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Kota Semarang merupakan salah satu kota yang ditetapkan sebagai kota 

MICE dari 16 kota yang telah ditetapkan yaitu : Bali, Jakarta, Bandung, Surabaya, 

Yogya, Semarang, Solo, Medan, Makassar, Padang, Manado, Balikpapan, Lombok, 

Bintan, Palembang dan Batam. Data yang dihimpun dari Statistik Perhotelan Kota 

Semarang pada 2019 yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Semarang 

termasuk, baru ada 13 hotel yang memiliki ruang pertemuan berkapasitas lebih dari 

1.000 orang. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang mencatat, ruang 

konvensi paling besar di Kota Semarang menampung 4.000-5.000 orang. (Suara 

Merdeka, 2017) Jumlahnya juga baru ada tiga, yakni MCC Marina, Hotel Patra Jasa 

dan PRPP, selain itu persebaran ruang konvensi di Semarang masih belum merata. 

Wilayah Semarang Barat, dibutuhkan Gedung Convention Hotel, 

dikarenakan oleh ketidaktersediaan gedung Convention Hotel tersebut yang 

memiliki kapasitas 5000 orang. Oleh Karena itu, solusi untuk mengatasi 

permasalahan tersebut diperlukan perencanaan dan perancangan tentang 

Convention Hotel yang memiliki penekanan arsitektur ekologis. 

Penerapan konsep arsitektur ekologis pada bangunan convention hotel 

diterapkan sistim teknis, sistim kinerja dan konsep arsitektural. Sistim teknis pada 

bangunan convention hotel yaitu penekanan penggunaan pencahayaan dan 

penghawaan alami, pengolahan kembali air hujan dan air kotor, penggunaan energi 

terbarukan seperti energi surya. Untuk sistim kinerja menggunakan struktur 

bangunan yang lebih efisien dan cocok dengan konsep arsitektur ekologis.Struktur 

Pondasi yang digunakan pada Convention Hotel ini adalah pondasi tiang pancang, 

untuk struktur rangak menggunakan beton, struktur atap menggunakan struktur 

bentang lebar space frame 

 

 
Kata Kunci : Semarang, Convention Hotel, Arsitektur Ekologis. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Peningkatan jumlah kunjungan pariwisata di Indonesia tentunya bukan 

hanya menjual budaya dan keindahan pesona alam Indonesia akan tetapi 

terdapat faktor lain yang dapat dijadikan sebagai suatu terobosan pariwisata 

untuk semakin meningkatkan angka kunjungan salah satunya adalah MICE 

(Meeting, Incentive, Convention, Exhibition). MICE tentunya akan mendukung 

pariwisata di Indonesia dengan semakin memperkuat pembangunan di sektor 

pariwisata. 

Kota Semarang merupakan salah satu kota yang ditetapkan sebagai kota MICE 

dari 16 kota yang telah ditetapkan yaitu : Bali, Jakarta, Bandung, Surabaya, 

Yogya, Semarang, Solo, Medan, Makassar, Padang, Manado, Balikpapan, 

Lombok, Bintan, Palembang dan Batam. Kota Semarang yang masih 

mempertahankan unsur budaya yang masih asli serta tata letak kota Semarang 

yang berada pada jalur yang strategis dan dapat diakses dengan kemudahan 

transportasi baik jalur darat, jalur laut dan jalur udara. Untuk jalur udara 

sementara ini hanya Singapore dan Malaysia yang mempunyai penerbangan 

langsung ke kota Semarang sehingga akan meningkatkan kunjungan 

wisatawan yang transit melalui dua negara tersebut. Adanya bandara baru 

Internasional Ahmad Yani Semarang dapat meningkatkan akses ke kota kota 

maupun negara di belahan dunia karena ditunjang dengan sarana dan prasarana 

yang baik. Pelabuhan Tanjung Emas juga merupakan salah satu penunjang 

dalam sarana transportasi yang mendukung kunjungan wisatawan ke Kota 

Semarang. Saat ini Kapal pesiar dan kapal angkut bisa bersandar di dermaga 

Tanjung Emas. Jalur transportasi darat seperti kereta api dan bus juga sanga 

mendukung kegiatan MICE yang ada di kota Semarang. Data yang dihimpun 

dari Statistik Perhotelan Kota Semarang pada 2018 yang diterbitkan Badan 

Pusat Statistik (BPS) Kota Semarang, baru ada 13 hotel yang memiliki ruang 

pertemuan berkapasitas lebih dari 1.000 orang. Dinas Kebudayaan dan 
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Pariwisata Kota Semarang mencatat, ruang konvensi paling besar di Kota 

Semarang menampung 4.000-5.000 orang. (Suara Merdeka, 2017) Jumlahnya 

juga baru ada tiga, yakni MCC Marina, Hotel Patra Jasa dan PRPP, selain itu 

persebaran ruang konvensi di Semarang masih belum merata. 

Menurut Statistik Daerah Kota Semarang tahun 2019, Tingkat Penghunian 

Tempat Tidur/TPTT (Bed Occupancy Rate) di Kota Semarang pada tahun 

2018 sebesar 43,55%, terjadi sedikit penurunan dari tahun 2017 yaitu sebesar 

54,24%. Dari data diatas maka kebutuhan kamar hotel di Kota Semarang tidak 

terlalu banyak, maka hotel yang akan dibangun pada Convention Hotel ini 

adalah sebagai fasilitas penunjang untuk kegiatan convention, namun masih 

bisa digunakan untuk tamu yang tidak melakukan kegiatan convention 

Menurut RTRW Kota Semarang Tahun 2021-2031, Wilayah Semarang 

Barat diperuntukkan untuk bangunan transportasi, pergudangan, kawasan 

rekreasi, permukiman, Perdagangan dan jasa, perkantoran, dan industri. di 

wilayah Semarang barat belum terdapat gedung yang dikhususkan untuk 

mendukung kegiatan MICE, padahal perkembangan bisnis MICE yang semakin 

berkembang membutuhkan ruang dan fasilitas yang mewadahi. 

Dari Uraian diatas, di Wilayah Semarang Barat, dibutuhkan Gedung 

Convention Hotel, dikarenakan oleh ketidaktersediaan gedung Convention 

Hotel tersebut yang memiliki kapasitas 5000 orang. Oleh Karena itu, solusi 

untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan perencanaan dan 

perancangan tentang Convention Hotel yang memiliki penekanan arsitektur 

ekologis. 

 
1.1 Permasalahan 

1.2.1 Permasalahan Umum 

Bagaimana merancang Convention Hotel yang bisa menampung 5000 

orang di Semarang Barat sebagai wadah untuk berbagai kegiatan MICE 

(Meeting, Inventive, Convention and Exhibition) dengan menggunakan 

pendekatan Arsitektur Ekologis yang akan mempengaruhi obyek 

rancangan. 
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1.2.2 Permasalahan Khusus 

Permasalahan khusus dalam perancangan Convention Hotel di Semarang 

yaitu bagaimana cara menerapkan pendekatan arsitektur ekologis pada 

perancangan Convention Hotel, sehingga bisa memberikan kenyamanan 

untuk pengguna gedung tersebut. 

 
1.2 Maksud dan Tujuan 

1.3.1 Maksud 

Maksud perencanaan yaitu untuk menyediakan tempat dan fasilitas untuk 

kegiatan Convention Hotel di Semarang. 

1.3.2 Tujuan 

 

1. Perencanaan dan perancangan tempat dan fasilitas untuk mewadahi 

kegiatan Convention Hotel di Semarang. 

2. Perencanaan dan perancangan Convention Hotel di Semarang 

dengan pendekatan arsitektur ekologi 

1.4 Manfaat 

 
Secara Subyektif 

 
1. Memenuhi salah satu persyaratan dalam menempuh Tugas Akhir sebagai 

ketentuan kelulusan Sarjana Strata 1 (S1) pada program studi Teknik 

Arsitektur Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik UNNES. 

