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BAB II 

TINJAUAN PROJEK 

 

2.1. Tinjauan Umum 

2.1.1. Gambaran Umum 

Pariwisata atau turisme adalah suatu perjalanan yang 

dilakukan untuk rekreasi atau liburan dan juga persiapan 

yang dilakukan untuk aktivitas ini. Sedangkan bagunan 

layanan sendiri merupakan bangunan yang identik dengan 

kantor yang memberikan jasa pelayanan, biasanya dilayani 

oleh pihak pemerintah maupun swasta. 

Fasilitas utama pada projek ini berupa fasilitas 

layanan informasi, promosi, transportasi dan layanan 

paspor. Layanan informasi dan promosi yang dimaksud 

disini adalah Tourist Information Center, yang merupakan 

pusat informasi pariwisata yang memberikan informasi 

kepada wisatawan mengenai lokasi, atraksi, penginapan, 

pusat hiburan, peta dan segala sesuatu mengenai 

pariwisata di daerah tersebut. Biasanya pusat-pusat 

informasi pariwisata ini berlokasi di bandara, tempat-

tempat wisata ataupun dikelola oleh pemerintah atau 

swasta (en.wikipedia.org/wiki/Visitor_center). Layanan 
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transportasi disini yang dimaksudkan adalah layanan di 

tempat berupa shuttle bus, city tour service. Layanan 

shuttle bus ini lebih efektif, ekslusif, dan lebih banyak 

dipakai dibanding layanan transportasi publik bus AKDP 

(Antar Kota Dalam Provinsi) karena pelayanannya yang 

lebih baik. Layanan paspor disini berupa layanan 

pembuatan, perpanjangan paspor. 

Fasilitas penunjang berupa kantor pengelola, 

exhibition hall, conference hall, galeri digital objek wisata 

Jawa Tengah, shuttle pick point area, keberangkatan 

shuttle, retail-retail, money changer, ATM. Fasilitas 

pelengkap berupa musholla, smoking area. 

2.1.2. Latar Belakang – Perkembangan – Tren 

Perkembangan pariwisata di Jawa Tengah erat 

kaitannya dengan perkembangan perekonomian di 

dalamnya (terutama kota Semarang sebagai ibu kota 

provinsi Jawa Tengah). Perkembangan pariwisata dan 

ekonomi ini didukung dengan adanya Pelabuhan Tanjung 

Emas Semarang sebagai pelabuhan satu-satunya di Jawa 

Tengah dan juga dengan diresmikannya Bandara Achmad 

Yani Semarang menjadi Bandara Internasional Achmad 

Yani pada tahun 2004. Hal ini berdampak positif bagi 

pariwisata Jateng, karena menjadikan Semarang sebagai 
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“kota transit” yang turut ambil bagian dalam 

mempromosikan pariwisata Jateng. Tren kunjungan wisata 

(jateng.bps.go.id) di Jawa Tengah sejak saat itu juga terus 

meningkat tiap tahunnya, bahkan hingga saat 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 dan menaikkan kunjungan 

wisatanya. 

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 

 

 

Kabupaten/Kota 

Pengunjung (orang) Tahun 2014 

Wisatawan 

Mancanegara 

Wisatawan 

Nusantara 
Jumlah/Total 

Kota Magelang 
3,459 690,230 693,689 

Tabel 2.1. Banyaknya Pengunjung Daya Tarik Wisata dan Event Menurut 

Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2013 

Sumber: jateng.bps.go.id 
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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 jelas dan memuaskan 

untuk membuat tren kunjungan wisata ini terus naik tiap 

tahunnya dan menaikkan PDRB Jawa Tengah di sektor 

pariwisata. Selain tren banyaknya kunjungan wisata ini, 

menurut data dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota 

Semarang pada tahun 2016, perkembangan jumlah tempat 

wisata kuliner, rekreasi dan hiburan di Semarang terus 

meningkat. Kebutuhan akan layanan terpadu ini tentu saja 

Tabel 2.2. Banyaknya Pengunjung Daya Tarik Wisata dan Event Menurut 

Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2014 

Sumber: jateng.bps.go.id 

Tabel 2.3. Banyaknya kunjungan wisata dan kontribusi sektor pariwisata 

terhadap PDRB Tahun 2010 - 2015 

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, 2016 
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dibutuhkan seiring bertambah banyaknya wisatawan yang 

memilih Jawa Tengah sebagai destinasi wisatanya. 

