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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

1.1.1. Gagasan Awal 

Pariwisata atau turisme adalah berbagai macam 

kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta 

layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, 

Pemerintah, dan Pemerintah Daerah (Undang-Undang 

Republik Indonesia No. 10 Tahun 2009 Tentang 

Kepariwisataan).  

Perkembangan pariwisata di Jawa Tengah semakin 

pesat didukung dengan adanya Pelabuhan Tanjung Emas 

sebagai pelabuhan kapal satu-satunya di Jawa Tengah. 

Semakin pesat juga seiring dengan diresmikannya 

Bandara Achmad Yani Semarang menjadi Bandara 

Internasional Achmad Yani pada tahun 2004. Hal ini 

berdampak positif, karena menjadikan Semarang sebagai 

“kota transit”, dan secara tidak langsung menjadi media 

pemasaran kepariwisataan di Jawa Tengah, sehingga tren 

kunjungan wisata (jateng.bps.go.id) di Jawa Tengah sejak 

saat itu terus meningkat tiap tahunnya bahkan hingga saat 
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ini (2016). Bahkan kawasan wisata sejarah, Kota Lama 

Semarang, ditargetkan menjadi warisan budaya UNESCO 

pada tahun 2020 mendatang, yang pastinya hal ini akan 

menjadi daya tarik pariwisata di Jawa Tengah, khususnya 

di kota Semarang sendiri, dan akan terus menaikkan 

kunjungan wisatawan mancanegara maupun nusantara di 

Jawa Tengah. 

Kabupaten/Kota 

Pengunjung (orang) Tahun 2013 

Wisatawan 

Mancanegara 

Wisatawan 

Nusantara 
Jumlah/Total 

Kota Magelang 3,296 678,023 681,319 

Kab. Magelang 303,166 3,751,388 4,054,554 

Kota Surakarta 23,466 2,339,061 2,362,527 

Kota Semarang 7,033 1,995,253 2,002,286 

Kab. Semarang 3,683 1,363,769 1,367,452 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1.1. Banyaknya Pengunjung Daya Tarik Wisata dan Event Menurut 
Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2013 

Sumber: jateng.bps.go.id 
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Kabupaten/Kota 

Pengunjung (orang) Tahun 2014 

Wisatawan 

Mancanegara 

Wisatawan 

Nusantara 
Jumlah/Total 

Kota Magelang 
3,459 690,230 693,689 

Kab. Magelang 
320,888 3,687,792 4,008,680 

Kota Surakarta 
28,621 3,236,516 3,265,137 

Kota Semarang 12,878 2,692,104 2,704,982 

Kab. Semarang 2,725 1,523,824 1,526,549 

 

 

 

Tren naiknya kunjungan wisata ini merupakan suatu hal 

yang positif bagi kegiatan pariwisata di Jawa Tengah, akan 

tetapi harus diimbangi juga dengan tersedianya fasilitas 

dan juga pelayanan yang memuaskan untuk membuat tren 

kunjungan wisata ini terus naik tiap tahunnya. Seperti yang 

telah disebutkan dalam Undang Undang Kepariwisataan 

mengenai pengertian pariwisata, bahwa fasilitas dan  

pelayanan ikut memegang peran penting dalam kegiatan 

pariwisata. 

Unsur “pelayanan” yang sudah disebutkan, dalam 

bidang pariwisata ini mengacu pada usaha jasa dalam 

bidang pariwisata. Untuk jenis usaha pariwisata sendiri ada 

Tabel 1.2. Banyaknya Pengunjung Daya Tarik Wisata dan Event Menurut 
Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2014 

Sumber: jateng.bps.go.id 
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bermacam-macam (UU No. 10 Tahun 2009 tentang 

Kepariwisataan); mulai dari layanan perjalanan wisata, 

transportasi wisata, makanan dan minuman, penyediaan 

akomodasi, penyelenggaraan kegiatan hiburan dan 

rekreasi, penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, 

konferensi, pameran, layanan informasi wisata, konsultan 

wisata, pramuwisata, wisata tirta, dan juga spa. Dari 

beberapa usaha pariwisata yang telah disebutkan, 

beberapa usaha milik swasta memungkinkan untuk bekerja 

sama dengan pemerintah dalam rangka menggiatkan 

kegiatan pariwisata di Jawa Tengah. 

Hal-hal inilah yang menjadi sebuah gagasan awal 

perlunya suatu bangunan dengan fungsi utama kantor 

pelayanan yang berisikan fasilitas pelayanan (penyedia 

jasa) pariwisata untuk mewadahi kegiatan pemenuhan 

kebutuhan pariwisata Jawa Tengah berupa Pusat Layanan 

Pariwisata di Kota Semarang, yang diharapkan dapat 

memacu perkembangan pariwisata Jawa Tengah. 

