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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Negara Indonesia yang terdiri atas pulau-pulau, terbagi dalam provinsi-provinsi yang banyak 

memiliki potensi keindahan alam dan kebudayaan. Hal tersebut menunjang Indonesia untuk dinikmati oleh 

wisatawan domestik maupun mancanegara. Sehubungan dengan itu, objek wisata alam dan budaya yang 

dimiliki oleh Indonesia seperti pegunungan, pantai, laut, candi-candi, dan masih banyak lagi yang tersebar 

di Indonesia perlu dilestarikan. Sejalan dengan perkembangan dunia pariwisata di Indonesia maka 

dilakukan usaha-usaha untuk menampilkan hal-hal yang menarik, diantaranya mendatangkan wisatawan 

domestik ataupun mancanegara ke Pulau Jawa Barat khususnya Pangandaran. 

 

Gambar 1 Hotel Resort di Bali 
sumber: Hotel Resortpegunungan.com 

Fakta tersebut menunjukkan bahwa Indonesia menjadikan sektor Pariwisata sebagai senjata 

menghadapi AFTA 2015. Mentri pariwisata Arief yahya mengatakan bahwasanya beliau menargetkan 20 

juta kunjungan wisatawan  asing dan 275 juta wisatawan lokal pada tahun 2019, angka tersebut ditargetkan 

untuk menaikan nilai pendapatan devisa negara.  Seiring dengan meningkatnya orang-orang yang 

melakukan perjalanan wisata, baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara yang 

mengunjungi tempat-tempat wisata yang ada di Indonesia. Maka muncul ide untuk membuat objek wisata 

sekaligus merencanakan suatu kawasan wisata sebagai objek wisata di Pangandaran. Objek dan daya 

tarik wisata yang terdapat di Pulau Jawa Barat dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan 

pengembangan objek wisata yang kiranya tepat untuk Pulau Jawa Barat. 
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Jawa barat sebagai salah satu provinsi di Indonesia memiliki potensi budaya dan minat pariwisata 

yang sangat besar, mengingat populasi penduduk jawabarat menurut BPS mencapai angka 46 juta jiwa, 

Yang menjadikan jawabarat sebagai provinsi dengan tingkat populasi tertinggi di Indonesia, hal ini tentu 

saja menjadikan jawabarat sebagai target pangsa pariwisata di Indonesia, mengingat angka tersebut cukup 

menarik perhatian pemerintah untuk pencapaian target wisata domestik dengan target angka 275 juta 

wisatawan lokal. Selain itu aksebilitas di jawabarat yang telah memadai menjadi alasan yang mendukung 

untuk pengembangan wisata di provinsi ini, mengingat pencapaian pangsa target wisatawan tidak hanya 

berasal dari jawa barat saja, namun dari provinsi lain se Indonesia,khususnya yang terdekat seperti 

Jakarta,Banten,dan jawa tengah.  Panorama yang disuguhkan dari jawabarat sangat beragam mulai dari 

tradisi adat sundanya, wisata kulinernya yang khas dengan makanan dan minuman sunda, dan tak kalah 

penting wisata alam pegunungan maupun wisata alam bahari terdapat di jawa barat yang eksotis untuk 

dikunjungi.  

Salah satu wisata yang terdapat dan sudah populer lama oleh masyarakat jawa barat ialah wisata 

pantai pangandaran, bagi masyarakat jawa barat maupun provinsi sekitarnya tentu tidak asing lagi dengan 

wisata yang satu ini, panorama alamnya yang beragam membuat daya magnetis tersendiri untuk 

dikunjungi, tidak hanya menyuguhkan pantai, wisatawan yang datang pun dapat menikmati panorama lain 

seperti, cagar alam dan faunanya yang letaknya tidak jauh dari pantai serta terdapat juga pantai pasir 

putihnya yang eksotis, lalu terdapat juga wisata alam Bodyrafting , dan yang menarik dari pangan daran 

ialah memiliki sisi kebudayaan yang beragam dan masih banyak dijumpai hingga saat ini, masyarakt 

pesesir selatan khususnya pangandaran masih memegang teguh kebudayaan mereka seperti halnya 

acara tahunan Hajat Laut, acara ini ialah ungkapan syukur masyarakat kepada tuhan yang maha esa atas 

karunianya dalam melimpahkan nikmat hasil laut, dan adapun sebagian masyarakat yang percaya 

sesembahan ini ditujukan kepada nyai ratu kidul atau lebih dikenal sebagai nyi roro kidul. disertai dengan 

upacara dan penyerahan sesajian di bibir pantai, acara ini serentak dilakukan pada 1 muharam di seluruh 

daerah di pangandaran. Selain adat budaya sundanya, pangandaran menjadi saksi sejarah perjuangan 

bangsa Indonesia, hal tersebut terbukti dengan adanya situs bersejarah peninggalan jepang, yang terdapat 

di cagar alam pananjung.  

Beragamnya potensi yang dimiliki pangandaran menjadikan pangandaran sangat berpotensi untuk 

dijadikan pengembangan pariwisata, hal yang unggul dari pangandaran ialah tidak hanya menyuguhkan 

wisata alam saja, namun tempat ini akan menjadikan daya Tarik sendiri karena menyuguhkan budaya dan 

tradisinya, disisi lain para wisatawanpun dapat menikmati wisata sejarah bernuansa alam, dan didukung 

dengan lokasinya yang strategis dan akses yang mudah menjadikan pangandaran sebagai lokasi yang 

tepat.  Untuk mendukung percepatan pariwisata di pangandaran, sejatinya dibutuhkan beberapa aspek 

untuk mendukung pengembangan pariwisata di pangandaran, salah satunya ialah aspek infrastruktur 

seperti tempat wisata, penginapan dll. Dan hal utama yang perlu dicermati dalam pariwisata agar dapat 
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menarik daya pikat wisatawan ialah akomodasi penginapan hal ini menjadi sangat penting, karena 

bagaimana wisatawan tersebut akan berkunjung apabila ditempat tersebut sangat minim keberadaan 

akomodasi penginapanya. 

