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BAB III 

PEMOGRAMAN ARSITEKTUR DAN 

PERUMUSAN MASALAH 

3.1. Analisa Fungsi Bangunan 

Dari data survey dan beberapa data yang didapat dari literature dapat 

dijadikan sebuah data yang kemudian dapat dianalisis untuk pengolahan 

ruang hotel konvensi yang kemudian dapat digunakan sebagai titik ukur / 

patokan yang baik pada perancangan Hotel Konvensi di Kota Semarang ini. 

Tahapan penganalisisan ini akan dimulai dengan studi pelaku, perhitungan 

pelaku, studi aktivitas, besaran ruang, hingga struktur ruang.  

3.1.1.  Studi Pelaku dan Kapasitas 

Dalam sebuah bangunan, tentu yang sangat berpengaruh 

dalam perencanaan dan penggunaannya yaitu aktifitas apa saja yang 

akan dilakukan oleh pengguna di dalam bangunan tersebut. Seperti 

pada bangunan ini yang berupa Hotel Konvensi, ada beberapa 

pengguna yang harus dipahami terlebih dulu dan dapat digolongkan 

menjadi tiga jenis, yaitu : 

a. Pengunjung 

  Pengunjung yang datang ke Convention Hotel ini 

merupakan wisatawan mancanegara dan wisatawan domestic 

mengingat keberadaan Kota Semarang yang sangat strategis 

dengan jalur udara dan jalur laut yang tersedia. Tujuan 

pengunjung tentu tak jauh dari kegiatan MICE namun juga 

difungsikan sebagai jasa penginapan setiap harinya. Untuk 

karakteristik pengunjung dapat di golongkan menjadi beberapa 

kelompok, yaitu : 
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 1. Pegawai Pemerintahan 

 Pegawai pemerintahan ini biasanya membahas soal 

permasalahan negara namun tak menutup kemungkinan 

juga akan aktifitas lain seperti melihat kegiatan MICE yang 

sedang diadakan. 

2. Para Pengusaha 

  Para pengusaha ini biasanya datang dengan 

maksud untuk sebuah promosi skala besar tentang produk 

yang akan dijual. Bisa juga diadakan sebuah event yang di 

ikuti oleh beberapa pengusaha dalam penawaran produk. 

3. Para Ilmuwan 

  Melihat dari perkembangan jaman yang sangat 

memunculkan suatu ide gagasan untuk mencari inovasi 

baru dan hal ini biasa dilakukan oleh para ilmuwan dengan 

memamerkan karya yang telah dibuat. 

4. Masyarakat Umum 

  Yang di maksud masyarakat umum yaitu mulai 

komunitas yang berniat menyelenggarakan kegiatan MICE 

entah berhubungan dengan hoby, eksibisi, atau bahkan 

perseorangan yang memang berniat untuk menggunakan 

jasa penginapannya saja. 

b. Penyelenggara Acara / Event Organiser ( EO ) 

Yang dimaksudkan sebagai penyelenggara acara disini 

yaitu orang – orang yang mengatur jalannya suatu kegiatan MICE 

mulai dari awal perencanaan kegiatan, pelaksanaan, serta 

mengatur pula tentang jadwal penginapan sekaligus. 

Penyelenggara acara dapat diartikan sebagai kumpulan orang 
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dalam organisasi dalam rangka mengatur secara teknis kegiatan 

MICE dan penginapan sekaligus. Beberapa kelompok 

penyelanggara yang dimaksud, diantaranya : 

1. Petugas Acara ( Seksi Acara ) 

2. Petugas Penerima Tamu  

3. Petugas Dekorasi ( Seksi Dekorasi ) 

4.  Petugas Konsumsi ( Seksi Konsumsi ) 

5.  Petugas Keamanan ( Seksi Keamanan ) 

6.  Petugas Sponsor  ( Petugas di Sponsor Booth ) 

7. Petugas Audio Visual ( Petugas di technical room ) 

c. Pengelola Gedung  

  Pengelola gedung adalah orang – orang yang bertugas 

mengelola gedung mulai dari maintenance , mempromosikan, 

hingga melayani masyarakat yang menjadi pengguna jasa di 

Convention Hotel ini.  Pengelola gedung ini dapat dijabarkan, 

yaitu : 

1. Pemilik / Direktur Utama 

2. General Manager 

3. Sekretaris 

4.  Kepala Keuangan dan Administrasi 

5. Kepala Pemasaran ( Marketing and Promotion ) 

6. Kepala Pelayanan dan Operasional 

7. Kepala ME ( Mechanical and Electrical ) 

8.  Kepala Keamanan ( Security ) 

Setelah melakukan pendataan tentang siapa saja yang menjadi 

pengguna hotel konvensi, maka akan dilanjutkan dengan perhitungan 

kapasitas dari data studi pelaku ditambah dengan hasil literature 
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untuk menemukan kapasitas yang dibutuhkan pada hotel konvensi 

ini. Perhitungan jumlah pelaku yang berada pada Hotel Konvensi di 

Kota Semarang ini yaitu : 

1. Pengunjung 

  Pendekatan pengunjung yang ditarik dari kegiatan MICE di 

Convention Hotel ini dilakukan dengan melakukan 

perbandingan terhadap jumlah wisatawan yang berada di Kota 

Semarang dengan menggunakan analisis presentase data 

Pariwisata MICE dari tahun 2013 – 2017. Setelah mendapat 

presentase peningkatan wisatawan rata – rata pertahun, akan 

dilakukan prediksi terhadap jumlah wisatawan 10 tahun ke 

depan. Jumlah wisatawan pada tahun 2013 – 2017 ditampilkan 

pada table berikut: 

