
1.1 Latar Belakang Proyek 

BAS I 

PENDAHULUAN 

Pada saat ini, perkembangan dunia properti di Indonesia semakin 

berkembang pesat, khususnya di daerah Pulau Jawa. 8erbagai macam properti 

yang sedang dikembangkan antara lain hotel, perumahan, rna", apartment, dan 

sebagainya. Hotel yang merupakan salah satu dari properti makin banyak 

diminati oleh para investor karena sampai saat ini pengguna jasa hotel semakin 

bertambah baik dari dalam negeri maupun luar negeri. 

Oi sisi lain, dari waktu ke waktu, pola hidup manusia mulai berubah 

menjadi lebih mewah namun praktis. Oalam mencari tempat menginap ketika 

bepergian, mereka cenderung memilih hotel karena dengan begitu mereka 

dapat menikmati segala fasilitas yang disediakan hotel tersebut dan juga 

mendapat segala pelayanan dari hotel sehingga mereka merasa lebih praktis 

dan efisien. Contohnya saja untuk mencuci baju, mereka tidak perlu lagi 

mencuci sendiri, cukup memanggil housekeeper yang akan memasukkannya ke 

laundry hotel. 8egitu cepat pelayanan yang diberikan dan begitu praktis bagi 

pengunjung. Jadi, serna kin lengkap fasilitas yang ada dalam suatu hotel maka 

akan menambah nilai daya tarik hotel tersebut terhadap kebutuhan masyarakat. 

Oleh sebab itu sejak awal ditentukan bahwa proyek yang akan dirancang yaitu 

perancangan baru hotel bertaraf bintang 5. 
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Kemudian untuk lokasi hotel, dipilihlah kota yang memiliki potensi tinggi 

dalam pengembangan hotel yaitu kota Surabaya. Kota Surabaya merupakan 

ibukota provinsi Jawa Timur sekaligus kota terbesar kedua di Indonesia setelah 

Jakarta. Kelebihan kota Surabaya antara lain : 

1. Ibukota provinsi Jawa Timur dan kota terbesar kedua setelah Jakarta 

2. Pusat bisnis dan perdagangan wilayah Indonesia Timur 

3. Pusat perbelanjaan wilayah Indonesia Timur 

4. Populasi cukup padat dengan gaya hidup cukup mewah 

Dengan adanya kelebihan-kelebihan tersebut maka akan mendatangkan 

banyak pendatang dari dalam dan luar kota Surabaya, baik dalam negeri 

maupun luar negeri, yang nantinya akan menginap ataupun mengadakan 

pertemuan,seminar, perjamuan, dan sebagainya. Selain itu, semakin banyak 

masyarakat yang akan melangsungkan acara pernikahan, meeting, perjamuan, 

dan event-event khusus lainnya sehingga membutuhkan gedung yang dapat 

mengakomodasi acara pernikahan dan event-event khusus tersebut. Dengan 

semua kelebihan tersebut, Surabaya menjadi pasar yang potensial bagi 

pengembangan di bidang perhotelan khususnya convention hotel bintang 5. 

Gagasan Awal 

Perancangan hotel ini merupakan perancangan bangunan baru sebuah 

Convention Hotel di Surabaya yang ditujukan bagi para masyarakat pada 

umumnya, pebisnis dan juga wisatawan. 

Convention hotel ini akan dirancang sebagai sebuah hotel bertaraf 

bintang 5 dan sebagai fungsi dasar utamanya yaitu tempat menginap serta 

2 



tempat mengadakan pertemuan dan perjamuan. Pertemuan dan perjamuan 

yang diadakan dibatasi yaitu tidak termasuk pagelaran musik yang 

membutuhkan akustik khusus. Kemudian sebagai nilai tambah daya tarik maka 

hotel ini juga dilengkapi berbagai fasilitas tambahan seperti fasi litas sport, 

entertainment,dsb. sesuai ketentuan persyaratan hotel bintang 5. 

Tentunya dari masing-masing fasilitas tersebut memerlukan sirkulasi dan 

desain yang berbeda, dengan begitu maka diperlukan suatu perhitungan yang 

baik sehingga desain dan sirkulasi yang diciptakan dapat membuat setiap 

pengguna bangunan merasa efisien, nyaman dan aman. 

Hotel ini nantinya akan terdiri dari beberapa fasilitas yaitu : 

• Fasilitas utama -7 guest room 

• Fasilitas penunjang utama -7 meeting room dan ballroom 

• Fasilitas penunjang tambahan -7Sport area (fitness,swimming,dsb.) 

entertainment area (bar, lounge,restaurant), relax area (spa, jacuzzi) 

Ketiga fasilitas ini akan diolah sedemikan rupa supaya terkesan mewah 

dan elegant sesuai dengan konsep bintang 5 sehingga dapat menarik 

pengunjung yang banyak dan menguntungkan dari segi ekonomi namun tetap 

mengutamakan keamanan dan kenyamanan pengunjung. 