2. Sebagai pedoman dalam penyusunan Landasan Program Perencanaan dan 

Perancangan Arsitektur. 

Secara Obyektif 

 
Sebagai pegangan dan acuan selanjutnya dalam perencanaan dan perancangan 

Convention Hotel di Semarang. Selain itu dapat bermanfaat untuk menambah 

wawasan dan pengetahuan, untuk mahasiswa lain yang akan membuat Tugas 

Akhir/Proyek Akhir Arsitektur. 
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1.5 Lingkup Pembahasan 

 
1.5.1 Lingkup Substansial 

 
Lingkup perencanaan dan perancangan Convention Hotel di Semarang 

dengan pendekatan Arsitektur Ekologis ini meliputi massa bangunan, 

sirkulasi dan penyediaan fasilitas pendukung yang diperlukan untuk 

perencanaan dan perancangan Convention Hotel. Fasilitas pendukung 

berupa restoran, café,. Selain itu perencanaan dan perancangan 

Convention Hotel di Semarang juga menitik beratkan pada hal-hal yang 

berkaitan dengan disiplin ilmu arsitektur, sedangkan hal-hal diluar ilmu 

arsitektur yang mempengaruhi, melatarbelakangi dan mendasari faktor- 

faktor perencanaan akan dibatasi, dipertimbangkan atau diasumsikan. 

 

 
1.6 Metode Pembahasan 

 

Metode pembahasan yang dipakai dalam penyusunan LP3A ini adalah metode 

deskriptif, yaitu memaparkan data-data, menguraikan, menjelaskan, baik itu 

data primer maupun data sekunder berdasarkan fakta yang ada (aktual), lalu 

kemudian dianalisa untuk menghasilkan suatu kesimpulan. Oleh karena itu 

untuk dapat melakukan perencanaan dan perancangan sebuah Convention 

Hotel di Semarang maka diperlukan data-data: 

A. Data Primer 

1. Survei Lapangan, yaitu melakukan pengamatan langsung mengenai 

objek yang akan dituju seperti lokasi perencanaan dan obyek studi 

banding/kasus pada Convention Hotel di Semarang. 

2. Wawancara, yang dilakukan kepada pihak terkait/narasumber untuk 

mendapatkan informasi yang berkaitan dengan perencanaan dan 

perancangan Convention Hotel di Semarang. 
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1.7 Sistematika Pembahasan 

 
Secara garis besar, sistematika dalam penyusunan Landasan Program 

Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A) Convention Hotel di Semarang 

dengan pendekatan Arsitektur Ekologis adalah : 

BAB I PENDAHULUAN 

 
Bab ini berisi latar belakang, permasalahan, tujuan dan sasaran, manfaat, ruang 

lingkup, metode pembahasan, sistematika pembahasan, Keaslian penulisan dan 

alur pikir. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 
Pada bab ini membahas tinjauan mengenai tinjauan convention hotel, tinjauan 

convention, tinjauan hotel, tinjauan arsitektur ekologis dan studi banding 

bangunan Convention Hotel. 

BAB III TINJAUAN LOKASI 

 
Pada bab ini membahas tentang gambaran umum pemilihan tapak berupa data 

fisik dan non fisik, potensi dan kebijakan tata ruang pemilihan tapak, gambaran 

khusus berupa data tentang batas wilayah dan karakteristik tapak terpilih. 

BAB IV PENDEKATAN PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

 
Pada bab ini berisi mengenai pendekatan konsep Convention Hotel di Semarang 

yang berupa pendekatan aspek fungsional, pendekatan aspek kontekstual, 

pendekatan aspek teknis, pendekatan aspek kinerja dan pendekatan aspek 

arsitektural. 

BAB V KONSEP PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

 

Berisi tentang konsep perencanaan dan perancangan Convention Hotel di 

Semarang yang diambil berdasarkan analisis di bab iv tentang pendekatan 

perencanaan dan perancangan. Bab 5 ini berisi konsep program ruang, konsep 

site, konsep sistim teknis, konsep sistim kinerja dan konsep arsitektural 
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1.8 Keaslian Penulisan 

 
Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur “Semarang 

Convention Hotel dengan Pendekatan Arsitektur Ekologis” ini belum pernah 

dilakukan suatu studi kajian dalam rumpun penelitian ilmiah, tesis, dan 

desertasi. Tetapi Kajian Penelitisn Ilmiah yang berkaitan dengan Convention 

Hotel Sebelumnya antara lain: 

a. Tristiana Eristovan (2005), Universitas Diponegoro Semarang, Convention 

Hotel Di Bandung Dengan Penekanan Desain Arsitektur Simbiosis Kisho 

Kurokawa 

b. Vina Tuti Rismayanti (2018), Universitas Diponegoro Semarang, Hotel 

Konvensi Bintang 5 Di Batam 
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Analisa 

Analisa tinjauan pustaka guna memperoleh pendekatan tentang 

bangunan Convention Hotel dengan pendekatan arsitektur 

Ekologis 

Studi Lapangan 

Menentukan dan 

Survei Lokasi 

Perencanaan 

 
Studi Banding ke 

Convention Hotel 

Studi Pustaka 

Tentang Convention 

Hotel 

Fee 

Bac 

 

Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Convention 

Hotel dengan Pendekatan Desain Arsitektur Ekologis 

 
Convention Hotel 

 

 

 

 

 

1.9 ALUR PIKIR 
 
 

 

 

 
Rumusan Masalah 

Bagaimana Merancang Convention Hotel yang memadai dan 

sesuai agar bisa menunjang kegiatan MICE di Semarang 

 

Pra Rencana Convention Hotel dengan Pendekatan Desain 

Arsitektur Ekologis 

d 

k 

Tujuan 

Merancang Convention Hotel yang memadai dan sesuai agar bisa 

menunjang kegiatan MICE di Semarang 



 

 

 

 

BAB II 

 
TINJAUAN SEMARANG CONVENTION HOTEL 

 

 
 

2.1 Tinjauan Convention Hotel 

 
2.1.1 Definisi Convention Hotel 

 
Convention Hotel dapat didefinisikan sebagai tempat yang 

menyelenggarakan kegiatan utama program konvensi dan pameran, baik 

dalam skala nasional maupun internasional. Biasanya terletak dipusat kota, 

dan area bisnis dan berfungsi menyediakan fasilitas, layanan dan kemudahan 

akomodasi yang disesuaikan dengan karakter para pelaku konvensi. 

 

 
Gambar 2.1 Convention Hotel 

Sumber : http://www.themeetingmagazines.com/acf/convention-hotels/ 

Diakses 2 Januari 2020 

 

 
2.1.2 Faktor penyebab munculnya Convention Hotel 

 
Convention Hotel yaitu sarana untuk menginap sekaligus mengadakan 

pertemuan bagi sekelompok orang. Timbulnya hotel konvensi disebabkan 

oleh bebrapa faktor sebagai berikut: 
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a. Terletak di dekat atau disekitar kota besar 

Letak menjadi salah satu potensi yang sangat besar dalam pendirian 

Convention Hotel, kota besar maupun kota yang sedang berkembang 

sangat berpotensi jika didirikannya Convention Hotel, karena didalam 

kota besar banyak sekali kegiatan yang berlangsung terutama kegiatan 

pertemuan berbagai kelompok dengan kelompok lain. 

b. Tujuan wisata bagi kalangan tertentu 

Tempat wisata juga menjadi faktor pendukung berdirinya Convention 

Hotel. Tujuan wisata dapat dijadikan peluang bisnis yang menjanjikan 

karena para wisatawan yang mencari peluang bisnis saat berwisata akan 

melihat peluang yang ada. Berwisata juga dimanfaatkan untuk 

menyegarkan pikiran dang mencari kesenangan. 

c. Peluang bisnis yang cukup menjanjikan 

Peluang bisnis merupakan peran penting, karena setiap ada hal bisnis pasti 

ada pertemuan antar kelompok satu dengan yang lainnya.Tempat menjadi 

permasalahan bagi setiap kelompok yang mengadakan pertemuan, maka 

dari itu Convention Hotel sangat dibutuhkan. 

d. Kelompok organisasi besar maupun kecil 

Kelompok organisasi merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan, karena 

dari setiap kelompok munculah kegiatan pertemuan.Pertemuan yang 

besar pasti membutuhkan tempat untuk saling bertukar pendapat, maka 

dari itu didirkannya Convention Hotel sangat diperlukan. 