2.1.3. Sasaran yang akan dicapai 

Beberapa hal yang ingin dicapai dari projek yang 

berjudul “Pusat Layanan Pariwisata di Semarang” ini 

adalah sebagai berikut: 

o Menjadi pusat layanan pariwisata yang “one stop 

service”, dengan tujuan untuk mempermudah para 

wisatawan yang ingin mencari berbagai layanan 

pariwisata. 

o Menjadi sebuah ikon pelayanan pariwisata di Jawa 

Tengah. 

o Memperkenalkan objek-objek wisata yang ada di Jawa 

Tengah 

o Menjadi media pemasaran pariwisata Jawa Tengah 

secara tidak langsung. 

o Meningkatkan kualitas usaha jasa, dan pariwisata di 

Jawa Tengah dengan meningkatkan kerjasama antar 

pelaku budaya dan pariwisata. 
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2.2. Tinjauan Khusus 

2.2.1. Terminologi 

Berikut terdapat definisi menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (KBBI) dari beberapa kata kunci yang 

digunakan di dalam pembahasan dengan judul "Pusat 

Layanan Pariwisata di Semarang": 

o pusat/pu·sat/ n 1 tempat yang letaknya di bagian 

tengah: Istana Merdeka letaknya di -- kota Jakarta; 2 titik 

yang di tengah-tengah benar (dalam bulatan bola, 

lingkaran, dan sebagainya): -- bumi; -- lingkaran; 3 pusar; 4 

pokok pangkal atau yang menjadi pumpunan (berbagai-

bagai urusan, hal, dan sebagainya): perguruan tinggi harus 

menjadi -- berbagai ilmu pengetahuan; 5 orang yang 

membawahkan berbagai bagian; orang yang menjadi 

pumpunan dari bagian-bagian. 

o layanan/la·yan·an/ n cak perihal atau cara melayani;~ 

ala Amerika sistem layanan dengan cara menghidangkan 

makanan dari dapur langsung ke piring; ~ informasi 

pelayanan informasi yang diberikan suatu kantor atau 

perusahaan melalui lisan, telepon, atau surat sebagai 

jawaban atas berbagai hal yang ditanyakan mengenai 

informasi; ~ jasa boga layanan kepada masyarakat dalam 

bidang makanan dan minuman; ~ wisata kegiatan yang 
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bertujuan memberikan kemudahan, kenyamanan, atau 

keselamatan kepada pengunjung selama tinggal dan 

dalam setiap acara kunjungannya di kawasan pelestarian. 

o pariwisata/pa·ri·wi·sa·ta/ n yang berhubungan dengan 

perjalanan untuk rekreasi; pelancongan; turisme. 

Pusat di sini bersifat sebagai kata kerja yang berarti 

memusatkan/mengumpulkan. Layanan Pariwisata sendiri 

berarti jasa yang ditawarkan dalam kegiatan pariwisata. 

Jadi kompleks bangunan Pusat Layanan Pariwisata secara 

garis besar memiliki arti sebuah bangunan yang mewadahi 

berbagai kegiatan jasa pelayanan dalam kegiatan 

pariwisata yang dipadukan menjadi 

satu/terpusat/terkonsentrasi. 

2.2.2. Kegiatan (Pelaku, Fasilitas, Prasarana/Peralatan) 

Beberapa tinjauan khusus mengenai kegiatan 

(meliputi pelaku, fasilitas, prasarana/peralatan) layanan 

pariwisata beserta kegiatan penunjang dan pelengkapnya 

yang sudah ditinjau dari beberapa kasus, dan akan 

diselesaikan permasalahannya dengan projek “Pusat 

Layanan Pariwisata di Semarang” ini, diantaranya: 

- Kegiatan pelayanan informasi pariwisata Jateng: 

Meliputi fasilitas pelayanan aktif berupa counter 

TIC (Tourist Information Center) dan fasilitas pelayanan 
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pasif berupa Galeri Objek Wisata Semarang, berisi 

layar LED dan panel touchscreen mengenai informasi 

objek destinasi wisata dan event-event pariwisata 

Jateng. 

Pelakunya diantaranya adalah Pegawai Negeri 

Sipil Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Provinsi 

Jawa Tengah, Pegawai Negeri Sipil Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, wisatawan 

(nusantara, mancanegara), pengunjung. 

Prasarana yang ada didalamnya diantaranya 

counter meja, kursi, layar LED, panel touchscreen, wifi 

sitting group, audio (speaker). 

- Kegiatan pelayanan informasi tour dan travel di 

Jawa Tengah oleh ASITA (Association of The 

Indonesian Tours & Travel Agencies): 

Meliputi fasilitas pelayanan informasi, konsultasi, 

aduan, pendaftaran anggota baru berkaitan dengan 

travel dan tour resmi yang ada di Jawa Tengah. 

Pelakunya adalah pegawai dari ASITA, 

wisatawan (nusantara dan mancanegara), anggota 

tour dan travel baru, wisatawan yang ingin komplain. 