Dengan adanya convention hotel ini diharapkan dapat menjadi sarana 

yang mewadahi masyarakat yang membutuhkan tempat penginapan maupun 

tempat mengadakan perjamuan/pertemuan. Selain itu, diharapkan hotel ini 

dapat menarik pengunjung yang banyak sehingga dapat memajukan 

perkembangan kota Surabaya dan menambah pendapatan daerah kota 

Surabaya itu sendiri. 
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1.2 Tujuan dan Sasaran Pembahasan 

Tujuan yang dicapai dengan perancangan convention hotel bintang 5 ini 

yaitu mewujudkan suatu wadah hunian sementara bagi para pebisnis dan 

wisatawan, serta menyediakan fasilitas pertemuan/perjamuan serta hiburan bagi 

masyarakat. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai yaitu men am bah daya tarik 

kota Surabaya itu sendiri, menaikkan ekonomi kota tersebut, dan mempermudah 

masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan tempat menginap dan tempat 

mengadakan perjamuan serta pertemuan. 

1.3 Lingkup Pembahasan 

Lingkup pembahasan dalam perancangan convention hotel bintang 5 di 

Surabaya ini antara lain: 

• Oeskripsi proyek, baik secara umum maupun khusus dari convention hotel 

bintang 5 yang menyangkut terminologi, kegiatan, spesifikasi, permasalahan 

desain, hingga studi komparasi. 

• Program-program arsitektural yang mencakup analisis arsitektural, yaitu studi 

aktifitas, studi fasilitas, studi ruang, studi kebutuhan ruang, studi citra 

arsitektural, studi sistem bangunan, utilitas, sistem struktur dan enclosure, 

dan studi pemanfaatan teknologi. Selain itu juga akan dibahas program 

arsitektur proyek, yang meliputi konsep/landasan konseptual program, tujuan 

dan faktor penentu perancangan, dan program kegiatan ruang. 

• Kajian teori dalam kaitannya dengan permasalahan dominan dan penekanan 

desain, mulai dari terminologi, uraian interpretasi dan elaborasi teori 

penekanan desain, studi empiris, dan kemungkinan penerapan/transformasi 

kajian teoritis ke kasus proyek. 
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1.4 Metoda Pembahasan 

1.4.1 Metoda Pengumpulan Data 

Data yang diperlukan diperoleh melalui beberapa metoda, antara lain: 

• Studi literatur ~ dilakukan dengan mengumpulkan dan mengkaji teori 

dan data yang berkaitan dengan proyek sejenis melalui buku. 

• Survey Lapangan ~ dilakukan dengan melakukan pengamatan 

langsung terhadap proyek sejenis dan juga lokasi proyek nantinya. 

• Survey Internet ~ dilakukan dengan mengumpulkan data tambahan 

untuk melengkapi data primer yang sudah ada, misalnya seperti data 

rencana kota dan kebijakan pemerintah. 

• Wawancara ~ dilakukan dengan mengumpulkan data yang diperoleh 

secara pribadi yang berasal dari informan (person I instansi), diluar 

buku dan internet. 

Melalui metoda studi literatur, survey lapangan dan wawancara akan 

dihasilkan data primer yang merupakan data utama dalam perancangan 

hotel ini, sedangkan melalui metoda survey internet akan dihasilkan data 

sekunder yang akan menunjang data primer nantinya. 

~ 
: -DATA SEKUN-DER
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-I 

Gambar 1 : Diagram Metoda Pengumpulan Data 

Sumber: Resume Pribadi 
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1.4.2 Metoda Penyusunan dan Analisa 

Metoda penyusunan dan analisa dilakukan dengan menggunakan 

metoda deduktif dan induktif. 

• Deduktif -? dengan memperoleh data tentang convention hotel bintang 

5 dari literatur kemudian dianalisa sehingga didapatkan data yang 

dibutuhkan dalam perancangan, misalnya saja contoh desain, 

penataan ruang dan fasilitas, serta sistem bangunan yang diperlukan. 

• Induktif -? melakukan studi banding dengan proyek sejenis sehingga 

didapatkan bagaimana contoh operasional, desain, dan fasilitas dalam 

hotel convention bintang 5. 

r;~~enyusu~an d;;~ ~. De.tU~ ·;'- -- ~St-:;~-::~ 
1 Analisa · ~ (--.---.-.~-_ - '. (---.. ----.---.--

t " >J' I d ktif "- I St d- 8 d· - 1 n u ' . :-- "... . ... : U I an Ing 
l . ..: l ....... __ .,..--.!-~-..J,),. 

