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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar belakang 

Melihat dari semakin banyaknya perkembangan dan pembangunan 

yang terjadi di Kota Semarang ini membuat banyak investor dari dalam 

hingga luar negri tertarik untuk menanamkan modal atau saham dalam 

berbagai bidang. Dikutip  dari Suara Merdeka, Senin, 14 Januari 2019, 

Kepala Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) 

Ulfi Imran Basuki berkata  “Sejumlah proyek investasi akan dibangun tahun 

ini di Kota Semarang. Proyek-proyek tersebut menyebar di berbagai wilayah, 

terutama di wilayah barat dan timur ”.  

Mendengar kata “ investasi ” tentu akan langsung bersangkutan 

dengan kegiatan bisnis. Dan dari setiap bisnis pasti akan diadakan kegiatan 

- kegiatan MICE entah berskala kecil atau besar. MICE adalah akronim 

Bahasa Inggris dari Meeting, Incentive, Conference, Exhibition. Menyangkut 

wacana tersebut memunculkan sebuah ide gagasan akan perancangan 

Hotel Convention yang tentu juga bisa menjawab kebutuhkan akan tempat 

untuk kegiatan MICE di Semarang. Selain itu Hotel Convention juga dapat 

sekaligus menjawab permasalahan mengenai tingkat okupansi hotel yang 

ada di Semarang ini. Hal ini terlihat dari kebutuhan akan hotel di Kota 

Semarang ini diutarakan oleh Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan 

Restoran Indonesia ( PHRI ) Hariyadi B.S. Sukamdani, “ Isu mengenai belum 

maksimalnya tingkat okupansi perhotelan dan restoran, yang merupakan 

dampak dari perekonomian nasional maupun global yang semakin berat 

akan menjadi salah satu focus pembahasan kami nanti di rapimnas.”. Hal ini 

terbukti pada hasil data statistic Jateng yang menunjukan penurunan.  
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BERITA RESMI STATISTIK 

Perkembangan Pariwisata Jawa Tengah 

Bulan Mei 2019 

No. 44/07/33.Th. XIII, 01 Juli 2019 

Jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung ke Jawa 

Tengah melalui pintu masuk bandara Ahmad Yani pada Mei 2019 tercatat 

sebanyak 1.002 kunjungan, mengalami penurunan sebesar 39,27 persen 

dibandingkan bulan April yang tercatat sebanyak 1.650 kunjungan. 

Jumlah kunjungan wisman terbanyak berasal dari warga negara 

berkebangsaan Malaysia yaitu 228 kunjungan, disusul Singapura 142 

kunjungan dan China sebanyak 72 kunjungan. 

Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang di Jawa Tengah pada 

bulan Mei 2019 tercatat sebesar 35,23 persen, mengalami penurunan 

sebesar 10,63 poin dibanding TPK bulan April yang tercatat sebesar 45,86 

persen. Bila dibanding periode yang sama di tahun 2018 maka TPK Mei 

2019 mengalami penurunan sebesar 6,58 poin. 

TPK bulan Mei 2019 tertinggi terjadi pada hotel bintang 4 yaitu sebesar 

36,69 persen dan terendah hotel bintang 1 sebesar 28,03 persen. 

Rata-rata Lama Menginap (RLM) tamu hotel bintang pada bulan Mei 2019 

tercatat sebesar 1,26 malam, turun 0,01 poin dibanding bulan April yang 

tercatat sebesar 1,27 malam. 

Pada bulan Mei 2019, RLM mancanegara tercatat sebesar 1,68 malam, 

mengalami penurunan sebesar 0,35 poin dibandingkan bulan sebelumnya 

(April) yang sebesar 2,03 malam. Sedangkan untuk RLM domestik tercatat 

1,26 malam, tidak mengalami perubahan/tetap dibandingkan dengan 

periode April yang juga sebesar 1,26 malam 

 Tabel 1.1.Data Perkembangan Pariwisata Jawa Tengah 
 Bulan Mei 2019 

 

Dari wacana dan data di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan MICE 

akan berpengaruh pada tingkat okupansi hotel ini sehingga ide Convention 

Hotel di Semarang ini dapat sangat membantu untuk menyelesaikan 

permasalahan kegiatan MICE dan okupansi hotel di Semarang. Sedangkan 

Hotel Konvensi di Kota Semarang ini akan dirancang dengan standar hotel 
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bintang 5. Permasalahan yang akan timbul pada Hotel Konvensi ini tentu 

tidak jauh dari masalah penggabungan dua fungsi bangunan yaitu hotel dan 

tempat konvensi serta masalah yang muncul pada lokasi ketika terbangun.  