 

 
2.1.3 Perkembangan Convention Hotel secara Umum 

 

Hotel hanya digunakan sebagai tempat menginap, tetapi kini seiring 

berkembangnya jaman dan berbagai tuntutan, hotel dapat dijadikan sebagai 

sarana bisnis. Tidak sedikit hotel berbintang yang menyediakan sarana bisnis, 

hotel seperti itu dapat dikatakan Convention Hotel. Hotel ini tersedia tempat 

yang dapat dipergunakan sebagai tempat pertemuan, ruang rapat, maupun 

ruang seminar. Pendapat yang dilakukan negara Amerika Serikat asosiasi- 
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asosiasi yang memprogramkan kegiatan persidangan konvensi akan memilih 

hotel yang memiliki fasilitas 5 terbaik : 

a. Ruang sidang yang luas dan lengkap 

b. Kualitas makanan dan minuman yang enak 

c. Kamar tamu untuk tidur dan istirahat yang nyaman 

d. Efisiensi karyawan front office 

e. Ada manajer pelayanan konvensi 

 

 
 

2.1.4 Potensi Didirikannya Convention Hotel di Semarang 

 
Potensi didirikannya Convention Hotel di Semarang sangat 

menguntungkan. Keuntungan didirikanya mulai dari segi ekonomi, 

perkembangan suatu wilayah, melestarikan budaya yang sudah ada, dan 

memberikan wadah bagi suatu kelompok yang mengadakan kegiatan 

konvensi di Semarang. 

 

 
2.1.5 Prasarana dan Sarana Wisata Konvensi 

 
prasarana dan sarana wisata konvensi serta alat perlengkapan konvensi 

sebagai berikut : (M. Kesrul, 2004:89), 

a. Prasarana dan Sarana 

Prasarana dan sarana yang diperlukan antara lain : Sistem pengaturan 

ruang, Sistem pengaturan stand, Fasilitas AV, Interpretasi simultaneous, 

Langit-langit tinggi, Pasokan listrik, lampu, dan air, Pasokan proyektor, 

Podium, Toilet, Hiburan (entertainment), Alat Perlengkapan 

b. Ruang Sidang Utama: 

yang diperlukan dalam ruang sidang utama antara lain : Part and tilt 

cameras, Video Recorder, Multi disc player, Komputer, Scanner 

c. Ruang Pameran 
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yang diperlukan dalam ruang pameran utama antara lain : Microphone 

input mixer dengan saluran input mixer, Sound system, Saluran udara, 

Saluran pembuangan 

d. Ruang Sidang Kecil 

yang diperlukan dalam ruang siding kecil antara lain : Microphone input 

mixer, Microphone switchboard, Proyektor, Layar portabel 

e. Ruang Sekretariat 

yang diperlukan dalam ruang sekretariat antara lain : Komputer, Printer, 

Mesin fotocopy, Telepon, Mesin fax, Papan tulis putih 

f. Fasilitas hotel 

Fasilitas dalam hotel antara lain : Kolam renang, Pusat kesehatan, Area 

fitness, Lapangan parker, Televisi satelit, F&B service, Persewaan mobil, 

Area perbelanjaan 

g. Fasilitas Ruang Pertemuan 

Fasilitas  dalam  ruang  pertemuan  antara  lain  : Peralatan presentasi, 

Podium, Meja dan kursi 

h. Perlengkapan Kamar 

Perlengkapan dalam kamar antara lain : AC – kamar mandi cukup luas, 

International direct dial telephone, Radio dan taped music, Mini bar, 

Brankas, Security key card system 

 
 

2.2 Tinjauan Convention 

 
2.2.1 Definisi Convention 

 

Konvensi atau convention merupakan kegiatan pertemuan yang dihadiri 

oleh suatu kelompok dengan tujuan untuk bertukar pikiran, pandangan, 

mendapatkan informasi terbaru, membahas rencana serta fakta untuk 

kepentingan bersama (Lawson, 1981, hal. 2). Center berasal dari bahasa 

Inggris, yang dalam bahasa Indonesia berarti pusat. “Center is a place for 

particular activity”, yang berarti tempat untuk aktivitas tertentu atau 

kegiatan khusus (Oxford University Press, 2016). Center juga dapat 
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diartikan sebagai pusat aktivitas yang menjadi tempat tujuan yang menarik 

bagi banyak orang. Jadi, convention center dapat diartikan sebagai 

pusat/wadah aktivitas kegiatan pertemuan yang dihadiri oleh suatu 

kelompok untuk kepentingan bersama. 

 

 
Gambar 2.2 Convention 

Sumber : https://www.princehotels.com 

Diakses 2 Januari 2020 

Menurut Lawson 1981 acara konvensi mempunyai beberapa tipe konvensi 

yaitu: 

a. Seminar : yaitu acara untuk bertukar informasi yang dipandu oleh 

profesional dan terdapat interaksi tanya jawab di dalamnya. Biasanya 

dihadiri lebih dari 30 orang. 

b. Workshop : pertemuan yang bertujuan untuk melatih para pemula untuk 

dapat saling bertukar ilmu. Acara ini biasanya dihadiri antara 30-35 

orang. 

c. Simposium : adalah diskusi panel para ahli yang terdapat pula 

pendengar yang berjumlah besar. 

d. Panel : terdapat 2 atau lebih pembicara yang saling berdiskusi yang 

dipimpin oleh moderator. 

e. Forum: Suatu diskusi panel yang mempertemukan antara 2 kubu yang 

berbeda pendapat, dan dipimpin oleh seorang moderator. 

https://www.princehotels.com/
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f. Ceramah : yaitu dengan 1 pembicara seorang ahli yang menjelaskan 

tentang materinya. 

g. Institusi : yaitu terdiri dari kursus dan kegiatan tatap muka antar 

kelompok 

Convention centre dalam kenyataannya bisa juga digunakan untuk 

melakukan kegiatan seperti konser musik atau pertunjukan budaya 

seperti pada Sentul Convention Centre yang pernah dipakai untuk 

konser Rihana. 