Prasarananya diantaranya counter meja, kursi, 

komputer/laptop, sofa. 
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- Kegiatan pelayanan transportasi pariwisata Jateng: 

Meliputi fasilitas pelayanan city tour Semarang 

dan shuttle bus antar kota di Jateng. Pelayanan city 

tour Semarang meliputi informasi rute perjalanan dan 

pendaftaran langsung di tempat. Sementara, untuk 

fasilitas shuttle bus antar kota di Jawa Tengah meliputi 

informasi keberangkatan, informasi kota tujuan, 

fasilitas loket, fasilitas ruang tunggu keberangkatan. 

Pelaku dari City Tour Semarang adalah 

wisatawan, pegawai city tour bagian registrasi, dan 

sopir armada. Pelaku dari Shuttle Bus Jateng terdiri 

dari wisatawan, pegawai shuttle bus bagian informasi, 

tiket & pemesanan, keuangan, administrasi, sopir 

armada. 

Prasarana yang ada diantaranya counter meja, 

kursi, audio, televisi, layar LCD, komputer/laptop, 

printer. 

- Kegiatan pelayanan paspor: 

Meliputi fasilitas layanan pembuatan, 

perpanjangan paspor WNI. 

Pelaku diantaranya adalah pemohon paspor WNI,  

customer service, pewawancara. 
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Prasarana diantaranya ada meja counter 

customer service, kursi, kursi tunggu queue automaton 

(mesin antri), laya LCD panggil, audio panggil. 

- Pertunjukan Kesenian Jawa Tengah: 

Meliputi fasilitas pertunjukkan kesenian asli Jawa 

Tengah, seperti parade seni Jawa Tengah, pagelaran 

wayang, musik dan tari-tarian Jawa Tengah. 

Pelaku diantaranya adalah penyelenggara acara 

hiburan, para pemusik, pewayang maupun penari, dan 

juga penonton, wisatawan. 

Prasarana yang ada diantaranya panggung 

pertunjukkan, kursi, layar projektor, audio. Adapun 

beberapa event kesenian yang dipertunjukkan adalah 

sebagai berikut: 

- Parade seni Jawa Tengah: 

Salah satu rangkaian acara peringatan hari 

jadi Provinsi Jawa Tengah yang jatuh 

setiap tanggal 15 Agustus. Parade ini 

menampilkan keragaman seni dan budaya 

dari 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. 

- Pagelaran wayang Jawa Tengah: 

Pagelaran wayang Jawa Tengah dalam 

rangka melestarikan kembali kesenian 
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pewayangan yang mulai memudar ditelan 

zaman, dan mengenalkan kepada para 

wisatawan nusantara, terlebih wisatawan 

mancanegara kesenian asli Jawa Tengah. 

Pagelaran wayang meliputi wayang orang 

(wayang wong), wayang kulit yang berasal 

dari seluruh Jawa Tengah. 

- Pagelaran tari Jawa Tengah: 

Pagelaran tari Jawa Tengah ini 

dipertunjukkan sebagai sampling untuk 

memperkenalkan dan melestarikan 

kesenian tari asli Jawa Tengah kepada 

wisatawan nusantara dan mancanegara. 

Biasanya juga bergabung dengan event 

parade seni Jawa Tengah. 

- Pertunjukkan musik: 

Pertunjukkan musik yang dipelopori oleh 

komunitas musik, dengan melibatkan 

berbagai musisi lokal, regional, nasional 

maupun internasional. Beberapa event 

seperti Semarang Jelajah Musik Festival 

(biasanya diselenggarakan dibulan Mei, 

Agustus) 
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- Kegiatan Kantor: 

Meliputi fasilitas yang mewadahi kegiatan 

administrasi, manajemen, keuangan, pemasaran, 

kreatif, humas. Pelakunya diantaranya adalah pegawai 

kantor (manajer, admin, bagian Keuangan, divisi 

kreatif, humas), pihak yang terkait. Prasarana meja, 

kursi kantor, lemari arsip, meja dan kursi tunggu. 

- Event festival & pameran: 

Meliputi fasilitas yang mewadahi kegiatan 

festival dan pameran seperti kerajinan tangan, kuliner, 

jamu warga Jawa Tengah. Pelaku dari kegiatan ini 

diantaranya para pengrajin dari Jateng, penjaja kuliner, 

peracik jamu, wisatawan, penyelenggara event, 

sponsor. Prasarananya adalah meja counter, kursi, 

sitting group. 

- Event pameran kerajinan tangan Jateng: 

Pameran meliputi kesenian kerajinan 

tangan yang ada di Jateng (batik, alat 

musik, wayang, aksesoris, hiasan, lukisan, 

ukiran, dll.) 