Gambar 2 : Diagram Metoda Penyusunan dan Analisa 

Sumber : Resume Pribadi 

1.4.3 Metoda Pemrograman 

Metoda pemrograman yang dipakai yaitu metoda Problem Seeking 

dari William Pena. Pemrograman merupakan bagian dari proses desain 

sedangkan proses desain itu sendiri terdiri dari 2 tahap yaitu analisa dan 

sintesa. Pemrograman merupakan tahap analisa dimana informasi dan 

data yang diperlukan dalam proyek diseleksi, dikelompokkan dan 

diidentifikasi, kemudian data yang tidak diperlukan disingkirkan_ 
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Analisa yang akan dilakukan yaitu : 

• Pendekatan pelaku kegiatan dan struktur organisasi. 

• Pendekatan kelompok kegiatan meliputi kegiatan utama, penunjang 

utama, dan penunjang tambahan. 

• Pendekatan fasilitas meliputi kebutuhan ruang, hubungan ruang, 

persyaratan ruang, dan besaran ruang. 

• Pendekatan sistem bangunan yaitu utilitas dan struktur. 

• Pendekatan lingkungan. 

Data-data yang telah dianalisa kemudian diidentifikasi menjadi : 

• Landasan konseptual 

• Tujuan perancangan 

• Design Determinant I Faktor penentu perancangan -7 pelaku, 

kegiatan, kebutuhan ruang 

• Design Requirement I Faktor persyaratan perancangan -7 

persyaratan secara arsitektural, lingkungan, bangunan, struktur 

dan utilitas 

• Program ruang -7 besaran ruang, pola ruang, sistem bangunan, 

program tata ruang luar 

Hasil identifikasi ini kemudian disintesakan menjadi sebuah desain 

bangunan yang nantinya merupakan bagian dalam tahap perancangan I 

mendesain. Tahap perancangan ini merupakan problem solving dari 

problem seeking pada tahap pemrograman. 
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1.4.4 Metoda Perancangan Arsitektur 

Tahap perancangan arsitektur ditempuh setelah menyelesaikan 

tahap pemrograman. Hasil pemrograman dijadikan acuan dasar dalam 

tahap perancangan. 

Tahap perancangan itu sendiri terdiri dari : 

• Mengidentifikasi deskripsi proyek meliputi judul, lokasi, luasan 

proyek, permasalahan dominan, dan penekanan desain. 

• Strategi desain meliputi pen-zoning-an dan sistem bangunan. 

• Pendekatan perancangan melalui studi bentuk, konfigurasi tatanan 

massa secara vertical dan horizontal, dan konsep pengolahan 

elemen visual bangunan. 

• Implementasi perancangan bangunan melalui rancangan skematik 

yang kemudian dilanjutkan dengan tahap design development 

sehingga menghasilkan gambar 2 dimensi dan 3 dimensi sesuai 

kaidah gam bar teknik yang berlaku. Setelah itu, dibuatlah detail-

detail bangunan dan juga mempersiapkan gambar untuk presentasi. 

{-. ' .. , .' ..., ,,,.~ """' -.'~' 

, Identifikasi desknpsi' proyek 

' r '/--
f Strategi desain 

f '. ~~ - ---,_.-.: -:.: ... _. . "'~-. '. _, .• :.....d.. /t .. _._-
, Pefldekatan peraflcangan . ' . 

f Implementasi perancangan . 
.. . ~~~~~~ 

Gambar 3 : Diagram Metoda Perancangan Arsitektur 
Sumber : Resume Pribadi 
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1.5 Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dalam penyusunan landasan teori dan 

program ini adalah sebagai berikut : 

BABI PENDAHULUAN 

Berisi latar belakang proyek, tujuan dan sasaran pembahasan, lingkup 

pembahasan, metoda pembahasan, sistematika pembahasan. 

BAB II TINJAUAN PROYEK 

Berisi tinjauan umum meliputi gambaran umum, latar belakang-trend

perkembangan, sasaran yang akan dicapai ; tinjauan khusus meliputi 

terminologi, kegiatan, persyaratan desain, deskripsi kota, studi banding proyek 

sejenis, dan permasalahan desain; kesimpulan, batasan, dan anggapan. 

BAB III ANALISA PENDEKATAN PROGRAM ARSITEKTUR 

Berisi analisa pendekatan arsitektur yang meliputi studi aktivitas dan fasilitas ; 

analisa pendekatan sistem bangunan meliputi sistem struktur, enclosure, 

teknologi, dan utilitas ; analisa pendekatan konteks lingkungan yang meliputi 

analisa pemilihan lokasi dan tapak. 

BAB IV PROGRAM ARSITEKTUR 

Berisi konsep program yang meliputi aspek citra, performance arsitektural, 

aspek fungsi, aspek teknologi ; tujuan perancangan ; faktor penentu 

perancangan ; faktor persyaratan perancangan ; dan program arsitektur yang 

meliputi program kegiatan, sistem struktur, utititas, program lokasi dan tapak. 

BAB V KAJIAN TEORI 

Berisi kajian teori penekanan desain dan kajian teori permasalahan dominan 

yang terdiri dari uraian interpretasi dan elaborasi teori penekanan desain, studi 

preseden, dan kemungkinan teori penekanan desain. 
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