 

 
2.2.2 Jenis Kegiatan Konvensi 

 
Jenis kegiatan konvensi dapat ditinjau berdasarkan (Lawson, 1981, hal. 2) : 

 
1. Bentuk Pertemuan 

a. Konferensi 

Konferensi merupakan kegiatan pertemuan formal antara suatu 

kelompok organisasi/profesi yang sama dengan tujuan untuk 

mendapatkan informasi terbaru, membahas rencana serta fakta, dan 

untuk bertukar pikiran mengenai suatu masalah. Kegiatan pertemuan 

bersifat interaktif dengan lama kegiatan minimal 6 jam. Kegiatan 

konferensi diikuti setidaknya 30 - 150 orang dalam satu pertemuan. 

b. Kongres 

Kongres merupakan kegiatan pertemuan berupa diskusi untuk 

menyelesaikan beberapa permasalahan. Peserta yang mengikuti 

kongres biasanya dalam jumlah besar. 

c. Seminar 

Seminar merupakan kegiatan tatap muka antara orang-orang yang 

telah memiliki pengalaman pada bidang tertentu di bawah seorang 

pemimpin diskusi. Kegiatan ini bertujuan untuk membahas fakta, 

masalah, dan pengalaman yang diikuti lebih dari 30 orang. 

d. Workshop 
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Workshop merupakan kegiatan sesi umum dengan tatap muka antar 

kelompok peserta serta melatih satu sama lain dengan tujuan 

mendapatkan pengetahuan, keahlian, dan wawasan mengenai hal 

baru. Peserta workshop tidak lebih dari 35 orang. 

e. Simposium 

Simposium merupakan kegiatan diskusi panel untuk membahas suatu 

persoalan dengan pemaparan para ahli, setelah itu dilanjutkan dengan 

sesi tanya jawab kepada audiens. Partisipasi audiens rendah 

dibandingkan dengan forum. 

f. Forum 

Forum merupakan kegiatan diskusi panel dengan pemaparan ahli yang 

bertolak belakang dengan sebuah isu/pendapat yang disampaikan. 

Forum memberikan kebebasan audiens untuk berpartisipasi. 

g. Panel 

Panel merupakan kegiatan tanya jawab atau diskusi antara dua atau 

lebih pembicara dengan penyampaian pendapat dari sudut pandang 

yang berbeda serta dipimpin oleh seorang moderator. 

h. Lecture 

Lecture merupakan kegiatan presentasi bersifat formal yang 

dibawakan oleh seorang ahli yang kemudian diikuti dengan sesi tanya 

jawab. 

i. Institusi/lembaga 

Institusi merupakan kegiatan sesi bersama dan tatap muka antara 

beberapa kelompok untuk mendiskusikan persoalan dari berbagai 

sudut pandang. Kegiatan ini dapat dijadikan pengganti pendidikan 

formal (training) untuk para staff perusahaan. 

j. Kolokium 

Kolokium merupakan sebuah program di mana peserta menentukan 

sendiri topik diskusi, kemudian pembimbing akan memberi gagasan 

mengenai topik tersebut. Kegiatan ini menekankan pada intruksi dan 

diskusi dengan jumlah peserta mencapai 35 orang. 
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k. Lokakarya 

Lokakarya merupakan kegiatan pertemuan yang dihadiri oleh 

sekelompok orang untuk mengadakan penelitian, pembahasan, dan 

bertukar pendapat mengenai masalah tertentu. 

 
 

2.2.3 Fungsi Dan Kegiatan Dalam Gedung Convention 

 
Menurut Lawson (2000) Ada beberapa fungsi dan kegiatan yang bisa 

ditampung dalam sebuah gedung convention center yaitu: 

1. Kegiatan persidangan dan pertemuan/ conference 

2. Pertunjukan music 

3. Kegiatan pameran/ exhibition 

4. Dan kegiatan umum 

 
Dalam fungsi di atas, berikut contoh kegiatan yang bisa dilangsungkan dalam 

gedung convention center, antara lain: 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Kegiatan Dalam Gedung Convention 

Sumber : Lowson, 2000 
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2.3 Tinjauan Hotel 

 
2.3.1 Definisi Hotel 

 
Hotel adalah suatu usaha yang menggunakan bangunan atau sebagian 

daripadanya yang khusus disediakan, dimana setiap orang dapat menginap 

dan makan serta memperoleh pelayanan dan fasilitas lainnya dengan 

pembayaran (mempunyai restoran yang berada di bawah manajemen hotel 

tersebut). (BPS, 2019) 

Secara harfiah, kata hotel berasal dari bahasa Latin yaitu hospitium, yang 

artinya ruang tamu. Kata ini kemudian mengalami proses perubahan 

pengertian dan untuk membedakan guest house dengan mansion house yang 

berkembang saat itu, maka rumah besar disebut hostel. Hostel disewakan 

pada masyarakat umum untuk menginap dan beristirahat sementara waktu, 

dan dikoordinir oleh seorang host. Seiring perkembangan dan adanya tuntutan 

terhadap kepuasan, di mana orang tidak menyukai peraturan yang terlalu 

banyak pada hostel, maka kata hostel kemudian mengalami perubahan, yakni 

penghilangan huruf “s” pada kata hostel sehingga menjadi hotel. 

 

 
Gambar 2.4 Hotel 

Sumber : https://www.swandorhotels.com/en/ 

Diakses 2 Januari 2020 

https://www.swandorhotels.com/en/
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Hotel adalah suatu bangunan atau suatu lembaga yang menyediakan kamar 

untuk menginap, makan dan minum serta pelayanan lainnya untuk umum 

(kamus Webster). Jadi, dapat disimpulkan pengertian hotel adalah suatu 

bangunan yang menyediakan jasa penginapan, makanan dan minuman, serta 

jasa lainnya yang diperuntukan bagi umum dan dikelola secara komersial. 

 

 
2.3.2 Tujuan dan Fungsi Hotel 

 

Fungsi hotel dan peranan utama hotel adalah sebagai sarana akomodasi 

tempat menginap sementara bagi para tamu yang datang dari berbagai tempat. 

Namun seiring perkembangan zaman fungsi hotel tidak hanya sebagai tempat 

menginap saja, akan tetapi sekarang fungsi hotel juga sebagai tempat 

melakukan pertemuan bisnis, seminar, tempat berlangsungnya pesta 

pernikahan (resepsi), lokakarya, musyawarah nasional, dan kegiatan lainnya. 

Hotel dijadikan sebagai tempat melakukan berbagai kegiatan karena memiliki 

sarana dan prasarana yang lengkap untuk menunjang berbagai kegiatan yang 

dilaksanan oleh para tamu. 

 

 
2.3.3 Klasifikasi Hotel 

 

Kriteria klasifikasi hotel di Indonesia secara resmi terdapat pada peraturan 

pemerintah, yaitu SK: Kep-22/U/VI/78 oleh Dirjen Pariwisata. Klasifikasi 

hotel ditinjau berdasarkan beberapa faktor, yaitu: 

a. Berdasarkan harga jual 

Klasifikasi hotel berdasarkan sistem penjualan harga kamar, di mana 

harga kamar yang dijual hanya harga kamar saja atau merupakan sistem 

paket, yaitu: 

1) European Plan Hotel : hotel dengan biaya untuk harga kamar saja 

Keistimewaan: 

a) Praktis, banyak digunakan di hotel 
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b) Memudahkan sistem billing 

c) Semua sistem pemasaran kamar kebanyakan menggunakan sistem 

ini 

2) American plan hotel : hotel dengan perencanaan biaya termasuk 

harga kamar dan harga makan, terbagi dua yaitu: 

 
a) Full American plan (FAP): harga kamar termasuk tiga kali makan 

sehari (sarapan, makan siang dan makan malam) 

b) Modified American plan (MAP): harga kamar termasuk dua kali 

makan sehari, yaitu: Kamar + makan pagi + makan siang, Kamar 

+ makan pagi + makan malam 

3) Continental plan hotel: hotel dengan perencanaan harga kamar sudah 

termasuk dengan continental breakfast 

4) Bermuda plan hotel: hotel dengan perencanaan harga kamar yang sudah 

termasuk dengan American breakfast 

b. Berdasarkan ukuran 

Klasifikasi hotel berdasarkan ukuran ditentukan oleh jumlah kamar yang ada, 

yaitu: 

1) Small hotel : hotel kecil dengan jumlah kamar di bawah 150 kamar 

2) Medium hotel : hotel sedang, yang terdiri dari 2 jenis, yaitu: 

3) Average hotel : jumlah kamar antara 150 sampai 299 kamar 

4) Above hotel : jumlah kamar antara 300 sampai 600 kamar 

5) Large hotel : hotel besar dengan jumlah kamar minimal 600 kamar 

c. Berdasarkan tipe tamu hotel 

Klasifikasi hotel berdasarkan asal-usul dan latar belakang tamu menginap 

yaitu: 