- Festival Jamu & Kuliner: 

Festival Jamu dan Kuliner merupakan 

event yang mengangkat Jamu, sebagai 



29 
 

bagian dari warisan nenek moyang, yakni 

berupa obat racikan yang berasal dari 

tumbuh-tumbuhan. Acara ini terdiri dari 

serangkaian acara seperti pameran jamu 

dan produk herbal, cara mengolah jamu, 

dan produk herbal, cara mengolah jamu, 

dan festival kuliner. Selain itu, event ini 

juga menampilkan hiburan berupa 

panggung musik sekaligs melibatkan stan 

yang berasal dari luar negeri. Para 

pengunjung juga dapat menikmati minum 

jamu gratis. (biasanya diselenggarakan 

dibulan Juni) 

- Kegiatan pertemuan kepariwisataan. 

Meliputi fasilitas yang mewadahi berbagai 

kegiatan pertemuan mengenai kepariwisataan berupa 

seminar, rapat, konferensi pers. Pelaku diantaranya 

adalah pegawai dari dinas pemuda olahraga dan 

pariwisata, maupun pegawai dari dinas pendidikan dan 

kebudayaan, gubernur, walikota, presiden, pejabat dari 

luar negeri, pemegang kepentingan yang berhubungan 

dengan kepariwisataan. Prasarana yang ada 

diantaranya adalah meja, kursi, audio, layar projeksi. 
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- Kegiatan menukarkan uang (mata uang asing ke 

rupiah dan sebaliknya). 

Meliputi fasilitas counter yang mewadahi 

kegiatan tukar menukar uang. Pelaku adalah pegawai 

penukaran mata uang, pengunjung. Prasarana berupa 

meja counter, kursi, sofa tunggu. 

- Kegiatan penjualan oleh-oleh (art, craft, culture) 

Meliputi fasilitas retail-retail barang kesenian, 

kerajinan, dan produk kebudayaan hasil dari usaha 

kecil dan menengah (UKM) terbaik di sekitar lokasi 

tapak dan Jateng. Pelaku sendiri adalah penjual, 

pembeli, wisatawan. Prasarana yang ada berupa 

display, sofa, kursi, meja counter. 

- Kegiatan tarik uang tunai (ATM). Fasilitas tarik uang 

tunai, dengan pelaku semua pengunjung, 

prasarananya berupa mesin ATM. 

- Parkir. 

- Keamanan. 

- Kebersihan. 

- Operasional gedung. Meliputi fasilitas mekanikal 

elektrikal, plumbing. Pelaku adalah pegawai 

operasional gedung, prasarana ruang operasional 

gedung meliputi meja, kursi, televisi, komputer. 
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- Informasi. Fasilitas informasi yang menginformasikan 

letak/zonasi sub fasilitas. 

- Sholat. Fasilitas ibadah berupa mushola, pelaku 

adalah pengunjung beragama Islam, dengan 

prasarana berupa loker, sajadah. 

- Merokok. Fasilitas berupa ruang rokok, pelaku adalah 

pengunjung yang merokok, dengan prasarana berupa 

kursi, asbak, exhaust fan. 

- Makan, minum. Fasilitas foodcourt untuk mewadahi 

kegiatan makan dan minum, dengan pelaku 

pengunjung dan stand-stand penjual makanan, 

prasarana yang ada berupa counter meja, kursi, dapur 

basah. 

- BAB/BAK. Fasilitas toilet dan WC, pelaku: 

pengunjung, pegawai, prasarana berupa wastafel, 

closet, difabel closet. 

2.2.3. Spesifikasi dan Persyaratan Desain 

Spesifikasi dan persyaratan desain pada projek ini 

meliputi spesifikasi dan persyaratan dalam aspek 

arsitektural, bangunan, dan juga lingkungan. 

2.2.3.1. Arsitektur 
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- Bentuk bangunan yang mencerminkan kepariwisataan 

Jawa Tengah, tetapi tidak mendominasi di lingkungan 

sekitarnya (serasi). 

- Persepsi arsitektur yang sesuai dengan fungsi, yaitu 

menjadi sebuah kompleks yang menyediakan layanan 

pariwisata. 

- Bentuk, ruang, dan tatanan yang terintegrasi; yang 

merespon iklim tropis panas lembab dan merespon 

kebudayaan setempat. 

- Konsep arsitektur yang sesuai dan jelas sehingga dapat 

dinikmati dan dikenali oleh masyarakat secara umum 

sebagai ikon pariwisata Jawa Tengah. 

2.2.3.2. Bangunan 

- Mengutamakan pencahayaan, penghawaan alami untuk 

ruang-ruang publik. 