     Tabel 3.1. Statistik Wisatawan dan Tamu MICE di Kota Semarang 
    Sumber : Dinas Pariwisata Kota Semarang 2018 

 

Dari statistic wisatawan dan tamu MICE di atas dapat 

dilihat bahwa peningkatan terus terjadi setiap tahunnya, 

sehingga dapat digunakan rumus linier untuk memprediksi 

peningkatan yang akan terjadi di tahun mendatang. Ada 

beberapa hal yang yang harus disiapkan dalam perhitungan 

TAHUN 
Wisatawan ( Jiwa ) Jumlah             

( Jiwa ) 
Wisatawan 

MICE Nusantara Mancanegara 

2013 3.357.658 35.241 3.392.899 761.317 

2014 3.958.114 49.078 4.007.192 803.873 

2015 4.324.479 51.88 4.376.359 864.266 

2016 4.705.570 55.252 4.760.882 942.575 

2017 4.964.804 59.672 5.024.476 1.021.875 
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rasio pertumbuhan jumlah wisatawan MIE di Kota Semarang ini 

salah satunya yaitu perhitungan rasio tiap taun dengan rumus 

Calculating Precent Growth Rate oleh Bob Parker (2002), 

seperti yang diuraikan sebagai berikut : 

 

 Perhitungan Rasio 2013 – 2014 

 

 Perhitungan Rasio 2014 – 2015 

 
 

 

 

 

 



16 
 

 Perhitungan Rasio 2015 – 2016 

 

 Perhitungan Rasio 2016 – 2017 

 
 

 Perhitungan Rasio Rata – rata Tahun 2013 – 2017 

 

Setelah mendapatkan presentasi rata – rata peningkatan 

jumlah wisatawan dari tahun 2013 hingga 2017, maka dapat 

dihitung pula jumlah wisatawan yang akan diproyeksikan 
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selama 10 tahun yang akan datang di Kota Semarang ini. 

Berikut adalah cara perhitungan proyeksi wisatawan pada 10 

tahun di depan : 

 

Keterangan : 

 To : Jumlah Pengunjung Tahun Dasar 

 R : Rasio Pertambahan Tiap Tahun 

 a : Selisih Tahun Prediksi dan Tahun Dasar 

Berikut adalah perhitungan prediksi pada tahun 2027 : 

 Tahun Prediksi :To ( 1 + R ) 10 

 Tahun 2027  : 1.021.875 ( 1 + 0,076 ) 10 

    : 1.021.875 x 10,76 

    : 10.995.375 Pengunjung 

Dari perhitungan di atas, pada tahun 2027 diproyeksikan 

sejumlah 10.995.375 pengunjung sebagai wisatawan baik 

domestic maupun mancanegara untuk berkegiatan MICE di 

Kota Semarang. Kemudian dari hasil tersebut masih dibagi 

sepuluh tahun sehingga menemukan proyeksi 2027 yang untuk 

pesertanya. Berikut adalah perhitungan peserta : 

  = 
10.995.375

10 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛
= 1.099.537  Peserta 

 Sedangkan di Kota Semarang terdapat daya tampung untuk 

wisatawan MICE dengan fasilitas hotelnya  sebesar 129.600, 

dan jika di rata – rata per hotel konvensi tersebut maka per hotel 

konvensi wajib mampu menampung sekitar 1.100 peserta. 
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 Dari jumlah hotel yang ada di Kota Semarang seperti yang 

di katakan Wakil Ketua PHRI Jawa Tengah, Benk Mintosih, 

“Total saat ini jumlah hotel di Semarang 118 hotel. Rinciannya, 

hotel berbintang ada 54, sedangkan non bintang ada 64 ”.  Hotel 

– Hotel tersebut diantaranya :  

 Tabel 3.2. Daftar Beberapa Hotel dengan Kapasitasnya.  
 Sumber : Perhitungan Pribadi dari Setiap Website Hotel.2019 

 

Dari jumlah 1.021.875 wisatawan MICE di Kota Semarang 

yang tercatat  pada tahun 2017 ini dapat disimpulkan bahwa 

rata – rata daya tampung per-gedung sebesar 0,126 % dari total 

jumlah wisatawan MICE di Kota Semarang ini pada tahun 2017. 

Data diatas merupakan dua data yang dapat membantu 

mencari presentase dari peningkatan pengguna pada tahun 

2027 yaitu : 
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Tahun 2017 = 1.021.875  = 0,126 % 

Tahun 2027 = 1.099.537  = 0.135 % 

Peningkatan dari taun 2017 – 2027  = 0.009 % 

Sesuai data beberapa perhitungan di atas, dalam rangka 

meningkatkan daya tampung hotel di Kota Semarang, Hotel 

Konvensi ini akan dirancang berkapasitas 1100 orang untuk 

kegiatan penginapan dengan kapasitas 3000 orang untuk 

kegiatan konvensi.  