1) Family hotel : hotel untuk tamu yang menginap bersama keluarga 

2) Business hotel : hotel untuk tamu berupa para pengusaha 

3) Tourist hotel : hotel untuk tamu yang menginap berupa wisatawan, baik 

domestik maupun luar negeri 

4) Transit hotel : hotel untuk tamu yang transit (singgah sementara) 
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5) Cure hotel : Hotel untuk tamu yang menginap dalam proses pengobatan 

atau penyembuhan penyakit 

d. Hotel berdasarkan sistem bintang 

Semakin banyak jumlah bintang suatu hotel, pelayanan yang dituntut semakin 

banyak dan baik. Klasifikasi hotel berdasarkan sistem bintang, yaitu: 

1) Hotel bintang satu (*) 

 
2) Hotel bintang dua (**) 

 
3) Hotel bintang tiga (***) 

 
4) Hotel bintang empat (****) 

 
5) Hotel bintang lima (*****) 

 
Khusus untuk hotel bintang lima, terdapat tingkatan yaitu Palm, Bronze, dan 

Diamond. 

e. Berdasarkan lama tamu menginap 

Klasifikasi hotel berdasarkan lamanya tamu menginap, yaitu: 

1) Transit hotel: hotel dengan lama tinggal tamu rata-rata semalam 

2) Semi residential hotel: hotel dengan lama tinggal tamu lebih dari satu hari 

tetapi tetap dalam jangka waktu pendek, berkisar dua minggu hingga satu 

bulan 

3) Residential hotel: hotel dengan lama tinggal tamu cukup lama, berkisar 

paling sedikit satu bulan 

f. Berdasarkan lokasi 

Klasifikasi hotel berdasarkan lokasi, yaitu: 

1) City hotel : hotel yang terletak di dalam kota, di mana sebagian besar 

yang menginap melakukan kegiatan bisnis 

2) Urban hotel : hotel yang terletak di dekat kota 

3) Suburb hotel : hotel yang terletak di pinggiran kota 

4) Resort hotel : hotel yang terletak di daerah wisata, di mana sebagian 

besar tamu yang menginap tidak melakukan usaha. 
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g. Berdasarkan aktivitas tamu hotel 

Klasifikasi hotel berdasarkan maksud kegiatan selama tamu menginap, yaitu: 

1) Sport hotel: hotel yang berada pada kompleks kegiatan olahraga 

2) Ski hotel: hotel yang menyediakan area bermain ski 

3) Conference hotel: hotel yang menyediakan fasilitas lengkap untuk 

konferensi 

4) Convention hotel: hotel sebagai bagian dari komplek kegiatan konvensi 

5) Pilgrim hotel: hotel yang sebagian tempatnya berfungsi sebagai fasilitas 

ibadah. 

6) Casino hotel: hotel yang sebagian tempatnya berfungsi untuk kegiatan 

berjudi 

7) Berdasakan jumlah kamar dan persyaratannya 

 
Berdasarkan jumlah bintang yang disandang, jumlah persyaratan kamar dan 

lainnya, yaitu: 

1) Hotel bintang satu (*): jumlah kamar standar, minimal 15 kamar kamar 

mandi di dalam luas kamar standar, minimum 20 m2. 

2) Hotel bintang dua (**): jumlah kamar standar, minimal 20 kamar kamar 

suite, minimum 1 kamar, kamar mandi di dalam, luas kamar standar, 

minimum 22 m2, luas kamar suite, minimum 44 m2. 

3) Hotel bintang tiga (***): jumlah kamar standar, minimal 30 kamar, 

kamar suite, minimum 2 kamar, kamar mandi di dalam, luas kamar 

standar, minimum 24 m2, luas kamar suite, minimum 48 m2. 

4) Hotel bintang empat (****): jumlah kamar standar, minimal 50 kamar, 

kamar suite, minimum 3 kamar, kamar mandi di dalam, luas kamar 

standar, minimum 24 m2, luas kamar suite, minimum 48 m2. 

5) Hotel bintang lima (*****): jumlah kamar standar, minimal 100 kamar, 

kamar suite, minimum 4 kamar, kamar mandi di dalam, luas kamar 

standar, minimum 26 m2, luas kamar suite, minimum 52 m2. 

Di Indonesia, klasifikasi hotel dilakukan dengan sistem bintang. Dimulai dari 

bintang satu sampai bintang lima. Menurut surat Keputusan Menteri 
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Perhubungan Indonesia No. PM 10/PW 301/ PHB-17 tentang usaha dan 

klasifikasi hotel, ditetapkan bahwa penilaian klasifikasi hotel secara 

minimum didasarkan pada beberapa pertimbangan yaitu: 

a. Persyaratan umum, antara lain kondisi bangunan dan kelengkapan fasilitas 

 
b. Bentuk pelayanan yang diberikan 

 
c. Jumlah kamar yang tersedia 

 
d. Letak atau keadaan lokasi 

 

 
 

2.3.4 Zonasi Hotel 

 
Secara prinsip, hotel dapat dibagi menjadi 3 area aktivitas, antara lain: 

 
a. Private Area, area ini merupakan area untuk kegiatan pribadi 

pengunjung, seperti kamar pada hotel. 

b. Public Area, area ini merupakan area umum yang dapat digunakan oleh 

pengunjung, tamu, maupun karyawan hotel. 

c. Semi Public Area, area ini merupakan area untuk kegiatan para karyawan 

terutama karyawan administrasi, ruang rapat, zona di mana hanya orang- 

orang tertentu yang dapat memasukinya. 

Yang harus diperhatikan adalah bahwa ruang publik juga harus berhubungan 

dengan ruang pelayanan dan mempunyai batas yang jelas, sehingga bagian 

publik tidak terganggu dengan aktivitas servis. Untuk itulah, penzoningan 

berdasarkan jenis area sangat penting. Lihat Diagram 1 dan 2. 
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Diagram 1. Penzoningan Area Privat, Publik dan Semipublik pada Hotel 
 

 

 
 

 

Diagram 2. Penzoningan Area Servis pada Hotel 

 

 
 

2.3.5 Kebutuhan Ruang Hotel 

 
Berikut merupakan beberapa ruang atau area layanan yang tersedia di dalam 

hotel. 

a. Seating Area, Menyediakan wadah bagi tamu untuk beristirahat atau 

sekedar berbincang-bincang. Sarana ini sangat berguna untuk terjadinya 

kontak sosial di antara pengunjung. 
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b. Retail Area, Berfungsi untuk menyediakan kebutuhan pengunjung 

sehari-hari 

c. Bell man, Sebagai sarana pelayanan kepada tamu yang baru datang atau 

hendak meninggalkan hotel dengan pelayanan berupa membawakan 

koper-koper pengunjung. 

d. Support function, Sebagai sarana penunjang untuk tamu yang berada si 

publik area, antara lain seperti toilet, telepon umum, mesin ATM, dan 

lain-lain. 

e. Consession space, Pada dasarnya ruang-ruang ini termasuk retail area, 

tetapi untuk hotel berbintang, ruang-ruang konsesi ini terpisah sendiri 

dan merupakan bagian dari publik area, yang antara lain terdiri dari: 

Travel agent room, Perawatan kecantikan/salon, Toko buku dan majalah 

, Money changer, Souvenir shop, dan Toko-toko khusus 

f. Food and Beverages outlets, yaitu area yang digunakan untuk menikmati 

makanan dan minuman berupa : Restoran, Coffee shop, Lounge, Bar 

g. Ruang Serbaguna, yaitu ruangan yang disediakan untuk berbagai macam 

penemuan antara lain : Pameran, Seminar, Pertemuan / pernikahan 

h. Area rekreasi, yaitu daerah yang dipergunakan oleh para pengunjung 

untuk berekreasi, berolah raga, santai dan lain-lain, antara lain: 

Swimming pool, Food court, Retail area, Kolam dan kanal buatan , 

Amphitheatre + Dancing Fountain, Taman, Sarana olahraga, Fitness, Spa 

dan Sauna. 

i. Back of the house (sektor belakang hotel), terdiri dari area servis. Yang 

termasuk back of the house yaitu: 

1) Daerah dapur dan gudang (food and storages area), Area ini 

merupakan gudang penyimpanan makanan dan minuman. Terdapat 

gudang kering dan gudang basah, disesuaikan dengan kebutuhan 

makanan dan minuman yang dimasukkan. 