1.2. Pertanyaan Masalah Desain 

Masalah desain pada projek Hotel Konvensi di Kota Semarang ini 

adalah, sebagai berikut : 

1. Bagaimana mengolah ruang yang merupakan penggabungan dari 

ruang – ruang pada hotel bintang lima dengan ruang konvensi ?  

2. Bagaimana menyelesaikan permasalahan yang muncul pada lokasi 

tapak ketika Hotel Konvensi ini terbangun ?  

1.3. Tujuan 

Tujuan dari proyek Hotel Konvensi di Kota Semarang ini yaitu 

mengolah ruang yang merupakan penggabungan dari ruang-ruang hotel 

bintang lima dengan ruang konvensi serta menyelesaikan permasalahan 

yang muncul pada lokasi tapak ketika Hotel Konvensi ini terbangun.    

1.4. Manfaat 

Manfaat yang akan didapat pada pembahasan proyek Hotel Konvensi 

di Kota Semarang ini, yaitu : 

a. Manfaat Akademisi (Bidang Arsitektur) 

1. Mengiplementasikan desain arsitektur dari sebuah bangunan 

dengan dua fungsi yaitu ruang – ruang pada hotel dengan ruang 

konvensi .  

2. Perancangan tata ruang dan konsep Hotel Konvensi terhadap 

masalah yang muncul dengan memperhatikan tapak dan 

lingkungannya.  
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b. Manfaat Praktisi   

a. Memberikan sarana penginapan dengan ruang konvensi yang 

berkapasitas tiga ribu orang.  

b. Meningkatkan tingkat okupansi hotel di Kota Semarang. 

c. Memberikan peluang bagi para investor untuk berinvestasi.  

1.5. Sistematika Penulisan 

BAB I. PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan ini berisi tentang urgency dan pengenalan dari 

Convention Hotel di Kota Semarang ini. Sub bab nya terbagi menjadi lima 

yaitu latar belakang, pertanyaan masalah desain, tujuan, manfaat, dan 

sistematika pembahasan. 

BAB II. GAMBARAN UMUM PROYEK 

Pada bab ini akan berisi identifikasi secara makro tentang fungsi 

bangunan serta rencana tata ruang yang berhubungan dengan Convention 

Hotel di Kota Semarang ini. Dari gambaran ini diharapkan dapat lebih 

mengenali proyek karena banyak data yang akan dibahas seperti standar – 

standar atau peraturan yang telah ditetapkan.  

BAB III. PEMOGRAMAN ARSITEKTUR DAN PERUMUSAN MASALAH 

Pada Bab ini memuat tentang analisa berdasarkan pada identifikasi 

yang telah dilakukan pada bab 2. Bab ini telah masuk dalam kasus fungsi, 

tapak dan lokasi yang dipilih. Oleh karena itu, analisa tidak lagi bersifat umum 

tetapi sudah bersifat khusus.  

Pemrograman adalah analisa terhadap kasus fungsi bangunan yang 

terkait dengan dua kebutuhan yang berdasarkan pada pemahaman tentang 

fungsi bangunan yang telah diketahui terlebih dahulu pada bab sebelumnya. 
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Selain sebagai analisa tentang kebutuhan, pada pemrograman ini 

dilakukan kajian-kajian yang dapat mengetahui berbagai potensi dan 

masalah, baik pada aspek manusia, tapak dan lingkungannya.  

BAB IV. LANDASAN TEORI 

Tujuan dari landasan teori ini yaitu sebagai dasar dalam memecahkan 

masalah yang berhubungan dengan Hotel Konvensi di Kota Semarang yang 

menjawab masalah desain sehingga dalam pemecahan masalah mempunya 

dasar yang kuat.  

BAB V. PENDEKATAN DAN LANDASAN PERANCANGAN  

Pada bab ini akan dijelaskan pendekatan – pendekatan serta landasan 

perancangan yang akan digunakan pada proyek Hotel Konvensi di Kota 

Semarang ini mulai dari tata ruang tapak, tata ruang bangunan, bentuk 

bangunan, wajah bangunan, struktur, konstruksi, serta sistem bangunan 

yang akan digunakan.  

 

  