2. Pengelola 

Pada Hotel Konvensi di Kota Semarang ini dibutuhkan 

pembahasan tentang pengelola sehingga berlangsungnya 

aktivitas pengelolaan dapat diketahui. Berikut adalah daftar 

pengelola Hotel Konvensi : 

Tabel 3.3. Total Pengelola Hotel Konvensi 
Sumber : Analisis Pribadi 2019. 
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3. Penyelenggara Acara / Event Organiser ( EO ) 

Dikarenakan hotel ini merupakan hotel konvensi, maka 

tidak jauh hubungannya dengan kegiatan konvensi. Dalam 

melakukan kegiatan konvensi tentu akan berhubungan dengan 

penyelenggara acara atau biasa disebut Event Organiser (EO). 

Maka dari itu dalam merancang ruang yang nyaman tentu 

desain harus dirancang dengan penambahan ruang untuk 

kebutuhan ini dengan beberapa analisis, yaitu :  

a. Analisis ruang konvensi kecil dengan kapasitas 60 orang 

yang dibagi menjadi tiga ruang dengan kapasitas masing 

–masing ruang sebesar 20 orang. 

b. Analisis ruang konvensi sedang dengan kapasitas 120 

orang yang dibagi menjadi tiga ruang dengan masing – 

masing ruang berkapasitas 40 orang 

c. Analisis ruang konvensi besar dengan kapasitas 120 

orang. 

d. Analisis ruang Grand Ballroom dengan kapasitas  2700 

orang. 

Dari Analisis tersebut dapat diperkirakan jumlah ruang 

konvensi berjumlah 10 ruang yang terdiri dari ruang kecil, 

sedang, besar, dan grand ballroom.  

Rata – rata penyelenggara acara biasanya berjumlah 8 

orang setiap event mulai dari bagian acara, dekor, sound, dll. 

Dari 8 orang tersebut jika semua ruangan yang berjumlah 10 

ruangan digunakan dapat dihitung berjumlah 64 orang sebagai 

penyelenggara acara.  
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Tabel 3.4. Tabel Aktivitas Utama dan Kebutuhan Ruang Pengunjung Hotel. 
Sumber : Analisis Pribadi. 

  Dari segala perhitungan akan didapat total sejumlah 3.144 

orang yang akan menggunakan Hotel Konvensi  tersebut dalam 

waktu yang bersamaan yand didapat dari 3000 Pengunjung, 80 

Pengelola, dan 64 Penyelenggara.    

3.1.2. Studi Aktivitas 

Setelah mengetahui siapa saja yang akan menggunakan Hotel 

Konvensi ini, maka dapat dilakukan penganalisisan tentang 

kebutuhan ruang, sirkulasi, dan persyaratan ruangnya. Untuk 

kebutuhan ruang dapat diketahui dengan menganalisis aktivitas 

pengguna. Setelah menganalisis aktivitasnya maka diketahuilah 

kebutuhan ruangnya dan tentu disesuaikan dengan standar yang 

sudah ada. Berikut adalah penganalisisan kebutuhan ruang yang 

akan digunakan pada Hotel Konvensi di Kota Semarang ini : 

a. Kegiatan Utama  
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Tabel 3.5. Tabel Aktivitas Utama dan Kebutuhan Ruang Tamu Undangan. 
Sumber : Analisis Pribadi. 

Tabel 3.6. Tabel Aktivitas Utama dan Kebutuhan Ruang Pembicara / Pengisi Acara. 

Sumber : Analisis Pribadi. 
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  Tabel - tabel tersebut merupakan analisis yang ditarik dari  

pelaku utama kemudian dilanjutkan dengan kegiatan utamanya 

yang merujuk pada ruangan yang dibutuhkan hingga diakhiri 

dengan sifat dan jenis ruangnya.  

b. Kegiatan Penunjang 

Tabel 3.7. Tabel Aktivitas Utama dan Kebutuhan Ruang Pengelola. 
Sumber : Analisis Pribadi. 

Tabel 3.8. Tabel Aktivitas Penunjang dan Kebutuhan Ruang 
Penyelenggara Acara dan Pengelola. 

Sumber : Analisis Pribadi. 
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  Tabel - tabel tersebut merupakan analisis yang ditarik dari  

pelaku kemudian dilanjutkan dengan kegiatan penunjang yang 

merujuk pada ruangan yang dibutuhkan hingga diakhiri dengan 

sifat dan jenis ruang penunjang. 

 

c. Kegiatan Service 

 

  

 

Tabel 3.9. Tabel Aktivitas Penunjang dan Kebutuhan Ruang Karyawan 
Hotel Konvensi 

Sumber : Analisis Pribadi. 

Tabel 3.10. Tabel Aktivitas Service dan Kebutuhan Ruang Karyawan 
Keamanan Hotel Konvensi 
Sumber : Analisis Pribadi. 
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  Tabel - tabel tersebut merupakan analisis yang ditarik dari  

pelaku service kemudian dilanjutkan dengan kegiatan service 

yang merujuk pada ruangan yang dibutuhkan hingga diakhiri 

dengan sifat dan jenis ruang service.  

 

 

Tabel 3.11. Tabel Aktivitas Service dan Kebutuhan Ruang Karyawan 
Kebersihan Hotel Konvensi 
Sumber : Analisis Pribadi. 

Tabel 3.12. Tabel Aktivitas Service dan Kebutuhan Ruang Karyawan 
Teknisi Hotel Konvensi 

Sumber : Analisis Pribadi. 
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d. Kegiatan Pengelolaan 

 

 

  Tabel - tabel tersebut merupakan analisis yang ditarik dari  

kepala direksi dan direksinya sebagai pelaku kemudian 

dilanjutkan dengan kegiatannya yang merujuk pada ruangan 

yang dibutuhkan hingga diakhiri dengan sifat dan jenis ruangnya. 