- Teknologi bangunan yang merespon iklim tropis panas 

lembab. Seperti teknologi penampungan air hujan, 

mencegah tempias air hujan, pemanfaatan sinar 

matahari, pencegahan cahaya matahari langsung ke 

dalam bangunan. 

- Penggunaan bahan bangunan yang dapat mereduksi 

panas matahari masuk ke dalam bangunan. 
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- Sistem proteksi bangunan terhadap bencana, secara 

aktif maupun pasif. Pasif berupa sistem konstruksi tahan 

gaya lateral, kebakaran, emergency exit; sedangakan 

sistem proteksi aktif berupa sistem pemadam 

kebakaran, deteksi & alarm, listrik cadangan, 

pengendalian asap kebakaran, pusat pengendali 

kebakaran. 

- Penempatan instalasi jaringan kabel listrik, telepon, 

pemipaan harus mudah diamati, dioperasikan, 

dipelihara, tidak membahayakan, mengganggu dan 

merugikan lingkungan. 

2.2.3.3. Lingkungan 

- Lingkungan yang strategis dan tepat untuk kegiatan 

pariwisata. 

- Projek sebisa mungkin berdampak positif bagi 

lingkungan sekitar; mulai dari pariwisata, perekonomian, 

sosial dan kebudayaannya. 

- Dengan adanya projek dapat memperbaiki iklim mikro 

setempat. 

- Peruntukkan fungsi lahan yang sesuai dengan RTRW 

Kabupaten/Kota dan/atau Rencana Teknis Ruang Kota. 

- Terjangkau oleh fasilitas-fasilitas kota. 
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2.2.4. Deskripsi Konteks Kota 

2.2.4.1.   Kota Lokasi Projek 

Pemilihan lokasi projek “Pusat Layanan Pariwisata 

di Semarang” ini terletak di Kota Semarang, Provinsi 

Jawa Tengah, Indonesia. Kota Semarang merupakan 

kota metropolitan terbesar kelima di Indonesia sesudah 

Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan (Kompasiana, 

2013) dengan luas wilayah sebesar 373,7 km2. Secara 

astronomis, kota Semarang terletak di 6o50’-7o10’ 

Lintang Selatan dan 109o35’-110o50’ Bujur Timur. 

Beriklim tropis panas lembab dengan curah hujan 126m3 

per tahun, suhu 25oC hingga 31oC, dan tingkat 

kelembaban 50% – 70%. (bmkg.go.id) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.1. Peta Bagian Wilayah Kota Semarang 

Sumber: pamboedifiles.blogspot.co.id 
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Batas-batas wilayah kota Semarang adalah 

sebagai berikut: bagian utara berbatasan dengan laut 

Jawa, selatan berbatasan dengan Kabupaten Boyolali, 

barat berbatasan dengan Kabupaten Kendal, timur 

berbatasan dengan Kabupaten Demak. 

Secara administratif, Pemerintah Kota Semarang 

memiliki 16 (enam belas) Kecamatan dan 177 (seratus 

tujuh puluh tujuh) kelurahan. Adapun kecamatan-

kecamatan yang dimaksud meliputi: Banyumanik (BWK 

VII), Candisari (BWK II), Gajah Mungkur (BWK II), 

Gayamsari (BWK V), Genuk (BWK IV), Gunungpati 

(BWK VIII), Mijen (BWK IX), Ngaliyan (BWK X), 

Pedurungan (BWK V), Semarang Barat (BWK III), 

Semarang Selatan (BWK I), Semarang Tengah (BWK I), 

Semarang Timur (BWK I), Semarang Utara (BWK III), 

Tembalang (BWK VI), Tugu (BWK X). 

Untuk kondisi topografi kota Semarang sangat 

bervariasi, mulai dari jenis tanah, 

kelandaian/kemiringan, dan ketinggiannya. Berikut 

pengklasifikasian topografi yang ada di kota Semarang: 
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Jenis 
Tanah 

Kecamatan Presentase Potensi Vegetasi 

Meditarian 
Coklat Tua 

Tugu 
Semarang 
Selatan 
Gunungpati 
Semarang Timur 

30% 

Tanaman 
tahunan/keras 
Tanaman Hortikultura 
Tanamn Palawija 

Latosol 
Coklat Tua 
Kemerahan 

Mijen 
Gunungpati 
Genuk 

26% 

Tanaman 
tahunan/keras 
Tanaman Hortikultura 
Tanaman Padi 

Gabungan 
Aluvial 

Kelabu dan 
Coklat 

Kelabuan 

Genuk 
Semarang 
Tengah 

22% 
Tanaman tahunan tidak 
produktif 

Aluvial 
Hidromorf 
Grumosol 

Kelabu Tua 

Tugu 
Semarang Utara 
Genuk 
Mijen 

22% 
Tanaman tahunan 
Tanaman Hortikultura 
Tanaman Padi 

 

