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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Saat ini selain menjadi kota bisnis, Kota Semarang juga sedang 

berkembang dan sedang berproses menjadi kota pariwisata, hal itu terlihat 

dari adanya upaya pemerintah Kota Semarang yang terus 

mengembangkan dan membenahi tempat – tempat wisata yang berada di 

Kota Semarang. Salah satunya di kecamatan Gunung Pati terdapat 

Beberapa tempat wisata salah satunya kawasan wisata Goa Kreo dan 

Waduk Jati barang. 

Kawasan wisata Goa Kreo dan  Waduk Jatibarang terdapat beberapa 

wisata seperti wisata alam, sejarah, budaya, dan buatan. Wisata alam pada 

kawasan tersebut ada karena adanya sebuah goa yang bernama Kreo, 

disekitar area Goa Kreo tersebut juga banyak hidup hewan kera. Wisata 

sejarah yang terdapat dikawasan tersebut adalah sejarah dari adanya 

petilasan Sunan Kalijaga yang berada diatas goa tersebut, karena pada 

saat itu beliau sedang dalam pencarian kayu material yang akan digunakan 

sebagai bahan pembangunan Masjid Agung Demak. Wisata budaya yang 

berada di kawasan tersebut adalah adanya Desa Wisata Kandri yang dapat 

menarik wisatawan untuk berwisata edukasi berbasis budaya, kegiatan 

yang dilakukan adalah wisatawan akan belajar kebudayaan yang ada di 

desa tersebut. Wisata buatan yang terdapat pada kawasan wisata tersebut 

adalah adanya Waduk Jatibarang, waduk tersebut selain sebagai 

pengendali debit air agar bisa mengurangi banjir yang ada di Kota 

Semarang juga sebagai wisata buatan dan wisata tersebut adalah wisata 
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air berupa wisata perahu dan wisata memancing, kemudian terdapat 

sebuah jembatan yang berfungsi sebagai penghubungan antara pintu 

masuk Goa Kreo dan bukit yang terdapat Goa Kreonya, selain itu terdapat 

wisata buatan berupa spot – spot untuk berfoto. 

Penyusun memiliki ketertarikan untuk merencanakan dan merancang 

projek ini karena potensi yang ada di Kawasan Wisata Goa Kreo dan 

Waduk Jatibarang sangat mendukung, baik itu dilihat dari banyaknya 

tempat wisata yang ada di sana, diantaranya wisata alam, buatan, budaya, 

sejarah, dll. Suasana yang masih alami karena berada jauh dari pusat kota. 

Karena alasan tersebut maka penyusun tertarik untuk merancang sebuah 

Hotel Resort dan SPA yang berlokasi di dalam Kawasan Wisata Goa Kreo 

dan Waduk Jatibarang Kota Semarang. 

Pemerintah dan pengelola juga akan merencanakan  wisata malam 

yang terdiri dari wisata pasar malam, wisata sepeda malam dan wisata 

lampion, namun dengan sudah adanya wisata dan rencana pengembangan 

tersebut kawasan tersebut belum memiliki fasilitas – fasilitas yang lengkap, 

karena sejauh ini masih banyak fasilitas yang belum terealisasikan, salah 

satunya fasilitas penginapan seperti resort yang diperuntukkan untuk 

pengunjung, terutama untuk wisatawan yang berasal dari luar kota dan 

manca negara, selain itu terjadi kenaikan jumlah pengunjung setiap 

tahunnya hingga sepuluh kali lipat. (Sumber : Wawancara dan Survey di 

UPTD Kawasan Wisata Goa Kreo dan Waduk Jaibarang Kota Semarang). 

Setiap wisatawan yang datang ke kawasan wisata tersebut tidak bisa 

menikmati semua wisata hingga malam hari bahkan menginap karena 
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mengingat belum adanya fasilitas untuk menginap, sehinga perlu adanya 

suatu hunian sementara bagi wisatawan seperti sebuah resort. 

Potensi  wisata yang dimiliki seperti wisata alam, budaya, sejarah, dan 

buatan, serta perencanaan wisata malam yang terletak berada di satu 

kawasan. Hal ini tidak diimbangi dengan kelengkapan fasilitas terutama 

fasilitas menginap. Selain itu kawasan wisata tersebut berda jauh dari 

pusat kota. 

Terdapat beberapa hotel yang lumayan dekat dengan Kawasan wisata 

tersebut namun waktu yang ditempuh lumayan lama yakni sekitar 30 menit 

untuk hotel terdekat. Sehingga perlu ditambahkan fasilitas penginapan 

yang nyaman mengingat wisatawan yang datang tidak hanya masyarakat 

Kota Semarang saja tetapi juga berasal dari luar kota dan luar negeri. 