 

 

Tabel 3.13. Tabel Aktivitas Pengelola dan Kebutuhan Ruang Direksi 
Hotel Konvensi 

Sumber : Analisis Pribadi. 

Tabel 3.14. Tabel Aktivitas Kepala Devisi dan Kebutuhan Ruang  
Hotel Konvensi 

Sumber : Analisis Pribadi. 
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3.1.3. Studi Ruang Dalam dan Ruang Luar 

Setelah melakukan analisis terhadap pelaku dan kebutuhan 

ruang, maka didapatlah data ruang yang diperlukan, kemudian dari 

data tersebut akan berlanjut pada analisis tentang struktur ruang 

yang akan dianalisis dan dikelompokan menjadi beberapa aspek 

meliputi sifat ruang, jenis ruang, besaran ruang, persyaratan ruang, 

dan sirkulasi ruang. 

a. Sifat Ruang 

  Dari analisis tersebut diketahui ruang yang dibutuhkan, 

kemudian dikelompokan berdasarkan sifat ruangnya, yaitu : 

Tabel 3.15. Pengelompokan Ruang Berdasarkan Sifat Ruang. 

Sumber : Analisis Pribadi. 
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  Tabel diatas menunjukan daftar ruang yang akan digunakan 

pada Hotel Konvensi di Kota Semarang ini dan dikelompokan 

berdasarkan sifatnya sehingga dapat memudahkan dalam 

perancangan desain ruang dengan tidak mengganggu aktifitas 

pelaku yang akan dilakukan di ruang – ruang tersebut.  

b.  Besaran Ruang 

  Bangunan hotel konvensi ini memiliki fungsi utama yaitu 

sebagai hotel dengan kegiatan penunjang berupa ruang konvensi 

seperti yang telah tertulis diatas.  

1.  Besaran Ruang Utama 

  Maka dari itu akan dilakukan perhitungan akan 

kebutuhan ruang kamar hotel yang dibutuhkan yang di dapat 

dari presentasi dari hasil dan perbandingan data antara 

jumlah kamar Gumaya Tower Hotel dengan Grand Candi 

Hotel. Data survey tersebut yaitu, sebagai berikut : 

   

Tabel 3.16.Pembagian Jumlah Kamar Grand Candi Hotel.  
Sumber : Analisis Pribadi. 2019. 
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  Dari data tersebut kemudian diolah dengan 

perbandingan sehingga menemukan presentase jumlah 

kamar yang akan diterapkan. Perhitungan tersebut yaitu, 

sebagai berikut : 

  

 

  

Tabel 3.17. Pembagian Jumlah Kamar Gumaya Tower Hotel. 

Sumber : Analisis Pribadi 2019.. 
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  Setelah mendapatkan presentase dari perbandingan 

jumlah kamar tersebut, maka untuk menemukan jumlah 

kamar pada Hotel Konvensi di Kota Semarang ini yaitu 

dengan melakukan pengalian terhadap kapasitas total untuk 

kamar yang akan dicapai kemudian dibagi dengan kapasitas 

per kamar. Perhitungannya yaitu, sebagai berikut: 

 

  Deluxe Room  = 68.3 % x 1100 : 2 orang 

     = 751,3 : 2 orang  

     = 375,65  

     = 376 Kamar 

 

  Grand Deluxe Room = 22.8 % x 1100 : 2 orang 

     = 250.8 : 2 orang 

     = 125,4  

     = 125 Kamar 

 

  Royal Suite  = 8.5% x 1100 : 4 orang 

     = 93,5 : 4 orang 

     = 23,76  

     = 24 Kamar 

 

  Presidential Suite = 0.4 % x 1100 : 6 orang 

     = 4,4 : 6 orang 

     = 0,73  

     = 1 Kamar 
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  Dari perhitungan diatas didapat jumlah kamar dari setiap 

jenis kamar yang berada pada Hotel Konvensi ini, yaitu : 

 Deluxe Room  = 376  Kamar 

 Grand Deluxe Room = 125 Kamar 

 Royal Suite   = 24 Kamar 

 Presidential Suite  = 1  Kamar 

  Dari jumlah kamar yang sudah diketahui lalu akan 

dikalikan dengan luasan perjenis kamar sesuai dengan data 

survey, yaitu : 

 

2. Besaran Ruang Penunjang 

  Setelah menghitung luasan kebutuhan kamar, akan 

dilanjutkan dengan perhitungan luas kebutuhan dari kegiatan 

konvensi berdasar pada hasil survey dan standard menurut 

Ernst Neufret yang dikategorikan sebagai ruang penunjang 

dengan yaitu, sebagai berikut : 

  

 

 

 

Tabel 3.18.Tabel Luasan Kebutuhan Kamar Hotel Konvensi ( Utama ). 

Sumber : Analisis Pribadi 2019.. 
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3.  Besaran Ruang Pendukung 

  Setelah melakukan penganalisisan kebutuhan akan 

luasan kamar hotel dan ruang konvensi, dilanjutkan dengan 

penghitungan kebutuhan dari ruang pendukungnya yaitu 

ruang pengelola. Data yang akan digunakan sebagai 

landasan yaitu menggunakan data survey ditambah dengan 

data Ernst Neufret, Architect’s Data. Perhitungan tersebut 

yaitu, sebagai berikut: 

  

Tabel 3.19.Tabel Luasan Kebutuhan Konvensi ( Penunjang ). 