Terkait hal ini pula munculah gagasan ide yaitu perencanaan dan perancangan Hotel Resort 

Pangandaran sebagai sarana objek wisata dengan Tema Arsitektur Sunda, mengingat budaya yang 

ditampilkan dari pangandaran ialah budaya sunda yang berada di tatar Jawabarat. Serta, untuk 

menunjukan eksistensi budayanya, maka perancangan yang diambil ialah Eco-culture, pengembangan 

budaya berbasis ekologi. 

1.2 Perumusan Masalah 

Seiring dengan meningkatnya industri pariwisata di Indonesia khususnya di bidang Hotel Resort, maka 

dibutuhkan strategi untuk daya jual yang kuat terhadap Hotel Resort itu sendiri, sehingga para wisatawan 

datang tidak hanya sekedar bersantai dan menginap namun dapat menikmati suguhan lain yng berpotensi 

untuk dikembangkan dari Hotel Resort itu sendiri. Dan rumusan masalah pada tugas akhir ini adalah : 

a) Bagaimana cara menggali dan mengolah potensi pangandaran sebagai media perancangan Hotel 

Resort? 

b) Apa saja potensi wisata dan budaya di pangandaran yang dapat dikembangkan oleh pemerintah 

provinsi Jawa Barat sehingga dapat mendorong target kunjungan wistawan indonesia khususnya 

di Jawa Barat? 

c) Bagaimana merencanakan dan merancang Hotel Resort Batu Karas di Kabupaten Pangandaran 

dengan Arsitektur Sunda? 

1.3 Tujuan dan Sasaran 

1.3.1 Tujuan 

a) Mengetahui dan menggali potensi wisata di provinsi Jawabarat melalui potensi alam, social dan 

budaya sehingga dapat menjadi daya tarik wisatawan lokal maupun mancanegara; 

b) Menargetkan kenaikan angka kunjungan wisatawan lokal maupun mancanegara, sesuai dengan 

program kementrian pariwisata; 

c) Membuat dan merancang Hotel Resort dengan pengembangan lokalitas budaya yang berbasis 

kearifan local arsitektur tradisional sunda. 

1.3.2 Sasaran 

1.3.2.1  Sasaran Umum 

a) Melalui Hotel Resort Pangandaran, dapat memperkenalkan objek wisata kepada wisatawan 

domestik maupun mancanegara; 

b) Merancang Hotel Resort yang mampu memberikan daya tarik wisatawan melalui media budaya, 

sehingga dapat mendongkrak angka kunjungan di pangandaran.  
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1.3.2.2  Sasaran Khusus 

a) Melalui Hotel Resort Batu Karas, dapat membantu perekonimian masyarakat sekitar khususnya 

yang menggeluti di bidang budaya; 

b) Melalui Hotel Resort Batu Karasmampu membangun pemerataan industri Pariwisata di Kabupaten 

Pangandaran.  

1.4 Penetapan Lokasi 

Kriteria penetapan lokasi adalah sebagai berikut: 

a) Aksesibilitas dari lokasi ke wilayah site sekitar 

b) Kepadatan urban di lahan yang akan dibangun 

c) Potensi Budaya yang melekat pada tapak 

d) Potensi alam pada tapak 

1.5 Metode Perancangan 

Pendekatan yang diambil ialah Peforma. Menurut Thomas A Markus dalam bukunya yaitu Building 

Performance (1972;hal 4) bahwa pendekatan peforma/ kinerja ialah operasi bangunan yang terdiri dari 

system bangunan, system lingkungan, dan system aktivitas yang dimana ketiganya bekerja secara 

berputar terus menerus.  

1.6 Ruang Lingkup Rancangan 

1. Merancanakan dan merancang  Hotel Resort Batukaras; 

2. Fasilitas yang tersedia di Hotel Resort Batukaras ini adalah fasilitas menginap berupa hotel bintang 

4 dengan 1 reguler room dan 2 ruang berkelas yaitu President suite room dan Deluxe room, wedding 

chapel, spa dan yoga, pagelaran budaya serta area rekreasi berupa kolam renang; 

3. Merancanakan dan merancang  Hotel Resort bertemakan Arsitektur tradisional sunda; 

4. Merancanakan dan merancang  Hotel Resort dengan konsep Eco Culture, yakni pengembangan 

budaya berbasis ekologi; 

5. Merencanakan dan merancang lahan dengan menyesuaikan kondisi tapak yang ada. 

 

 

1.7 Sistematika Laporan 

BAB I : PENDAHULUAN berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan sasaran, penetapan 

lokasi, metode perancangan, ruang lingkup rancangan dan sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PERENCANAAN berisi tinjauan umum, elaborasi tema, dan tinjauan khusus. 

BAB III : TINJAUAN LOKASI PERENCANAAN DAN PERANCANGAN berisi latar belakang lokasi, 

penetapan lokasi, kondisi fisik lokasi, peraturan bangunan/kawasan setempat, tanggapan fungsi, 
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tanggapan lokasi, tanggapan tampilan bentuk bangunan, tanggapan stuktur bangunan, tanggapan 

kelengkapan bangunan (utilitas), usulan konsep rancangan bentuk, usulan konsep rancangan tapak, 

usulan konsep rancangan utilias. 

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN berisi kesimpulan dan sarana perencanaan dan perancangaan.  

 