 

Kemiringan Kecamatan 

I (0% - 2%) 
Genuk, Pedurungan, Gayamsari, Semarang 
Timur, Semarang Utara, Tugu, Tembalang, 
Banyumanik, Mijen  

II (2% - 15%) 
Semarang Barat, Semarang Selatan, Candisari, 
Gajahmungkur, Gunungpati, Ngaliyan  

III ( 15% - 40%) 
Kaligarang, Gua Kreo, Gunungpati, 
Wonoplumbon, Banyumanik, Candisari  

IV ( > 40%) 
Banyumanik Tenggara, Gunungpati, Kali 
Garang, Kali Kripik  

 

 

 

Tabel 2.4. Klasifikasi Jenis Tanah Semarang 

Sumber: www.semarangkota.bps.go.id 

Tabel 2.5. Klasifikasi Kemiringan Tanah Semarang 

Sumber: www.semarangkota.bps.go.id 
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Bagian Wilayah Ketinggian (mdpl) 

Daerah Pantai  0,75 m 

Daerah Dataran 
Rendah 

Pusat Kota 
Simpang Lima 

2,45 m 
3,59 m 

Daerah Perbukitan 

Candi Baru 
Jatingaleh 
Gombel 
Mijen 
Gunungpati Barat 
Gunungpati Timur 

90,56 m 
136 m 
270 m 
253 m 
259 m 
348 m 

 

 

2.2.4.2.   Urgensi-Relevansi 

Kota Semarang sebagai ibu kota Jawa Tengah 

yang kepariwisataannya sedang berkembang belum 

memiliki sarana layanan pariwisata terpadu yang “one 

stop service”, dimana para wisatawan akan terpenuhi 

kebutuhan akan layanan pariwisatanya dalam satu 

tempat dan juga pemerintah provinsi dapat 

menggunakan fasilitas ini sebagai media promosi 

kepariwisataanya. Karena menurut Nur Arifin selaku 

staff TIC (Tourist Information Center) Jawa Tengah, 

kegiatan promosi yang dilakukan oleh bagian 

pemasaran pariwisata kurang maksimal. 

Tabel 2.6. Klasifikasi Ketinggian DPL Semarang 

Sumber: www.semarangkota.bps.go.id 



38 
 

Berkaitan dengan urgensi-relevansi mengenai 

kepariwisataan yang ada di Jawa Tengah, khususnya 

Semarang, RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah) Jawa Tengah 2013-2018 dan 

RPJMD kota Semarang tahun 2016-2021 mengenai 

rencana pembangunan kepariwisataan menjadi suatu 

yang harus diperhatikan dalam perancangan projek ini. 

Menurut RPJMD Jateng 2013-2018, dalam rangka 

meningkatkan jumlah kunjungan wisata, lama tinggal 

wisatawan dan pengeluaran belanja wisatawan, promosi 

dan pemasaran pariwisata memiliki peran yang sangat 

penting. Juga pengembangan pariwisata perlu didorong 

melalui kemitraan antara pemerintah dengan 

masyarakat dan asosiasi/lembaga pariwisata. Selain itu 

kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Provinsi 

Jawa Tengah dalam kurun waktu Tahun 2008-2012 

menunjukkan peningkatan tren dari 3,26% Tahun 2008 

menjadi 3,28% pada Tahun 2012. Peningkatan mutu 

pelayanan jasa dan pariwisata bertaraf internasional 

juga menjadi isu strategis dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa 

Tengah ini. 
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Menurut RPJMD Semarang 2016-2021, yang 

menjadi akar masalah dari belum optimalnya 

pengembangan destinasi wisata adalah belum 

optimalnya keikutsertaan swasta dan masyarakat dalam 

pengembangan kepariwisataan. Berikut strategi dalam 

penguatan dan pengembangan sektor unggulan dalam 

peningkatan pengelolaan kepariwisataan yang ada di 

Semarang: 1. Program pengembangan pemasaran 

pariwisata, 2. Program pengembangan destinasi wisata, 

3. Pengembangan Industri Pariwisata. Selain itu, isu 

strategis lainnya mengenai pembangunan urusan 

pariwisata di Semarang adalah: 1. Pengembangan 

destinasi pariwisata, 2. Kuantitas kunjungan wisatawan, 

3. Kualitas dan kuantitas sarana prasarana pariwisata. 

2.2.4.3.  Urban Tissue (Jaringan Kota) 

 Sehubungan dengan projek ini, jaringan kota 

yang mempengaruhi perancangan projek “Pusat 

Layanan Pariwisata di Semarang” adalah sebagai 

berikut: 

- Pusat Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah dan 

Kota Semarang. 