Sumber : Analisis Pribadi 2019.. 
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4. Besaran Ruang Service 

  Setelah perhitungan dari ruang utama, penunjang, dan 

pendukung, dilanjutkan dengan perhitungan akan luasan 

ruang service. Perhitungan tersebut adalah, sebagai berikut : 

  

Tabel 3.20.Tabel Luasan Kebutuhan Pengelola ( Pendukung ) 

Sumber : Analisis Pribadi 2019.. 
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5.  Besaran Ruang Parkir 

  Pada perhitungan kebutuhan luasan yang terakir yaitu 

membahas tentang kebutuhan parkir. Luasan Kebutuhan 

parkir akan dilihat dari kapasitas tertinggi yaitu tiga ribu. Dari 

fungsi penunjang yaitu ruang konvensi berkapasitas tiga ribu 

tentu jika hari biasa dapat digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan penginapan. Berikut adalah perhitungan dari 

analisis kebutuhan parkir, yaitu : 

 

 

 

Tabel 3.21.Tabel Luasan Kebutuhan  Service.  

Sumber : Analisis Pribadi 2019.. 
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a.  Jumlah Lahan Parkir Pengunjung Maksimum ( 3000 org ) 

 Mobil  = 70% x 3000 = 2100 orang  ( 5 ) =420 mobil 

 Motor = 20% x 3000 = 600 orang  ( 2 ) = 300 motor 

 Bus = 10% x 3000 = 300 orang  ( 40 ) = 8 bus 

b.  Jumlah Lahan Parkir Pengelola ( 80 org ) 

 Mobil = 30% x 80 = 24 orang = 24 mobil 

 Motor = 60% x 80 = 48 orang = 48 motor 

 Angkatan Umum = 10% 

c. Jumlah Lahan Parkir Penyelenggara Acara ( 64 org ) 

 Mobil = 50% x 64 = 32 orang  (2) = 16 mobil 

 Motor = 30% x 64 = 19 orang (1) = 19 motor 

 Mini Truck = 20% x 64 = 13 orang (3) = 5 truck  

  Dari perhitungan jumlah proyeksi dari mobil, motor, bus, 

dan mini truck, akan dihitung luasan yang dibutuhkan dengan 

standar Ernst Neufert, 1980 Árchitect’s Data dan Time Saver 

Standar Building Type, yaitu : 

 

   

Tabel 3.22. Tabel Perhitungan Luasan Parkir Pengunjung Maximal.  

Sumber : Analisis Pribadi 2019.. 
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Jadi luasan total untuk kebutuhan parkir yaitu sebesar 13.588 m2 

  Setelah menganalisis luasan kebutuhan ruang, kemudian 

akan dilakukan penjumlahan agar menemukan luasan kebutuhan 

total yaitu : 

 Total Kebutuhan Luasan : 

 = 21.339 m2 + 4.527 m2 + 384,15 m2 + 2743,35 m2 + 13.588 m2 

 = 42.581,5 m2 

  Jadi kebutuhan luasan juga berada pada satu lantai sebesar 

42.582 m2.   

Tabel 3.23. Tabel Perhitungan Luasan Parkir Pengelola.  
Sumber : Analisis Pribadi 2019.. 

 

Tabel 3.24. Tabel Perhitungan Luasa Parkir Penyelenggara.  
Sumber : Analisis Pribadi 2019.. 
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c. Persyaratan Ruang 

  Setelah melakukan analisis tentang kebutuhan luasan 

ruang, maka akan dilanjutkan dengan membahas persyaratan  

ruang – ruang pada hotel konvensi ini. Untuk studi persyaratan 

ruang hotel  memiliki standar menurut LAMPIRAN I 

PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN  EKONOMI 

KREATIF REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM.53 / HM.001 / 

MPEK / 2013 TENTANG STANDAR USAHA HOTEL, yaitu : 

 

Tabel 3.25. Tabel Standar Mutlak Hotel Berbintang.  
Sumber : Analisis Pribadi 2019.. 
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  Sedangkan pada ruang konvensi sendiri, persyaratan ruang 

yang dibutuhkan pada ruang konvensi menurut MICE Venue 

Standards berdasarkan Program Aksi ASEAN Tourism Strategic 

Plan ( ATSP ) 2016 – 2025 yaitu : 

1. Tinggi minimum plafond (ceiling) ruang utama sebesar 6 

meter. 

2. Memiliki sistem pengendalian suhu udara dengan kapasitas 

mnimum 1000btu/hr/sq.m (Seribu british thermal unit perhour 

per square meter).  

3. Tersedia floor box atau titik outlet untuk instalasi pemasangan 

mikrofon dan listrik 10 Ampere dengan jumlah yang memadai 

sesuai dengan fungsi tiap – tiap area dalam ruangan. 

4. Tersedia perangkat tambahan untuk mensuplai listrik ke area 

yang sulit dijangkau, sesuai dengan karakteristik penggunaan 

venue. 

5. Memiliki sistem tata suara dengan kualifikasi : 

 Terpasang tetap (Built-in) yang disesuaikan dengan 

kapasitas ruangan.  

 Suara dapat terdengar merata di seluruh ruangan. 