2) Daerah bongkar muat, sampah dari gudang umum (receiving, trash 

and general storage area), Area ini merupakan tempat turun naiknya 

barang dari dan ke dalam mobil pengangkut. 
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3) Daerah pegawai/staff hotel (employees area), Area ini merupakan 

ruang karyawan yang berisi loker untuk karyawan, gudang, dll. 

4) Daerah pencucian dan pemeliharaan (laundry and housekeeping), 

Untuk hotel berbintang, laundry berukuran cukup luas dan berfungsi 

sebagai tempat mencuci, mengeringkan, setrika, dan mesin press 

yang digunakan untuk melayani tamu dan juga karyawan. Pada area 

housekeeping, terdapat ruang kepala dan asisten departemen, 

gudang, tempat menjahit kain, sarung bantal, gorden, dll. yang 

disiapkan untuk melayani tamu hotel. 

5) Daerah mekanikal dan elektrikal (Mechanical and Engineering 

Area), Ruang ini berisi peralatan untuk heating dan cooling yang 

berupa tangki dan pompa untuk menjaga sistem operasi mekanikal 

secara keseluruhan. 

 
 

2.3.6 Kriteria Fasilitas Hotel Bintang 4 

 
Hotel yang akan dibangun dalam perancangan Convention Hotel adalah hotel 

bintang 4, Hotel kelas ini mempunyai kondisi sebagai berikut: (Peraturan 

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No.PM.53/HM.001/MPEK/2013) 

1. Umum 

Unsur dekorasi Indonesia tercermin pada lobby, restoran, kamar tidur, 

dan functionroom. 

2. Bedroom 

Terdapat minimum 50 kamar standar dengan luas 24 m2/ kamar, 

Terdapat minimim 3 kamar suite dengan luas 48 m2/ kamar, Tinggi 

minimum 2.6 m tiap lantai. 

3. Dining room 

Mempunyai minimum 2 buah dining room, salah satunya berupa coffee 

shop 

4. Bar 
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Apabila berupa ruang tertutup maka harus dilengkapi AC dengan suhu 

24°C. Lebar ruang kerja bartender setidaknya 1m. 

5. Ruang fungsional 

Minimum terdapat 1 buah pintu masuk yang terpisah dari lobby dengan 

kapasitas minimum 2,5 kali jumlah kamar. Dilengkapi dengan toilet 

apabila tidak satu lantai dengan lobby. Terdapat pre function room. 

6. Lobby 

Mempunyai luasan minimum 100 m2. Dilengkapi dengan lounge. 

Terdapat dua toilet umum untuk pria dan 3 toilet umum untuk wanita 

dengan perlengkapannya 

7. Drug store 

Minimum terdapat drugstore, bank, money changer, biro perjalanan, air 

line, agent, souvenir shop, perkantoran, butik dan salon. Tersedia 

poliklinik. Tersedia paramedis. 

8. Sarana rekreasi dan olah raga 

Minimum 1 buah dengan pilihan : tenis, bowling, golf, fitness, sauna, 

billiard, jogging, diskotik atau taman bermain anak. Terdapat kolam 

renang dewasa yang terpisah dengan kolam renang anak. 

9. Utilitas penunjang 

Terdapat transportasi vertikal mekanis. Ketersediaan air bersih minimum 

700 liter/ orang/ hari. Dilengkapi dengan instalasi air panas/ dingin. 

Dilengkapi dengan telepon lokal dan interlokal. Tersedia PABX. 

Dilengkapi sentral video/TV, radio, paging, carcall. 

 

 
2.4 Tinjauan Wisatawan 

 
2.4.1 Definisi Wisatawan 

 

Wisatawan adalah seseorang yang melakukan perjalanan untuk berlibur, 

berobat, berbisnis, berolahraga, serta menuntut ilmu.Seorang dan sekelompok 

orang yang datang berkunjung disuatu tempat atau negara, biasanya mereka 
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disebut sebagai pengunjung (visitor) dengan bermacammacam motivasi 

kunjungan termasuk didalamnya adalah wisatawan, sehingga tidak semua 

pengunjung termasuk wisatawan. 

Departemen Pariwisata menggunakan definisi wisatawan adalah setiap 

orang yang melakukan perjalanan dan menetap untuk sementara di tempat lain 

selain tempat tinggalnya, untuk salah satu atau beberapa alasan selalu mencari 

pekerjaan. Bedasarkan pengertian tersebut wisatawan dibagi menjadi dua, 

yaitu : 

a. Wisatawan Nusantara (dalam negeri) 

Definisi wisatawan dalam negeri berdasarkan World Tourism Organization 

adalah penduduk suatu negara yang melakukan perjalanan ke suatu tempat 

di dalam wilayah Negara tersebut, namun diluar lingkungan tempat 

tinggalnya sehari-hari untuk jangka waktu sekurang-kurangnya satu malam 

dan tidak lebih dari satu tahun dan tujuan perjalanannya bukan untuk 

mendapatkan penghasilan dari tempat yang dikunjungi tersebut. 

b. Wisatawan Mancanegara 

Pengertian wisatawan mancanegara didefinisikan sebagai orang yang 

melakukan perjalanan diluar negara tempat tinggal biasanya selama kurang 

dari 12 bulan dari negara yang dikunjunginya. 

 
 

2.4.2 Karakteristik Wisatawan 

 
Karakteristik wisatawan dibagi menurut golongan umur, yaitu: (Gerry, 

2013) 

a. Usia 0 – 4 tahun : belum dapat melakukan kegiatan berarti. 

b. Usia 5 – 14 tahun : mulai dapat melakukan kegiatan berarti, tanpa 

memikirkan kesanggupan diri. Pada usia ini masih ingin untuk 

mencoba segalanya untuk mengetahui kemampuan dan 

mendapatkan pengalaman. Perlu adanya pengawasan orang tua 

untuk usia 0 – 14. 
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c. Usia 15 – 24 tahun : Usia ini termasuk usia remaja yang memiliki 

sifat agresif, optimis, sensitive, dan energik. 

d. Usia 24 – 54 tahun : Usia ini sudah memiliki kedewasaan yang 

matang. Rekreasi yang cocok untuk usia ini adalah rekreasi yang 

sesuai dengan hobinya. 

e. Usia 55 tahun keatas : Usia dimana kemampuan fisik mulai 

menurun. Rekreasi yang pantas adalah rekreasi yang tenang. 

 
Tabel 2.1 Karakteristik Convention Hotel 

 
N 

o 

Jenis 

Pengunjung 

Karakter 

Pengunjung 

Tujuan Tipe Kamar 

Bisnis 

 

 

 

 

 
1. 

 

 

 

 
Grup 

• Single atau 

double 

• Menginap 2 – 4 

malam 

• 75% pria, 25% 

wanita 

• Harga tidak 

dipermasalahkan 

• Konvensi dan 

konferensi 

• Perkumpulan 

professional 

• Rapat 

pelatihan dan 

perdagangan 

• King, twin, 

doublebed. 

• Kamar 

mandi 

memiliki 

area ganti 

pakaian 

• Terdapat 

area kerja 

yang baik 

 

 

 

 

 
2. 