Berlokasi di kota Semarang, karena merupakan ibu kota 

provinsi Jawa Tengah, dan juga karena Semarang adalah 

kota transit bagi para wisatawan (terutama wisatawan 

mancanegara yang menjadikan Jawa Tengah sebagai 

destinasi wisatanya), sehingga menjadi media pemasaran 
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pariwisata secara tidak langsung bagi provinsi Jawa 

Tengah. 

1.2. Tujuan dan Sasaran 

1.2.1. Tujuan 

- Menciptakan sebuah sarana layanan pariwisata yang 

terpadu, yang dapat melayani kebutuhan pariwisata 

para wisatawan (mancanegara dan nusantara) yang 

berada di Semarang, khususnya yang ingin berwisata 

ke destinasi-destinasi wisata yang berada di provinsi 

Jawa Tengah. 

- Memperkenalkan destinasi wisata dan event-event 

yang ada di Provinsi Jawa Tengah. 

- Menumbuhkembangkan minat berwisata dalam negeri, 

terutama di Jawa Tengah sendiri. 

- Menyediakan sarana transportasi antar kota dengan 

destinasi kota yang memiliki potensi wisata di Jawa 

Tengah (Jogja,Solo, Semarang, Karimun Jawa, 

Magelang, Pekalongan, Jepara, Ambarawa, dll). 

- Menyediakan sarana untuk mewadahi kegiatan 

pameran kepariwisataan. 

- Menyediakan sarana untuk mewadahi kegiatan 

pertemuan penting berkaitan dengan kegiatan 
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kepariwisataan seperti kegiatan konferensi pers, 

seminar kepariwisataan, dan lain-lain. 

- Menciptakan sebuah bangunan pelayanan pariwisata 

yang dapat dijadikan ikon layanan pariwisata 

JawaTengah. 

1.2.2. Sasaran 

- Menggabungkan beberapa kegiatan pelayanan 

pariwisata yang kompleks dalam sebuah bangunan. 

- Mensinergikan bentuk, ruang, tatanan dari setiap 

fasilitas yang ada. 

- Mengkaji event atau kegiatan-kegiatan yang 

berhubungan dengan kegiatan kepariwisataan maupun 

kegiatan pelayanannya yang dapat diwadahi. 

- Mengkaji bentuk dan fasad bangunan yang dapat 

menjadi ikon bangunan pelayanan pariwisata Jawa 

Tengah. 

- Mengkaji konteks yang berhubungan dengan kompleks 

bangunan pusat layanan pariwisata untuk 

meningkatkan fungsi bangunan. 

1.3. Lingkup Pembahasan 

Projek “Pusat Layanan Pariwisata di Semarang” ini 

merupakan sebuah perencanaan baru sebuah kompleks bangunan 

pelayanan yang melayani berbagai kegiatan pelayanan pariwisata 
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dan juga digunakan untuk mewadahi pameran, pertemuan yang 

berhubungan dengan kegiatan kepariwisataan Jawa Tengah. 

Fungsi utama yang ditekankan pada projek ini adalah pelayanan 

yang merupakan jasa yang diberikan kepada para wisatawan. 

Fasilitas utama pada projek ini adalah kantor pelayanan untuk 

Tourist Information Center, Keberangkatan dan Pick Point Shuttle 

Bus, Unit Layanan Paspor Kantor Imigrasi Semarang, Exhibition 

Hall untuk Kepariwisataan dan Conference Hall. 

Adapun lingkup pembahasan dari projek ini secara ringkas, 

adalah sebagai berikut: kajian berbagai kegiatan pelayanan 

pariwisata, kajian studi bentuk, kajian studi keruangan, kajian studi 

tatanan mengenai bangunan pelayanan pariwisata, kajian berbagai 

event kepariwisataan yang ada di Jawa Tengah, kajian regulasi 

bangunan pelayanan pariwisata, kajian stakeholder yang terlibat 

dalam projek, kajian studi lokasi, kajian rencana kerja 

pembangunan mengenai kepariwisataan. 

1.4. Metode Pembahasan 

Metode pembahasan yang akan dijabarkan lebih lanjut adalah 

bagaimana mengumpulkan data, menyusun dan menganalisis data 

menjadi program, hingga merancang arsitektur bangunan 

berdasarkan program yang dibuat. 
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1.4.1. Metode Pengumpulan Data 

Pada projek akhir arsitektur yang berjudul “Pusat 

Layanan Pariwisata di Semarang” ini metode pengumpulan 

data yang digunakan dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai 

berikut: 

1.4.1.1. Data Primer 

Merupakan data yang menjadi pokok 

kebutuhan informasi mengenai aspek kasus pusat 

layanan pariwisata yang akan dibahas dalam 

pembahasan. 

a. Observasi Mandiri 

Melihat secara langsung bagaimana 

arsitektur, kinerja, organisasi, dan hal-hal yang 

berhubungan dengan fasilitas pelayanan 

pariwisata tersebut menjadi sebuah sarana yang 

dapat melayani kepariwisataan dan menjadi media 

promosi juga terhadap kepariwisataan yang ada di 

Jawa Tengah. 

b. Interview 

Melakukan wawancara dengan pihak 

pengelola fasilitas-fasilitas pelayanan untuk 

mengupas dan menanyakan hal-hal yang berkaitan 
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dengan projek pusat layanan pariwisata yang 

sedang dikaji. 

