
1.1. Latar Belakang Proyek 

1.1.1. Gagasan Awal 

BAS i 

PENDAHULUAN 

Perancangan baru sebuah kondotel bintang 5 yang berada di kota 

Semarang. Kondotel merupakan salah satu investasi yang menarik dari 

segi pasar real estate dan properti. Kondotel beroperasi seperti hotel 

biasa, yang membedakannya adalah setiap orang boleh memiliki kamar 

untuk dimiliki. Sebagai pemilik berhak mendapatkan keuntunganl fee 

dari biaya sewa kamar. Besar fee yang didapat bedasarkan manajemen 

dan pendapatan hotel. 

Rencana lokasi untuk perancangan berada di dekat daerah eBO 

kota Semarang, sesuai dengan RTRW Kota Semarang 2000-2010. 

Sehingga lokasi ini dekat dengan pusat perekonomian kota Semarang. 

Kontribusi untuk masyarakat adalah memberikan akomodasi, selain itu 

juga memberikan peluang investasi kepada investor baik dari kota 

Semarang sendiri atau di luar kota Semarang. Perekonomian kota 

Semarang terutama sekitar kondotel ini meningkat karena banyak 

investor yang menanamkan modalnya di kota Semarang. 

Fungsi dan kegiatan utama bangunan Kondotel ini adalah: 

@ Menyediakan sarana akomodasi beserta fasilitas sesuai dengan 

standart kondotel bintang 5 untuk para pengunjung. 
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Sebagai sarana investasi untuk para pembeli yang dapat membeli 

unit kondotel dan menyewakannya. 

1.1 .2. Alasan dan Motivasi Pemilihan Judul 

1.1.2.1. Ketertarikan (Interest) 

Kondotel merupakan salah satu real estate yang memiliki 

pontensi untuk investasi properti yang baik dan menguntungkan 

terutama dalam kota-kota besar termasuk kota Semarang. Kota 

Semarang saat ini belum terdapat bangunan Kondotel bintang 5, 

sehingga kota Semarang sangat potensial untuk dibangun 

sebuah Kondotel bintang 5 yang berlokasi di pusat kota. 

1.1.2.2. Kepentingan (Urgency) 

Masyarakat kota Semarang atau orang luar Semarang yang 

mengunjungi kota Semarang membutuhkan sarana akomodasi 

yang lengkap dengan fasilitas-fasilitas standart bintang 5. 

1.1.2.3. Kebutuhan (Need) 

Kebutuhan sebuah Kondotel bintang 5 yang dapat memberikan 

sarana akomodasi untuk masyarakat kota Semarang dan 

sekitarnya. Selain itu dapat menjadi sarana investasi untuk 

investor baik dari lokal maupun international. 

1.1.2.4. Keterkaitan (Relevancy) 

Kota Semarang yang belum terdapat Kondotel bintang 5 yang 

dapat menjadi sarana akomodasi serta investasi bagi para 

investor. 
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1.2. Tujuan dan Sasaran Pembahasan 

1.2.1. Tujuan 

• Mewadahi kebutuhan akomodasi beserta segala fasilitas setara 

bintang 5 di dalamnya untuk masyarakat kota Semarang dan 

sekitarnya. 

• Membuka peluang investasi bagi para investor baik lokal, regional, 

nasional maupun international. 

1.2.2. Sasaran 

Merencanakan bangunan Kondotel bintang 5 di Semarang yang 

lengkap dengan fasilitas dan sarana prasarana yang dibutuhkan oleh 

para pengunjung. 

1.3. Lingkup Pembahasan 

Lingkup pembahasan proyek Kondotel di Kota Semarang ini meliputi: 

• Latar belakang dan pengertian Kondotel. 

e Pelaku, aktivitas, kebutuhan ruang dan fasilitas yang terdapat di Kondotel 

bintang 5. 

f) Studi arsitektur dari segi tata ruang, fungsi, tata bentuk dan content ( sosiall 

budaya! ekonomi dan teknologi). 