Hotel terdekat dengan kawasan wisata berserta alamatnya : 

1. Tugu Indah Hotel : Jl. Walisongo No. 3 Semarang. 

2. Hanoman Indah Hotel : Jl. Hanoman Raya No. 31 Semarang. 

3. Belle View Hotel : Jl. Tumpang Raya No. 7 Semarang. 

4. Siliwangi Hotel : Jl. MGR. Soegijapranoto No. 61 Semarang 

5. Hotel Sonic Airport : Jl WR Supratman No 27, Semarang. 

6. Puri Garden Hotel : Jl. Arteri Utara Blok D-4, Kompleks Puri Anjasmoro 

Semarang.        

(Sumber : Analisis Pribadi.) 

Pemerintah Kota Semarang dan pengelola kawasan wisata berupaya 

untuk terus mengembangkan pontensi yang ada. Masyarakat sekitar juga 

dapat mengambil bagian dalam proyek tersebut dalam hal kuliner dan oleh 

– oleh khas kawasan tersebut, sehingga dengan adanya perencanaan 
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resort tidak hanya diperuntukkan pengembang saja tetapi juga dapat 

bekerjasama dengan warga penduduk yang ada disekitar lokasi 

perencanaa untuk memaksimalkan potensi yang ada sehingga nantinya 

akan meningkatkan pendapatan ekonomi seperti membuka lapangan 

pekerjaan baru. 

1.2. Masalah Desain 

a. Bagaimana merancang bangunan agar bisa mendapatkan view yang ada 

disekitar bangunan secara maksimal. 

b. Bagaimana mendesain bangunan serta memberikan karakter arsitektur 

tropis pada bangunan. 

1.3. Tujuan dan Manfaat 

A. Tujuan : 

1. Menyediakan tempat fasilitas berupa penginapan baru bagi pengembang 

untuk mendukung indrustri pariwisata Kota Semarang khususnya Kawasan 

Wisata Goa Kreo dan Waduk Jatibarang. 

2. Membantu meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. 

3. Mempermudah wisatawan untuk mencari penginapan karena lokasi 

kawasan wisata yang jauh dari tempat penginapan dan pusat kota. 

4. Menjadi tempat peristirahatan bagi pengunjung saat pengunjung belum 

sepenuhnya melakukan kegiatan wisata terurama wisata di Desa Wisata 

Kandri yang mempunyai banyak kegiatan. 

B. Manfaat : 

1. Manfaat secara akademis : 

a. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menempuh Projek Akhir 

Arsitektur sebagau persyaratan kelulusan Sarjana Strata 1 (S1) pada 
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Jurusan Arsitektur, Fakultas Arsitektur dan Desain, Universitas Katolik 

Soegijapranata. 

b. Sebagai pedoman dalam penyusunan Landasan Teori dan Program 

(LTP). 

2. Manfaat secara praktis : 

a. Dapat memenuhi kebutuhan para pengunjung ataupun wisatawan yang 

terus berkembang akan keberadaan Hotel Resort dan Spa di Jatibarang, 

di Kawasan wisata Goa Kreo dan Waduk Jatibarang yang akan 

direncanakan dan dirancang sesuai dengan disiplin ilmu arsitektur. 

b. Masukan bagi pemerintah sebagai pengembang dan pengelola sebagai 

pelaksana pembangunan yang ingin membangun Hotel Resort dan Spa di 

Jatibarang di Kawasan Wisata Goa Kreo dan Waduk Jatibarang. 

1.4. Sistematika pembahasan 

BAB I. Pendahuluan 

Berisi latar belakang, tujuan, dan sasaran, lingkup pembahasan, metode 

pembahasan, dan sistematika pembahasan. 

BAB II. Gambaran Umum 

Menjelaskan apa saja gambaran umum yang meliputi fungsi bangunan, 

kondisi lokasi dan tapak serta kondisi lingkungan sosial dan budaya. 

BAB III. Pemrograman Arsitektur 

Berisi analisis pemrograman projek seperti kebutuhan ruang, perhitunngan 

kebutuhan ruangan, bangunan, sertapa tapak. Kemudian berisi analisis 

preseden yang akan dijadikan sebagai sumber acuan pada pemrograman 

projek. Selain itu juga berisi analisis kebutuhan dan pemakaian struktur 

bangungan pada projek. 
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BAB IV. Penyelusuran dan Pernyataan Masalah 

Berisi kajian-kajian yang membahas tentang analisa potensi dan kendala 

antara lingkungan, bangunan, dan lingkungan dengan kondisi faktual 

BAB V. Kajian Teori 

Kajian teori berisi uraian-uraian teori sebagai sumber dari pemrograman 

dan perancangan arsitektur yang sesuai dengan projek dan masalah-

masalah yang ada pada saat perograman dan perancangan. 

BAB VI. Pendekatan Desain 

Merupakan sumber yang digunakan sebagai pemecahan masalah-masalah 

yang ada pada projek yang sudah disesuaikan dan ditetapkan. 

BAB VII. Konsep Perancangan 

Digunakan sebagai landasan dalam proses perancangan arsitektur yang 

meliputi bangunan dan tapak. 

BAB VIII. Strategi Desain 

Berisi langkah-langkah atau tahapan proses dalam perancangan projek 

untuk memcahkan masalah yang ada. 

 

 

 

 

 

 

 