 Tingkat tekanan rata-rata suara sebesar 80dB pada 

bindang datar setinggi 1m dari lantai 

6. Tersedianya jaringan koneksi internet yang mudah diakses 

seluruh area venue. 

7. Ruang konvensi dan ruang pertemuan memiliki standar 

akustik reverberation time 60dB (RT60) < 1.2 S (kurang dari 

satu koma dua detik). 
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8. Ruang konvensi dan ruang pertemuan memiliki pemisah 

dengan spesifikasi minimum : 

 Dinding solid dengan kemampuan meredam suara 

dari luar ruangan lebih dari 70dbA (tujuh puluh a 

weighted decibels). 

 Partisi antar ruangan dengan kemampuan meredam 

suara antar ruang lebih dari 48dbA (empat puluh 

delapan a weighted decibels). 

9. Memiliki sistem pencahayaan dimmable dengan in room 

control dengan minimum cahaya ruang sebesar 400 lux dan 

sistem zona pencahayaan ruang yang terpisah dan dapat 

dikendalikan secara fleksibel antara zona presentasi dan 

zona peserta. 

10. Tersedia fasilitas dan aksesbilitas yang mudah, aman dan 

nyaman bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia ke 

seluruh ruang dan fasilitas venue.  

 

d.  Sirkulasi Ruang 

  Setelah mengetahui aktifitas dan sifat ruangnya akan 

dilanjutkan dengan penganalisisan mengenai sirkulasi ruang agar 

dapat menganalisis struktur ruang di tahapan selanjutnya. Untuk 

Hotel Konvensi di Kota Semarang ini dapat diketahui beberapa 

data dan analisis tentang kegiatan makro yang berhubungan 

dengan sirkulasi ruangnya, yaitu : 
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  Dari bagan diatas dapat diketahui arah sirkulasi ruangnya. 

Arah sirkulasi ruang di hotel konvensi ini yaitu : 

Bagan 3.1. Hubungan Pelaku dan Aktifitas.  
Sumber : Analisis Pribadi 2019.. 

 

Bagan 3.3. Sirkulasi Ruang Pengunjung Konvensi.  
Sumber : Analisis Pribadi 2019.. 

 

Bagan 3.2. Sirkulasi Ruang Pengunjung Hotel. 
Sumber : Analisis Pribadi 2019.. 
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  Baga-bagan diatas adalah sirkulasi ruang yang didasarkan 

pada aktifitas pelaku yang telah di analisis pada sub-bab 

sebelumnya. Dari analisis sirkulasi ruang ini dapat dilanjutkan 

dengan pembahasan tentang analisis struktur ruang.  

 

3.1.4. Studi Struktur Ruang 

Studi struktur ruang meliputi hubungan ruang dan organisasi 

ruang. Studi struktur ruang ini tentu akan membahas tentang struktur 

ruang pada bangunan hotel konvensi ini.  

a. Hubungan Antar Ruang 

   Hubungan ruang adalah analisis yang ditujukan untuk 

mengetahui jauh dekatnya hubungan antar ruang yang ada pada 

Hotel Konvensi ini. Hubungan ruang ini akan diwakili dengan garis 

dimana warna akan menunjukan semakin tingginya atau 

rendahnya hubungan ruang / mobilitas yang terjadi antar dua 

ruang tersebut. Hubungan ruang tersebut yaitu : 

 

Bagan 3.4. Sirkulasi Ruang Pengelola dan Karyawan.  
Sumber : Analisis Pribadi 2019.. 
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Bagan 3.5. Bagan Hubungan Antar Ruang.  
Sumber : Analisis Pribadi 2019.. 

 

BIRU  = Hubungan Dekat 

MERAH = Hubungan Jauh 
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b. Organisasi Ruang 

  Pada Hotel Konvensi di Kota Semarang ini memiliki 

organisasi ruang radial karena semua berpusat pada lobby untuk 

ke segala ruang mulai dari ruang utama, ruang penunjang, ruang 

pendukung hingga ruang service.  

  

 

3.2. Analisa Tapak  

3.2.1. Analisis Pemilihan Tapak 

  Pada Hotel Konvensi di Kota Semarang ini tentu memiliki 

beberapa kriteria yang dibutuhkan berdasar pada analisis bangunan 

hotel yang sudah ada yaitu : 

 a. Terletak di Kota Semarang. 

 b. Lokasi memiliki regulasi khusus untuk perhotelan. 

 c. Memiliki akses yang baik yang mendukung Hotel Konvensi. 

 d. Bangunan sekitar mendukung adanya kegiatan Hotel Konvensi.  

   

 

 

Bagan 3.6. Bagan Organisasi Ruang.  
Sumber : Analisis Pribadi 2019.. 
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  Dari analisis kriteria tapak tersebut, lokasi yang akan digunakan 

untuk Hotel Konvensi di Kota Semarang ini berada di Jalan 

Sisingamangaraja, Kel. Wonotingal, Kec. Candisari.  

 

 

Gambar 3.1. Peta Jawa Tengah.  
Sumber : Peta Rupabumi.  

 

Gambar 3.2. Peta Kota Semarang dan Lokasi Tapak.   
Sumber : googlemap.com  
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3.2.2. Analisis Tapak 

  Pada Hotel Konvensi di Kota Semarang ini akan dibangun pada 

lahan kosong di Jalan Sisingamangaraja karena dalam kriteria yang 

dibutuhkan lahan ini sangat cocok.  