 

 

 

 
Perseoranga 

n 

• Single 

• Menginap 1 – 2 

malam 85% pria, 

15% wanita 

• Sangat 

memperhitungka 

n biaya 

• Kerjasama 

bisnis 

• Perdagangan 

• Konvensi dan 

konferensi 

• King 

• Kamar mandi 

standar 

dengan 

shower 

• Terdapat area 

kerja 

wisata 

3. Keluarga • Doble – plus ( 

termasuk anak – 

anak ) 

• 1 – 4 malam, 

bahkan lebih 

• Liburan 

keluarga 

Bertamasya 

• Olahraga, 

aktivitas 

keluarga 

• Double bed, 

king sofa, 

kamar 

berdekatan. 

• Area duduk 

dan televise 
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  lama di area 

resort 

• Harga menengah 

 • Kamar 

mandi 

• Memiliki 

balkon dan 

teras 

4. Pasangan • Double 

• 1 – 7 malam 

• Harga 

menengah 

keatas 

• Tour, clubs, 

perkumpulan 

• Bertamasya 

• Teater, 

berolahraga 

• Liburan 

akhir pecan 

• Belanja, 

liburan 

• King 

• Area makan 

dan kerja 

• Area 

penyimpana 

n 

• Kamarmandi 

5. Single • Single 

• Profesional 

muda 

• Hrga menengah 

ke atas 

• Tour, clubs, 

perkumpula 

n 

• Budaya, 

seni, teater 

• Berbelanja 

• Queen 

• Area makan 

dan kerja 

• Kamar 

mandi 

standar 

Sumber :Hotel Planning and Design 

 

 
 

2.5 Tinjauan Arsitektur Ekologis 

 
2.5.1 Devinisi Arsitektur Ekologis 

 
Yeang (2006), mendefinisikannya sebagai: Ecological design, is bioclimatic 

design, design with the climate of the locality, and low energi design. Yeang, 

menekankan pada: integrasi kondisi ekologi setempat, iklim makro dan 

mikro, kondisi tapak, program bangunan, konsep design dan sistem yang 

tanggap pada iklim, penggunan energy yang rendah, diawali dengan upaya 

perancangan secara pasif dengan mempertimbangkan bentuk, konfigurasi, 
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fasad, orientasi bangunan, vegetasi, ventilasi alami, dan penggunaan warna. 

Integrasi tersebut dapat tercapai melalui tiga tingkatan, yaitu: 

a. Integrasi fisik dengan karakter fisik ekologi setempat, meliputi keadaan 

tanah, topografi, air tanah, vegetasi, iklim dsb. 

b. Integrasi sistem-sistem dengan proses alam, meliputi: cara penggunaan 

air, pengolahan dan pembuangan limbah cair, sistem pembuangan dan 

pelepasan panas dari bangunan dsb. 

c. Integrasi penggunaan sumber daya yang mencakup penggunaan sumber 

daya alam yang berkelanjutan. 

Menurut pendapat lain, Ekologi sebagai ilmu interaksi antara segala jenis 

makhluk hidup dan lingkungannya. Berasal dari bahasa Yunani oikos rumah 

tangga atau cara bertempat tinggal, dan logos bersifat ilmu atau ilmiah. 

Sehingga ekologi dapat di definisikan sebagai ilmu yang emepelajari 

hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. 

(Haeckel,1869) 

Menurut Heinz Frick (1998) bahwa eko-arsitektur tidak menentukan apa 

yang seharusnya terjadi dalam arsitektur, Karena tidak ada sifat khas yang 

mengikat sebagai standar atau ukuran baku. Namun mencakup keselarasan 

antara manusia dan alam. Ekoarsitektur mengandung juga dimensi waktu, 

alam, sosio-kultural, ruang dan teknik bangunan. Oleh karena itu eko 

arsitektur adalah istilah holistic yang sangat luas dan mengandung semua 

bidang. 

Jadi, Arsitektur Ekologis dapat dimaknai sebagai pembangunan lingkungan 

binaan sebagai kebutuhan hidup manusia dalam hubungan timbal balik 

dengan lingkungan alamnya yang mempertimbangkan keberadaan dan 

kelestarian alam, disamping konsep-konsep arsitektur bangunan itu sendiri. 
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UDARA 

AIR 
Elemen Alam 

Sebagai Unsur 

pokok Eko - 

Arsitektur 

API 

BUMI Merupakan tempat terkandungnya 

berbagai macam material alam. 

Bumi memberikan bahan baku 

untuk bangunan bagi manusia 

Merupakan energy yang digunakan 

untuk membakar semua bahan 

bakar energy. Setiap kegiatan 

manusia memerlukan energi 

 
Air dan perairan merupakan unsur 

alam yangmembentuk bumi kita 

Merupakan sumber pernapasan 

dan kehidupan manusia dan 

makhluk hidup lainnya di bumi 

 

 

 

 

 

2.5.2 Unsur Pokok Ekologi Arsitektur 

 
Unsur-unsur alam yang dijadikan pedoman oleh masyarakat tradisional 

antara lain udara, air, api, tanah (bumi), merupakan unsurunsur pokok yang 

sangat erat dengan kehidupan manusia di bumi. Dalam kehidupan masyarakat 

modern pun juga harus tetap memperhatikan unsur-unsur tersebut karena 

sedikit saja penyalahgunaan unsur alam tersebut besar akibatnya terhadap 

keseimbangan ekologis. Adapun unsur-unsur pokok eko-arsitektur dapat 

dilihat pada gambar berikut ini. 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Unsur – unsur Pokok Eko Arsitektur 
 

Sumber : Heinz Frick, 1997:29 
 

Dalam hal ini aplikasi pada arsitektur ekologis menyangkut pengolahan 

tanah, kebutuhan air, sumber energi dan pengolahan limbah kawasan. 
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a. Konservasi air dengan cara mengolah air menggunakan pengolahan 

khusus sehingga air yang kotor bisa diolah dan digunakan kembali. 

Sekitar 80% air minum yang digunakan oleh manusia dibuang atau 

menjadi air limbah yang mengandung kotoran manusia, bahan sisa 

pencucian barang dan sebagainya. Kualitas air limbah tidak memadai 

untuk langsung dibuang ke lingkungan, maka harus dikumpulkan dan 

dialirkan ke IPAL. 

b. Konservasi Energi dengan penggunaan Energi mandiri, yaitu energi yang 

terbarukan baik energi air, biogas, surya, dan angin. 

c. Konservasi Tanah, dengan penghijauan dan penanaman kawasan, 

sehingga tanah tetap subur, tidak ter-erosi dan mencegah terjadinya tanah 

longsor. 

d. Pengolahan limbah/sampah dibagi menjadi 2 kategori, yakni sampah 

organik yang bisa di komposkan sehingga dapat digunakan untuk pupuk 

atau biogas, dan sampah anorganik yang bisa didaur ulang sehingga tidak 

mencemari alam. 

 

 
2.5.3 Dasar Arsitektur Ekologis 

 
Prinsip-prinsip dasar yang mendasari desain ekologi menurut Fan Shu-Yang 

(2004) yaitu: 

1. Menyimpan sumber daya material yang ada. 

2. Pemeliharaan lingkungan yang bersih dan sehat baik dari segi perubahan 

topografi dan tingkat udara, air dan polusi tanah. 

3. Pengurangan energi yang terkandung dalam bangunan. 

4. Tindakan mengenai penurunan kerugian panas. 

5. Menyediakan rasio optimal antara permukaan kulit dan volume 

bangunan. 

6. Berkontribusi terhadap isolasi termal pada elemen penutupan bangunan 

(dinding luar, lantai, atap). 
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7. Memastikan inersia termal yang memadai. 