• Studi bangunan dari segi struktur, teknologi, material bangunan dan utilitas 

bangunan. 

Studi lingkungan dari pemilihan lokasi dan tapak, pengolahan Iimbah dan 

sampah, pengelolaan air hujan, penyediaan energi, dan perbaikan iklim 

mikro setempat. 

\\l Studi banding! komparasi dengan proyek sejenis. 
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Q Konsep arsitektur, penekanan desain dan permasalahan dominan. 

1.4. Metode Pembahasan 

1.4.1. Metode Pengumpulan Data 

1.4.1.1. Metode Pengumpulan Data Primer 

Melakukan wawancara, observasi lapangan dan studi banding 

terhadap proyek sejenis. Hasil pengumpulan data berupa data, 

catatan dan foto dokumentasi. 

1.4.1.2. Metode Pengumpulan Data Sekunder 

Mengumpulkan dan mengkaji data-data yang berkaitan dengan 

tema yang diperoleh baik dari buku, internet, media massa, 

maupun sumber-sumber tertulis lainnya. 

1.4.2. Metode Penyusunan dan Analisa 

1.4.2.1. Deduktif 

Metode penyusunan dan analisa bedasarkan standart dan buku 

teks untuk menjadi acuan dalam merancang sebuah kondotel. 

1.4.2.2. Induktif 

Metode penyusunan dan analisa melalui studi banding! 

komparasi dengan proyek sejenis. 

1.4.3. Metode Pemrograman 

Metode pemrograman meliputi analisa dan sintesa. Yaitu menganalisa 

data-data baik data primer maupun data sekunder sehingga 
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menemukan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Kemudian 

dihasilkan penyelesaian permasalahan tersebut. 

1.4.4. Metode Perancangan Arsitektur 

Metode perancangan arsitektur meliputi: 

o Konsep. 

e Rancangan skematik. 

o Pengembangan rancangan. 

e Pembuatan detail. 

o Presentasi. 

1.5. Sistematika Pembahasan 

BABI.PENDAHULUAN 

Berisi uraian yang mengantar, mendahului dan mengenalkan awal 

seluruh materi L TP. T erdiri dari latar belakang proyek, tujuan dan 

sasaran pembahasan, lingkup pembahasan dan metode pembahasan. 

BAB II. TINJAUAN PROYEK 

Berisi tentang tinjauan umum , tinjauan khusus proyek, kesimpulan, 

batasan dan anggapan. Tinjauan umum berisi uraian deskripsi umum, 

pengantar kepada permasalahan dan member wawasan tentang kasus 

proyek, bersifat makro. Tinjauan khusus berisi uraian deskriptif analisis 

tentang kasus proyek secara mendalam, baik secara deduktif (bedasar 

standartl buku teks) dan secara induktif (hasil studi bandingl komparasi 

beberapa kasus sejenis). 
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BAS m. ANAUSA PENDEKATAN PROGRAM ARSITEKTUR 

Berisi analisa pendekatan arsitektur (studi aktifitas dan studi fasilitas), 

analisa sistem bangunan (studi sistem struktur dan eclosure, studi 

sistem utilitas dan sistem pemanfaatan teknologi) dan analisa konteks 

lingkungan (pemilihan dan analisa lokasi dan tapak). 

BAB IV. PROGRAM ARSITEKTUR 

Terdiri dari konsep program, tujuan perancangan, faktor penentu 

perancangan, faktor persyaratan perancangan, dan program arsitektur 

(program kegiatan, program sistem struktur, program sistem utilitas, 

dan program lokasi dan tapak). 

BAB V. KAJIAN TEORI 

Berisi kajian teori tentang penekanan desain dan permasalahan 

dominan. Kajian teori penekanan desain berisi uraian 

pengejawantahan dari subyektifitas perancangan dan dikaitkan dengan 

masalah bentuk-teknologi-lingkungan budaya/ perilaku, terkait dengan 

konsep program arsitektur. Kajian teori permasalahan dominan berisi 

permasalahan pokok yang diangkat atau ditelusuri dari permasalahan 

desain. 
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