancanegara. Para wisatawan dari berbagai kota 

bahkan negara mengunjungi pantai tanjung setia untuk berolahraga selancar 

karena dikenal dengan gulungan ombaknya yang tinggi hingga 200 meter 

dalam jangka waktu tertentu. Pantai ini terletak di dekat Jalan Lintas Sumatra 

sehingga para pengunjung mudah untuk mengjangkaunya (Star Nine Wisata, 

2016). 

f. Kabupaten Pesisir Barat Lampung 

Negeri Para Saibatin dan Ulama dengan ibu kota Krui merupakan 

kabupaten termuda di provinsi Lampung yang disahkan berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 dengan kekayaan alamnya terkenal 

hingga mancanegara. Kabupaten Pesisir Barat memiliki bentang alam yang 

luas karena berbatasan dengan Samudra Hindia dengan garis pantai sepanjang 

210 km serta dikelilingi oleh hutan tropis taman nasional bukit barisan selatan. 

Krui yang merupakan kota tua yang telah terbentuk dari ratusan lampau di 

Teluk Stabas sebagai ibu kota Kabupaten Pesisir Barat yang disusun 

berlandaskan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 mengenai Pembentukan 

Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung. 

Pesisir Barat mempunyai luas 2.889,88 km2 atau 8,39% dari Luas Distrik 

Provinsi Lampung, dan menurut administratif terdiri atas 11 Kecamatan, 

beserta 116 Desa dan 2 Kelurahan (Tim Redaksi Website Pesisir Barat, 2019). 

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, maka alasan pemilihan judul 

ialah sebagai saranan prasarana penunjang objek wisata Pantai Tanjung Setia 

yaitu beach resort yang bermanfaat bagi masyarakat setempat karena 

menyediakan wadah untuk mengembangkan potensi masyarakat setempat dan 

produk olahan hasil bumi dengan penekanan konsep pemberdayaan 

masyarakat. 
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1.2. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman budaya serta 

pariwisata yang luas serta mempunyai aset alam dengan berbagai potensinya. 

Memiliki sebuah pariwisata di suatu daerah adalah hal yang penting karena dapat 

dikembangkan sehingga menjadi pendorong bagi ekonomi masyarakat. Indonesia 

memiliki kekurangan dari segi pariwisata yaitu masih belum memaksimalkan 

pariwisata yang ada didalamnya, jika potensi pariwisata terus digali dan 

dioptimalkan maka potensi wisata di Indonesia akan sangat mendunia dan sangat 

membantu kondisi ekonomi di Indonesia.  

Kabupaten Pesisir Barat memiliki potensi andalannya yaitu sektor pariwisata 

yang setiap tahunnya selalu banyak pengunjung datang ke ibu kota Kabupaten 

Pesisir Barat untuk berwisata, berselancar atau hanya sekadar bersantai menikmati 

keindahan pantainya. Pesisir barat juga menyimpan dua pulau yang indah yakni 

pulau pisang dan betuah. Memiliki sarana prasarana yang memadai yakni seperti 

Bandara Serai, Pelabuhan Kuala Stabas, serta Jalan nasional lintas Barat yang 

berada di garis pantai sepanjang 200 kilometer. Pesisir barat memiliki hutan yang 

indah dan potensi hasil bumi yang cukup banyak yang memiliki nilai jual tinggi. 

Krui juga ialah kawasan pertanian yang luas terutama di Kecamatan Pesisir 

Selatan yang mempunyai ribuan hektar ladang.  

Salah satu cara yang tepat dalam mengembangkan sektor pariwisata dengan 

mengadakannya sarana prasarana. Kabupaten Pesisir Barat memliki potensi 

wisata bahari yaitu memiliki pantai yang indah sehingga banyak para pengunjung 

yang datang dan tentunya membutuhkan tempat penginapan yang disebut resort. 

Berdasarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Barat tahun 2019 yaitu Desa 

Tanjung Setia di Kecamatan Pesisir Selatan tidak memiliki jenis penginapan hotel 

sedangkan penginapan lainnya memiliki total 24 akomodasi yang dari segi 

kualitas, kenyamanan serta fasilitasnya masih kurang memadai.  