- Fasilitas jaringan listrik, telepom dan utilitas kota. 

- Fasilitas transportasi umum. 
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- Objek-objek wisata di Semarang. 

- Perhotelan dan penginapan. 

- Pusat Perbelanjaan 

2.2.5. Studi Banding Kasus Projek 

Tinjauan projek dilakukan pada fasilitas-fasilitas 

layanan pariwisata yang akan dipusatkan dalam projek 

pusat layanan pariwisata ini. Fasilitas-fasilitas yang ada 

diantaranya adalah: 

- Tourist Information Center Jawa Tengah 

TIC atau Tourist Information Center adalah badan 

pelayanan informasi yang dulunya berada dibawah 

naungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi 

Jawa Tengah yang sekarang berada dibawah naungan 

Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa 

Tengah. TIC ini terletak di Jl. Pemuda no. 147, 

Semarang.  

 

 

Gambar 2.2. Gerai 

Layanan Informasi, 

Tourist Information 

Centre (TIC) Jateng 

di Jl. Pemuda No 

147 Semarang. 

Sumber: 

http://seputarsema

rang.com/tourism-

information-center-

tic-semarang/ 
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Layanan yang ditawarkan TIC Semarang: 

Layanan Informasi Langsung, Layanan melalui Kios 

Informasi (touch screen), Layanan Warung 

Telekomunikasi, Layanan Audio Visual, Layanan 

Informasi melalui internet (Gerai Internet), Layanan 

Perjalanan Wisata, Layanan Rekaman Digital, Layanan 

Studio Perlatan Musik dan Layanan Bahan informasi 

berupa VCD dan CD Interaktif. 

 

 

Gambar 2.3. Ruang Wifi 

dan Ruang Tunggu 

Tourist Information 

Centre (TIC) Jateng di Jl. 

Pemuda No 147 

Semarang. 

Sumber: Dokumentasi 

Pribadi 

Gambar 2.4. Counter 

Pelayanan Tourist 

Information Centre (TIC)  

Sumber: Dokumentasi 

Pribadi 
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Layanan Ruang Audio Visual dengan Kapasitas 

25 orang didukung Fasilitas Sound System Home 

Gambar 2.5. Kantin TIC  

Sumber: Dokumentasi 

Pribadi 

Gambar 2.6. Retail yang 

disewakan untuk tour 

dan travel  

Sumber: Dokumentasi 

Pribadi 

Gambar 2.7. Fasilitas 

Mushola dalam 

kompleks TIC Jateng  

Sumber: Dokumentasi 

Pribadi 

Gambar 2.8. Fasilitas 

Perpustakaan dalam 

kompleks TIC Jateng  

Sumber: Dokumentasi 

Pribadi 
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Teatre, Wall to wall carpet, Dinding full accoustic, LCD 

Projector, DVD Player, full Air Condition. 

Perjalanan Wisata: TIC melayani kebutuhan 

perjalanan wisata melalui paket-paket menarik untuk 

tujuan Karimunjawa, Baturaden, Ketep-Solo, 

Tawangmangu, Wisata Agro Tlogo. 

Layanan Informasi Pariwisata: Melayani informasi 

pariwisata baik info mancanegara, nasional maupun 

Jawa Tengah. 

- ASITA Jawa Tengah 

ASITA (Association of The Indonesian Tours & 

Travel Agencies) Jawa Tengah terletak bersebelahan 

dengan TIC Jawa Tengah, merupakan sebuah asosiasi 

tour dan travel se Jawa Tengah. Layanan yang ada 

dalam ASITA ini diantaranya pelayanan informasi, 

konsultasi, aduan, pendaftaran anggota baru berkaitan 

dengan travel dan tour resmi yang ada di Jawa Tengah. 
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- Joglosemar 

Joglosemar adalah sebuah perusahaan yang 

bergerak di bidang pelayanan transportasi bus shuttle 

antar kota dengan pola antar & jemput di Town Office, 

Shelter, maupun agen-agen resmi Joglosemar yang 

terletak di area-area strategis masing-masing kota. 

Semarang, Solo, Yogyakarta, Magelang, Temanggung, 

Wonosobo, Banjarnegara, Purbalingga, dan 

Purwokerto adalah kota-kota tujuan Joglosemar. Selain 

memiliki tujuan wisata yang menarik, kota-kota tersebut 

merupakan kota-kota yang memiliki potensi bisnis. Hal 

ini memungkinkan wisatawan untuk menjadikan 

Joglosemar sebagai fasilitas pendukung bisnis maupun 

wisata antar kota. Kantor yang berada di Semarang 

kurang nyaman pelayanannya terlihat dari sempitnya 

kantor. 