1.4.1.2. Data Sekunder 

Merupakan data yang diperoleh dari 

narasumber maupun sumber-sumber secara 

teoritikal seperti literatur buku maupun internet. 

Tujuan pengumpulan data ini adalah untuk 

membahas objek studi secara literatur yang 

nantinya akan dibandingkan dengan studi kasus 

secara riil. 

a. Literatur 

Mencari sumber informasi dan teori penting 

mengenai pembahasan yang di bahas dari sumber 

pustaka, kutipan, maupun makalah secara manual. 

b. Web Surfing 

Mengutip dan merumuskan teori dan kasus 

yang didapatkan pada jurnal, ensiklopedia, 

maupun teori pada website dengan browsing 

melalui internet. 

1.4.2. Metode Penyusunan dan Analisis 

Analisis dilakukan dengan cara deduktif-induktif, 

pengambilan kesimpulan diperoleh dari rumusan masalah 

yang telah dianalisis.  
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Metoda induktif yaitu mengumpulkan informasi yang 

dibutuhkan dengan cara meninjau dan mengobservasi ke 

projek yang sejenis, serta mendokumentasikan data dari 

projek tersebut sehingga mendapat informasi yang bisa 

dipertanggungjawabkan mengenai kebutuhan, fasilitas dari 

projek sejenis.  

Sedangkan metoda deduktif yaitu pengumpulan 

informasi yang dilakukan dengan cara mengambil data studi 

literatur ataupun mencari data-data yang berasal dari 

internet mengenai desain bangunan fungsi perkantoran yang 

didalamnya terdapat fasilitas pelayanan pariwisata, 

standard-standard yang dibutuhkan dalam sebuah 

bangunan pusat pelayanan pariwisata.  

Selain metoda induktif dan deduktif yang digunakan, 

penyusunan data juga menggunakan pengambilan 

kesimpulan dari hasil wawancara dengan narasumber yang 

telah dilakukan. Pengambilan kesimpulan dari hasil 

wawancara bertujuan untuk melengkapi data yang sudah 

diperoleh dari keduanya. 

Data-data yang diperoleh diatas kemudian dianalisis 

menggunakan teori-teori yang sudah ada maupun analisis 

sendiri, baik data mengenai bangunan fungsi usaha itu dan 

juga data mengenai lokasi yang akan digunakan untuk 
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projek Pusat Layanan Pariwisata tersebut. Analisa mengenai 

lokasi tapak menggunakan kriteria-kriteria yang sesuai 

dengan kebutuhan sebuah pusat pelayanan wisata, selain 

itu juga analisis lokasi tapak juga memperhatikan aspek 

yang berpengaruh terhadap kompleks bangunan tersebut. 

Setelah melakukan analisis dapat dilakukan program ruang 

dan juga program tapak untuk projek Pusat Layanan 

Pariwisata Jawa Tengah yang berlokasi di Semarang ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.3. Metode Pemrograman 

Metode yang digunakan dalam penyusunan tahap 

pemrograman dengan melakukan studi analisis dan 

penarikan sintesis atau kesimpulan yang nantinya akan 

dijadikan landasan teori dan program dalam pembuatan 

perancangan projek ini. 

SINTESIS 
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DATA PRIMER:  

1. OBSERVASI 

2. WAWANCARA 

DATA SEKUNDER:  

1. LITERATUR 

2. WEB BROWSING 

DEDUKTIF 

INDUKTIF 

KERANGKA 
TEORI 

RUMUSAN 
MASALAH 

SOLUSI 
PERMASALAHAN 

KESIMPULAN 

Bagan 1.1. Bagan penyusunan dan analisis data 
Sumber: analisis pribadi, 2017 
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- Analisis: Hasil dari penyusunan data akan dianalisis 

kembali lebih mendetail untuk menemukan 

permasalahan yang dominan, penekanan desain, 

persyaratan desain, dan kelayakan lokasi yang akan 

dijadikan bahan acuan dalam tahap mendesain. Studi 

analisis yang dilakukan diantaranya adalah analisa 

arsitektur (studi aktivitas, fasilitas), analisa pendekatan 

sistem bangunan (studi sistem struktur, utilitas, 

pemanfaatan teknologi), analisa konteks lingkungan. 