Penduduk miskin Kabupaten Pesisir Barat pada tiga tahun terakhir yaitu pada 

tahun 2015 dengan jumlah total penduduk miskin 24 dengan persentase 15,81 

peresen, tahun 2016 sebesar 24,20 dengan persentase 15,91%, dan tahun 2017 

sebesar 23,76 dengan nilai persentase 15,61% (Badan Pusat Statistik Kabupaten 
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Pesisir Barat, 2019). Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir 

Barat pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp 805.152.479.304,-. Berdasarkan Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil (disdukcapil) Kabupaten Pesisir Barat tahun 

2017 bahwa jenis pekerjaan penduduk Kabupaten Pesisir Barat terdiri dari PNS, 

petani atau pekebun, karyawan swasta, buruh tani perkebunan, dan wiraswasta 

tetapi penduduk Kabupaten Pesisir Barat sebagian besarnya bekerja sebagai petani 

pekebun dengan total 38.203 pada semester I dan 37.235 pada semester II. 

Berdasarkan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Barat tahun 2017 bahwa 

Kecamatan Pesisir Selatan menghasilkan berton-ton produksi jagung, ubi kayu 

dan ubi jalar, kacang hijau dan kacang tanah. Sementara berdasarkan Dinas 

Perkebunan Kabupaten Pesisir Barat tahun 2017 di Kecamatan Pesisir Selatan 

menghasilkan berton-ton produksi tanaman perkebunan berupa aren, cengkeh, 

kakao, kayu manis, kelapa dalam, kelapa sawit, kemiri, kopi robusta, kopi arabika, 

lada, pinang, dan jahe. Produksi hasil bumi terbagi menjadi produksi tanaman, 

buah-buahan, sayur-sayuran, dan biofarmaka. 

Berdasarkan penjelasan data kondisi ekonomi dan aktivitas masyarakat di atas, 

maka beach resort memiliki pendekatan dalam konsep pemberdayaan masyarakat. 

Beach resort yang dirancang memiliki dua tipe penginapan yakni tipe hotel dan 

cottage yang memiliki kualitas dan kenyamanan yang baik, fasilitas pendukung 

yang memadai. Resort ini diletakkan pada lokasi yang strategis yaitu di pesisir 

pantai sebagai objek wisata utama dan dekat dengan kampung penduduk sebagai 

tempat wisata pendukung bagi para wisatawan untuk mengenalkan kekayaan hasil 

bumi dan menyejahterakan kondisi ekonomi penduduk di Desa Tanjung Setia.  

 

1.3. Rumusan Masalah 

1.3.1. Permasalahan 

Kabupaten Pesisir Barat Lampung yakni kabupaten yang menyimpan 

tempat wisata seperti pantai yang diminati oleh para wisatawan domestik 

maupun mancanegara, dimana sangat memerlukan tempat untuk beristirahat 

untuk para wisatawan. Kabupaten Pesisir Barat Lampung memiliki hasil 
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sumber daya alam yang banyak seperti kelapa sawit, kopi, vanili, cengkeh, 

lada, pisang dan di lokasi ini juga tersaji beragam kerajinan khas Lampung 

yang sebenarnya tempat ini ialah sentral kerajinan kain tapis atau kain khas 

Lampung, sehingga resort hotel akan memberikan ruang bagi masyarakat 

setempat untuk menyejahterakan ekonomi mereka dengan memanfaatkan 

potensi hasil bumi dan kerajinan khas Lampung. 

1.3.2. Persoalan 

1. Menentukan site strategi dengan mencari site yang lokasinya berdekatan 

dengan pantai tanjung setia sebagai objek wisata utama dan kampung 

penduduk sebagai tempat wisata pendukung  

2. Bagaimana mewujudkan bangunan beach resort selain sebagai tempat 

menginap juga sebagai wadah rekreasi, atraksi, dan edukasi para 

pengunjung terhadap produk hasil pemberdayaan masyarakat ? 

3. Bagaimana merancang bangunan beach resort dengan menekankan pada 

arsitektur humanisme ? 

 

1.4. Tujuan dan Sasaran 

1.4.1. Tujuan 

1. Mengenali budaya Lampung kepada para pengunjung agar budaya 

Lampung dapat dikenal lebih luas melalui resort yang menunjukkan atau 

menyediakan berbagai hasil sumber daya alam dan kerajinan khas Lampung 

2. Menjadikan hotel sebagai wadah edukasi bagi para pengunjung untuk 

mempelajari budaya Lampung. 