 

Luas  Tanah   : 23.877 m2  

Batas – batas tapak :  

- Batas Utara : Jalan Sisingamangaraja 

- Batas Timur : Jalan Klaban dan Pemukiman     

  Penduduk 

- Batas Selatan  : Lahan kosong dan Jalan Grand Candi 

- Batas Barat : Jalan Grand Candi dan Hotel Grand  

  Candi 

Gambar 3.3. Gambar Lokasi Tapak di Jalan SIsingamangaraja.    
Sumber : googlemap.com  
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Vegetasi   :  

- Pohon Trembesi 

- Pohon Pisang 

- Pohon Glodog Tiang  

- Pohon Asam 

 

  Setiap lokasi pasti memiliki regulasi dari pemerintah yang 

harus dipenuhi, seperti yang tertulis pada Perda Kota Semarang 

No. 7 Tahun 2004 tentang RDTRK Kota Semarang BWK II tahun 

2000 – 2010, Jalan Sisingamangaraja memiliki peraturan regulasi 

sebagai berikut : 

a. Jl. Sisingamangaraja merupakan Jalan Arteri Sekunder 

yang terdapat pada Pasal 19. 

b. Jl. Sisingamangaraja memiliki KDB sebesar 60% untuk 

Hotel, tertulis pada Pasal 30. 

c. Jl. Sisingamangaraja memiliki peraturan ketinggian hotel  

max 10 lantai dan KLB 4,0 tertulis pada Pasal 33. 

d. Jl. Sisingamangaraja memiliki GSB 29m, tertulis pada Pasal 

36, untuk perdangangan dan jasa. 

 

  Pada lokasi ini terdapat beberapa karakteristik yang hanya 

dapat ditemukan pada tapak ini berupa vegetasi dan topografi. 

Jenis jenis vegetasi pada sekitar lokasi tapak yang berada di jalan 

Sisingamangaraja ini dominan berupa pohon trembesi sebagai 

perindang dan peneduh serta glodog tiang sebagai peredam polusi 

suara atau pemecah suara.  
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  Sedangkan topography kemiringan kontur tanah pada 

area lokasi tapak tersebut terhitung landai. Hal ini dapat dilihat 

dari gambar berikut :  

  

Gambar 3.4. Vegetasi di Jalan Sisingamangaraja.  
Sumber : googlemap.com. 2019. 

 

Gambar 3.5. Peta Topografi Jl. Sisimangaraja.  
Sumber : openstreetview.org. 2019. 
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  Dari segala data yang telah dicari dan diperhitungkan, 

dapat disimpulkan beberapa poin yang harus diketahui dalam 

merancang Hotel Konvensi di Kota Semarang ini, yaitu : 

a. Luas Kebutuhan Hotel Konvensi  = 28.994 m2 

b. Luas Kebutuhan Parkir   = 13.588 m2 

c. Luas Total Kebutuhan    = 42.582 m2 

d. Luas Tanah      = 23.887 m2 

e. KDB = 60%  x Luas Lahan 

  = 60%  x 23.887 m2  =  14.332 m2 

 

Gambar 3.6. Potongan A – A’ Topografi.  
Sumber : Analisa Pribadi. 2019. 

 

Gambar 3.7. Potongan B – B’ Topografi. 
Sumber : Analisa Pribadi.  2019.  
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f. GSB ( Garis Sepadan Bangunan ) = 29 m 

g. KLB = 4,0 Max 10 lantai 

  = 4,0 x Luas Tanah 

  = 4,0 x 23.887 m2   = 95.548 m2 

  Luasan 10 lantai berdasarkan KLB 4,0 sejumlah 

95.548 m2, Sedangkan kebutuhan dari seluruh ruang 

sebesar 42.582 m2. Karena tidak melebihi luasan KLB 

yang di tentukan maka bangunan Hotel Konvensi ini 

dapat dibangun.     

3.2.3. Analisa Lingkungan Sekitar 

1.  Karakteristik Bangunan Sekitar 

  Karakteristik bangunan sekitar berupa bangunan – 

bangunan dengan luasan besar dengan fungsi sebagai restoran, 

rumah tinggal, dan hotel. Terdapat beberapa hotel yang dirasa 

dapat membantu pencapaian kapasitas okupansi apabila 

diperlukan, diantaranya terdapat Grand Candi Hotel dan Patra 

Jasa Hotel.  

2. Karakteristik Jalan dan Transportasi 

  Untuk jalan lebar 7 m pada ke dua arah dibatasi dengan 

pembatasan jalan bervegetasi pohon trembesi. Pada dasarnya 

jalan tersebut dominan digunakan oleh  pengguna motor dan 

mobil namun juga terkadang dilewati bus yang sedang beraktifitas 

di hotel sekitar lokasi tapak. Untuk kebisingan pada tapak ini 

sebesar 69,8 dB hingga 83 dB.  
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3. Karakteristik Iklim 

  Iklim di lokasi tapak ini tentu mengikuti iklim Indonesia yaitu 

iklim tropis dimana terdapat dua musim yaitu musing kemarau 

dan musim penghujan dan tak begitu berpengaruh untuk aktifitas 

pada umumnya.  