Gambar 2.9. Counter Pelayanan 

ASITA Jateng. 

Sumber: Dokumen Pribadi 
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- Unit Layanan Paspor Wisma HSBC Lantai 7 

Gambar 2.10. Counter 

Joglosemar Semarang. 

Sumber: Dokumen 

Pribadi 

Gambar 2.11. Ruang 

Tunggu Joglosemar di 

Semarang. 

Sumber: Dokumen 

Pribadi 

Gambar 2.12. Parkir 

Minibus Joglosemar di 

dalam kompleks. 

Sumber: Dokumen 

Pribadi 

Gambar 2.13. Parkir Bus 

Ukuran Sedang  

Joglosemar di pinggir 

jalan Pemuda. 

Sumber: Dokumen 

Pribadi 
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Unit layanan paspor ini merupakan kantor yang 

melayani pembuatan dan pengurusan paspor. 

Merupakan cabang dari kantor pelayanan imigrasi 

kelas I yang berada di jalan Siliwangi Semarang. 

 

 

 

 

   

 

2.2.6. Permasalahan Desain 

Berdasarkan spesifikasi dan persyaratan desain 

serta kesimpulan dari hasil studi banding kasus projek 

Gambar 2.14. Unit Layanan Paspor di Siliwangi dan Wisma HSBC Semarang. 

Sumber: http://superinfoboss.blogspot.co.id/2016/02/cara-membuat-paspor-baru-di-ulp-

unit.html 

Gambar 2.15. Unit Layanan Paspor di 

Wisma HSBC Semarang: R. Tunggu, dan 

loket-loketnya. 

Sumber: www.jatengpos.co.id 
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sejenis, maka permasalahan desain pada projek layanan 

pariwisata ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

- Bagaimana menciptakan bangunan layanan pariwisata 

yang dapat dikenali oleh masyarakat umum sebagai 

ikon pariwisata Jawa Tengah. 

- Bagaimana pembagian fasilitas yang jelas antara 

fasilitas utama dengan fasilitas yang akan menunjang 

fasilitas utama tersebut. 

- Bagaimana fasilitas yang ada dalam projek ini dapat 

memenuhi berbagai kebutuhan kegiatan pariwisata 

pengunjungnya. 

- Bagaimana bangunan dapat mencerminkan 

kebudayaan di Jawa Tengah dengan bentuknya, 

teknologi bangunan yang diterapkan, material dan 

warna bangunan. 

- Bagaimana projek ini dapat menaikkan tren pariwisata 

di Jawa Tengah. 

Berdasarkan perumusan permasalahan tersebut, 

dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang paling 

dominan adalah bagaimana mendesain sebuah bangunan 

yang melayani berbagai kegiatan pariwisata, yang secara 

visual dapat dikenali oleh para wisatawan, secara spasial 

para pengunjung dapat mengalami kebudayaan Jawa 
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Tengah, dimana para pengunjung akan merasa puas 

setelah kebutuhan akan informasi, rekreasinya terpenuhi 

melalui projek ini. 

2.3. Kesimpulan, Batasan, dan Anggapan 

2.3.1. Kesimpulan 

- Pusat Layanan Pariwisata di Semarang ini adalah sebuah 

bangunan pelayanan pariwisata yang nyaman, informatif, 

edukatif dan rekreatif. 

- Permasalahan dominan pada projek ini adalah 

mensinergikan antara aspek spasial, visual, sehingga bisa 

menjadi sebuah ikon pariwisata Jawa Tengah. 

2.3.2. Batasan 

- Lingkup cakupan projek adalah Jawa Tengah. 

- Sasaran projek adalah para wisatawan yang berada di kota 

Semarang. 

- Fasilitas utama yang diberikan berupa pelayanan informasi 

yang informatif, edukatif, rekreatif; dan juga pelayanan 

transportasi sistem shuttle. 

- Fasilitas multiguna digunakan untuk menunjang fasilitas 

utama berupa fasilitas untuk mewadahi pertunjukkan 

kesenian, kebudayaan, dan penyelenggaraan event-event 

kebudayaan Jawa Tengah. 
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- Regulasi yang perlu diperhatikan adalah Undang Undang 

Kepariwisataan, RDTRK Kota Semarang, RPJMD Jawa 

Tengah perihal kepariwisataan, RPJMD Semarang perihal 

kepariwisataan. 

2.3.3. Anggapan 

- Layanan yang dimaksud dalam projek ini berupa jasa. 

- Projek dimiliki oleh pemerintah, sedangakan pengembang 

dan pengelola adalah pihak swasta yang terikat kontrak 

dengan pihak pemerintah. 

- Untuk perizinan lahan dianggap tidak menjadi masalah. 
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