1.4.2. Sasaran 

a. Mengonsep atau merancang kawasan dan lansekap Beach Resort di Tanjung 

Setia, seperti : 

1. Pola tata massa 

2. Preferensi vegetasi 

3. Skema hardscape (street furniture, tempat pejalan kaki, dan lainnya)            
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b. Merancang bangunan yang terdapat pada Beach Resort, berupa : 

1. Bentuk dan tampilan bangunan 

2. Material yang diterapkan 

3. Tampilan luar dan dalam 

1.5. Manfaat 

1. Membangun kualitas ekonomi masyarakat setempat dengan adanya wadah 

untuk pemberdayaan masyarakat pada resort hotel  

2. Dapat dijadikan studi Resort di Indonesia bagi era yang akan datang 

3. Memajukan Kabupaten Pesisir Barat Lampung dalam aspek pariwisata 

sehingga sanggup kompetitif dengan kota-kota destinasi wisata lainnya. 

 

1.6. Lingkup Pembahasan 

Pembahasan ditekankan atas faktor-faktor perencanaan dan perancangan 

arsitektur untuk “Beach Resort dengan Pendekatan pada Pemberdayaan 

Masyarakat di Tanjung Setia Kabupaten Pesisir Barat Lampung”, yang mencakup 

antara lain : perundangan/kebijakan pemerintah, faktor-faktor fisik atau non fisik. 

 

1.7. Metode Pembahasan 

1.7.1. Metode Pengumpulan Data 

Data yang diperoleh dengan menggali informasi-informasi yang 

diperlukan untuk penunjang dalam penyusunan laporan. Pengumpulan laporan 

dilakukan dengan studi pustaka/literature, data-data dari institusi terkait dan 

data-data dari interntet (website daerah terkait, laporan terdahulu, dan lain-lain) 

untuk melengkapi penulisan laporan.   

1.7.2. Metode Analisa  

Metode Analisa merupakan perbandingan antara teori dengan materi 

yang akan dirancang melalui pendekatan diskriptif kualitatif dengan 
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berpedoman pada literatur yang sesuai dengan penulisan untuk mencapai hasil 

yang maksimal, yang dilakukan dengan penyusunan konsep/sintesis (DP3A). 

 

1.8. Sistematika Pembahasan 

Laporan DP3A disusun dalam 4 langkah, melingkupi perihal-perihal yang 

berkaitan dengan proses Dasar Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur. 

Meliputi latar belakang, tujuan, permasalahan, kajian teori, kajian lokasi dan 

analisis pendekatan serta konsep perencanaan dan perancangan. 

Bab I Pendahuluan 

Memiliki kandungan yang berisikan pengertian judl, latar belakang, rumusan 

masalah yang meliputi permasalahan dan persoalan, tujuan dan sasaran, manfaat, 

lingkup pembahasan, metode pembahasan yang meliputi metode pengumpulan 

data dan analisa, sistematika pembahasan yang terdiri dari Bab I Pendahuluan, 

Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Tinjauan Umum Lokasi Perancangan, Bab IV 

Analisa Pendekatan Perencanaan dan Perancangan 

Bab II Tinjauan Pustaka 

Memiliki kadungan yang berisikan tinjauan pustaka kawasan wisata, 

pariwisata, ekowisata, tinjauan umum resort hotel yang terdiri dari pengertian 

resort hotel, karakteristik resort hotel, klasifikasi resort hotel berdasarkan 

lokasinya, klasifikasi hotel berbintang, faktor penyebab munculnya resort hotel, 

klasifikasi hotel berdasarkan jenis tempat tidur, persyaratan resort hotel, prinsip 

desain resort hotel, tinjaun umum pemberdayaan masyarakat dan arsitektur 

humanisme, regulasi tentang bangunan kawasan tepi pantai, dan studi komparasi. 

Bab III Gambar dan Umum Lokasi Perencanaan  

Membagikan amatan mengenai tinjauan umum Kabupaten Pesisir Barat yang 

meliputi lokasi dan data fisik serta data non fisik, tinjauan umum Tanjung Setia, 

gagasan perancangan, dan lokasi site. 
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Bab IV Analisis Pendekatan dan Konsep Perencanaan dan Perancangan 

Berisikan analisa dan konsep makro yang meliputi kawasan wisata pantai 

tanjung setia dan konsep wisata. Analisa dan konsep mikro yang meliputi analisa 

dan konsep site, ruang, massa bangunan, tampilan arsitektur, struktur dan utilitas, 

konsep pemberdayaan masyarakat dan arsitektur humanisme. 