4. Fasilitas Kota 

  Pada lokasi ini memiliki beberapa data agar dapat diketahui 

jauh dekatnya dengan fasilitas kota. Hal tersebut dijelaskan pada 

gambar, sebagai berikut : 

a.  Jarak Bandara Ahmad Yani 

  Bandara dapat ditempuh kurang lebih setengah jam 

dengan jarak sekitar 11,5 KM dan ada beberapa alternative 

jalan dari lokasi ini.  

  

 

Gambar 3.8. Gambar Rute Lokasi ke Bandara Ahmad Yani. 
Sumber : Googlemap.com  
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b. Jarak SPBU Terdekat 

  Pada lokasi ini, untuk SPBU terdekat berada pada 550m 

dari lokasi dengan waktu tempuh sekitar 1 menit.  

 

c. Jarak Rumah Sakit Terdekat 

  Pada lokasi ini, rumah sakit terdekat yaitu RS. Elisabeth 

dengan jarak 2 km dan waktu tempuh sekitar 5 menit.  

Gambar 3.9. Gambar Rute Lokasi ke SPBU Terdekat. 
Sumber : Googlemap.com  

 

Gambar 3.10. Gambar Rute Lokasi ke RS. Elisabeth. 
Sumber : Googlemap.com  
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d. Jarak Pusat Kota ( Simpang Lima ) 

  Pada lokasi ini memiliki jarak sekitar 4,8 km dari 

Simpang Lima yang merupakan pusat Kota Semarang 

dengan waktu tempuh sekitar 10 menit.  

 

e. Jarak Stasius Terdekat 

  Pada Lokasi ini memiliki jarak sekitar 7 km dengan 

Stasiun Poncol yang merupakan stasiun terdekat dan 

memiliki waktu tempuh sekitar 17 menit.  

Gambar 3.11. Gambar Rute Lokasi ke Simpang Lima. 
Sumber : Googlemap.com  

 

Gambar 3.12. Gambar Rute Lokasi ke Stasiun Poncol. 
Sumber : Googlemap.com  
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3.3. Analisa Masalah 

  Setelah melakukan analisa beberapa aspek dimulai dari pelaku, 

aktivitas, ruang, dan tapak, terdapat beberapa hal yang menjadi masalah 

dalam perencanaan dan perancangan Hotel Konvensi di Kota Semarang ini.  

3.3.1. Masalah Fungsi Bangunan  

  Setelah dilakukan pendataan dan penganalisisan tentang 

pelaku, aktifitas, dan ruang pada Hotel Konvensi, ditemukan masalah 

yang berhubungan dengan perencanaan dan perancangan ruang 

yang mendukung adanya fungsi penginapan dan fungsi ruang 

konvensi. Secara makro dapat terlihat masalah yang akan timbul 

yaitu pengolahan ruang dalam sebuah bangunan dengan fungsi 

ganda dengan tidak mengesampingkan aktivitas pelaku dari hotel 

konvensi.  

3.3.2. Masalah Tapak 

  Setelah dilakukan pendataan dan penganalisisan tapak yang 

akan digunakan pada hotel konvensi ini ditemukan masalah yang 

berhubungan dengan pengolahan tapak yang harus disesuaikan 

dengan kebutuhan ruang pada bangunan hotel konvensi ini. 

Pengolahan tapak ini tentu akan disesuaikan dengan sifat – sifat 

ruang yang diperlukan demi menerapkan regulasi dan memenuhi 

fungsi bangunan hotel konvensi pada tapak ini.  

3.3.3. Masalah Pada Lingkungan Sekitar 

  Pada setiap penambahan atau perubahan tentu akan 

menimbulkan efek samping yang dapat mempengaruhi penambahan 

atau perubahan tersebut. Seperti pada kasus proyek hotel konvensi 

ini tentu terdapat dampak positif dan negative tersendiri. Dampak 

positif dapat diketahui dengan melihat manfaat dari proyek hotel 
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konvensi ini. Sedangkan dampak negative akan menjadi masalah 

yang perlu diselesaikan agar proyek ini dapat terlaksana dengan baik 

dengan fungsinya.  

3.4. Masalah Yang Muncul 

  Dari penganalisisan masalah, dapat dibahas menjadi beberapa 

kesimpulan dari masalah-masalah tersebut, yaitu : 

a. Pengolahan tata ruang pada bangunan dengan fungsi hotel yang 

ditunjang dengan adanya ruang konvensi berkapasitas besar dengan 

sirkulasi yang mendukung dan tidak mengganggu aktifvitas pelaku hotel 

konvensi.  

b. Pengolahan tapak agar bangunan Hotel Konvensi dapat terbangun 

dengan memperhatikan sifat-sifat ruang yang telah dianalisis dari pelaku 

dan aktivitas.  

c. Pengonsepan tapak yang tentu beradaptasi dengan lingkungan sekitar 

dimana meminimalisir terjadinya efek negative seperti pada akses yang 

dirasakan langsung apabila timbul kemacetan hingga aspek visual yang 

dirasakan langsung keindahannya.  

  Dari permasalahan yang telah dibahas dapat dikerucutkan menjadi dua 

jenis masalah yaitu : 

a. Pengolahan tata ruang yang merupakan penggabungan dari ruang-

ruang pada hotel dengan ruang konvensi. 

b. Penyelesaian akan masalah yang muncul pada lokasi tapak ketika Hotel 

Konvensi terbangun. 

 Setelah mengetahui permasalahannya, dilanjutkan dengan pemecahan 

masalah desainnya berdasarkan landasan teori yang dapat digunakan untuk 

pemecahan masalahnya.  

 