- Sintesis: Merupakan hasil dari analisis yang merupakan 

pengambilan kesimpulan dari setiap data yang sudah 

dianalisa dan dilakukan studi dengan pendekatan-

pendekatannya. Sintesis ini yang kemudian akan 

digunakan sebagai acuan ke tahap perancangan 

arsitektur. 

1.4.4. Metode Perancangan Arsitektur 

Perancangan memiliki arti sebagai sasaran yang 

dikendalikan dari aktivitas pemecahan masalah (L. Bruce 

Archer, 1985). Arti lain dari perancangan adalah usulan 

pokok yang mengubah sesuatu yang sudah ada menjadi 

sesuatu yang lebih baik, melalui tiga proses yaitu 

mengidentifikasi masalah yang ada, mengidentifikasi 

metoda untuk pemecahan masalah tersebut, dan 
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pelaksanaan dari pemecahan masalah yang didapat. 

Dengan kata lain adalah pemrograman, penyusunan 

rancangan, dan pelaksanaan rancangan (John Wade, 1997). 

Metode yang dapat digunakan dalam tahap perancangan 

yaitu sebagai berikut: 

o Metode perancangan berupa analogi 

o Metode perancangan berupa studi preseden 

o Metode perancangan dengan tranformasi bentuk 

o Metode perancangan dengan pendekatan arsitektur 

Sedangkan metode yang akan kita pakai untuk merancang 

adalah metoda pendekatan arsitektur, metoda ini meliputi: 

1.4.4.1. Konsep Skematik 

Konsep skematik adalah sebuah sintesa 

pengembangan dari judul perancangan yang berbentuk 

didasarkan pada tema perancangan yang menjadi suatu 

penekanan esensi projek dari awal hingga akhir proses 

mendesain. Konsep yang digunakan akan terlihat dari 

penataan massa bangunan, orientasi bangunan, serta 

struktur bangunan; sebagai respon dari tapak. Untuk 

penataan dalam ruang disesuaikan dengan kebutuhan ruang 

yang diperlukan serta memperhatikan hubungan antar ruang 

sehingga menciptakan sebuah bangunan yang nyaman dan 

memenuhi standard yang ada. 
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1.4.4.2. Rancangan Skematik  

Setelah menentukan konsep dan tema perancangan 

yang akan digunakan melalui studi identifikasi tema 

perancangan, maka dapat diambil beberapa elemen 

transformasi yang dapat dijadikan bahan acuan transformasi 

ke dalam arsitektural seperti prinsip tatanan ruang dan 

tatanan bentuk, yang harus sesuai dan tidak melenceng dari 

tema perancangan dan konsep skematik. 

1.4.4.3. Pengembangan Rancangan Skematik 

Penyempurnaan rancangan skematik yang ada pada 

tahap transformasi dengan menggunakan dimensi untuk 

proses pembuatan gambar kerja. 

1.4.4.4. Pembuatan Detail 

Setelah melakukan pengembangan rancangan 

skematik lalu dilakukan pembuatan detail mengenai struktur 

bangunan, potongan, konstruksi bangunan, dll. 

1.4.4.5. Presentasi 

Tahap presentasi adalah tahap untuk menunjukkan 

hasil dari karya desain yang telah dibuat saat tahap desain. 

Presentasi digunakan untuk mendapatkan kritik dan 

masukkan dari hasil karya yang telah dibuat. 
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1.5. Sistematika Pembahasan 

1.5.1. BAB I: Pendahuluan 

Berisi tentang pendahuluan yang memperkenalkan materi 

yang akan dibahas di landasan teori dan program ini, 

mengenai judul projek secara keseluruhan, mulai dari: 

latar belakang projek, tujuan dan sasaran pembahasan, 

lingkup pembahasan, metode pembahasan, dan 

sistematika pembahasan. 

1.5.2. BAB II: Tinjauan Projek 

Berisi tentang tinjauan umum dan khusus yang meliputi 

pengertian terminologi dan gambaran umum judul projek 

kegiatan, fasilitas dan tinjauan projek sejenis. 

1.5.3. BAB III: Analisa Pendekatan Program 

Berisi tentang pendekatan studi fasilitas, aktivitas, 

besaran ruang dan perhitungan kebutuhan luasan ruang 

pada judul projek, beserta penilaian dan pemilihan lokasi 

kawasan dan tapak. 

1.5.4. BAB IV: Program Arsitektur 

Berisi tentang konsep program meliputi citra, arsitektural, 

performance tapak serta program ruang dari masing-

masing fungsi. 
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1.5.5. BAB V: Kajian Teori 

Berisi tentang kajian kajian teori yang digunakan sebagai 

dasar tema desain dan fokus kajian penekanan desain 

pada judul projek. 
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