8. Berkontribusi penciptaan isolasi ruang antara lingkungan dengan 

temperatur yang berbeda (Tempat penyangga di loteng, tangga dll). 

9. Membutuhkan instalasi yang lebih efisien. 

10. Memberikan hirarki ruang yang membutuhkan temperatur berbeda dan 

orientasinya terhadap mata angin. 

11. Membutuhkan penggunaan sumber energi terbarukan. 

12. Menyediakan ventilasi alami secara optimal. 

13. Dorongan investasi untuk konservasi energi. 

14. Menyediakan dan peningkatan kesadaran pengguna, mengadopsi kondisi 

operasi bangunan yang lebih rasional. 

Adapun ciri-ciri bangunan dengan penerapan arsitektur ekologis (Heinz 

Frick, 1998) adalah : 

1. Menciptakan kawasan penghijauan di antara kawasan pembangunan 

sebagai paru-paru hijau. 

2. Mempertimbangkan rantai bahan dan menggunakan bahan bangunan 

alamiah. 

3. Menggunakan ventilasi alam untuk menyejukkan udara dalam bangunan. 

4. Menghindari kelembapan tanah naik ke dalam konstruksi bangunan dan 

memanjukan sistem bangunan kering. 

5. Memilih lapisan permukaan dinding dan langit-langit ruang yang mampu 

mengalirkan uap air. 

6. Menjamin kesinambungan pada struktur sebagai hubungan antara masa 

pakai bahan bangunan dan struktur bangunan. 

7. Menjamin bahwa bangunan yang direncanakan tidak menimbulkan 

masalah lingkungan dan membutuhkan energi sesedikit mungkin 

(mengutamakan energi terbarukan). 

8. Menciptakan bangunan bebas hambatan sehingga gedung dapat 

dimanfaatkan oleh semua penghuni (termasuk anak-anak, orang tua, 

maupun orang cacat) misalnya dengan penyediaan rem. 
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9. Tidak menghabiskan bahan lebih cepat daripada tumbuhnya kembali 

bahan bangunan tersebut oleh alam. 

10. Menghasilkan sampah yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber bahan 

baru. Misalnya dengan menggunakan pendaur-ulangan air. Sehingga 

penggunaan air dapat dihemat. 

Pada pendekatan konsep ekologis, ada berbagai macam sudut pandang dan 

penekanan, tetapi semua mempunyai arah dan tujuan yang sama, yaitu: 

1. Mengupayakan terpeliharanya SDA, membantu mengurangi dampak 

yang lebih parah dari pemanasan global, melalui pemahaman perilaku 

alam. 

2. Mengelola tanah, air dan udara untuk menjamin keberlangsungan siklus- 

siklus ekosistem di dalamnya, melalui sikap selaras terhadap alam. 

3. Pemikiran dan keputusan dilakukan secara holistik, dan kontekstual. 

4. Perancangan dilakukan secara teknis dan ilmiah. 

5. Menciptakan kenyamanan bagi penghuni secara fisik, sosial dan 

ekonomi melalui sistem-sistem dalam bangunan yang selaras dengan 

alam, dan lingkungan sekitarnya. 

6. Penggunaan sistem-sistem bangunan yang hemat energi, diutamakan 

penggunaan sistem-sistem pasif (alamiah), selaras dengan iklim 

setempat, daur ulang dan menggunakan potensi setempat. 

7. Penggunaan material yang ekologis, setempat, sesuai ikli setempat, 

menggunakan energi yang hemat mulai pengambilan dari alam sampai 

pada penggunaan pada bangunan dan kemungkinan daur ulang. 

8. Meminimalkan dampak negatif pada alam, baik dampak dari limbah 

maupun kegiatan. 

9. Meningkatkan penyerapan gas buang dengan memperluas dan 

melestarikan vegetasi dan habitat mahluk hidup 

10. Menggunakan teknologi yang mempertimbangkan nilai-nilai ekologi. 

11. Menuju pada suatu perancangan bangunan yang berkelanjutan. 
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2.5.4 Kriteria dan Material Bangunan Ekologis 

 
Berikut ini adalah kriteria banguanan sehat dan ekologis berdasarkan buku 

arsitektur ekologis versi Heinz Frick,1998 yaitu : 

a. Menciptakan kawasan hijau diantara kawasan bangunan 

b. Memilih tapak bangunan yang sesuai 

c. Menggunakan bahan bangunan buatan local 

d. Menggunakan ventilasi alam dalam bangunan 

e. Memilih lapisan permukaan dinding dan langit-langit ruang yang mampu 

mengalirkan uap air. 

f. Menjamin bahwa bangunan tidak menimbulkan permasalah lingkungan 

g. Menciptakan bangunan bebas hantam (dapat bertahan seumur hidup) 

h. Menggunakan energi terbarukan 

Tabel 2.2 Penggolongan Bahan Bangunan 
 

Penggolongan Ekologis Contoh Bahan Bangunan 

Bahan bangunan yang regeneratif Kayu, bamboo, rotan, rumbia, 

alangalang, serabut kelapa, kulit 

kayu, kapas, kapuk, kulit 

binatang dan wol. 

Bahan bangunan yang dapat 

digunakan kembali 

Tanah, tanah liat, lempung, tras, 

kapur, batu kali, batu alam. 

Bahan Bangunan Recycling Limbah, potongan kayu, sampah, 

ampas, bahan kemasan, serbuk 

kayu, potongan kaca. 

Bahan bangunan alam yang 

mengalami transformasi 

Batu merah, genting tanah liat, 

batako, conblok, logam, kaca, 

semen. 
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Bahan bangunan alam yang 

mengalami beberapa tingkat 

perubahan transformasi 

Plastic, bahan sintesis, epoksi. 

Bahan bangunan komposit Beton bertulang, pelat serat 

semen, beton komposit, cat 

kimia, perekat. 

Sumber: Frick, Heinz., dan Tri Hesti M., 2006. 

 

 
 

2.5.5 Penerapan Konsep Ekologis pada Bangunan 

 
Berikut ini adalah contoh bangunan yang menggunakan penekanan 

arsitektur ekologis yaitu School of Art Design & Multimedia, Nangyang 

Technologi University, Singapore. 

School of Art Design & Multimedia ini merupakan bagian dari Nangyang 

Technlogi University (NTU). Kampus ini terletak di Kota Nangyang Jurong 

atau tepatnya disebelah barat daya negara Sinagpura. NTU memiliki luas 200 

ha dan terletak sekitar 25 km dari pusat kota Singapura. 

Bangunan ini merupakan didesain oleh Kenzo Tange, CPG Konsultas dan 

mulai direncanakan pada tahun 1986. Bangunan ini memiliki bentuk yang 

geometris dinamis (bentuk lengkung yang menyerupai atau membentuk suatu 

busur yang saling berhadapan atau bersinggungan). Dibawah ini dalah 

gambar dari School of Art Design & Multimedia. 
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Gambar 2.6 School of Art Design & Multimedia, NTU. 
 

Sumber : https://uprint.id/blog/wp-content/uploads/2016/05/NTU-School-of- Art- 

Design and-Media2-1024x768.jpg 
Diakses 2 Januari 2020 

 
Penekanan desain arsitektur ekologi yang diterapkan dalam bangunan 

perpustakaan Universitas Indonesia, antara lain : 

1. Orientasi bangunan dibuat saling berhadapan antara bentuk lengkung 

bangunan yang saling bersinggungan. 

2. Ditengah bangunan terdapat plaza yang terletak diantara dua kolam yang 

berbentuk logo dari NTU. Penempatan plaza ditengah tengah bangunan 

ini sebagai area komunal, dan kolam ditengah bangunna sebagai 

penyejuk dan penghawaan disekitar. 

3. Penggunaan atap yang menyerupai bukit hijau ini berfungsi untuk 

menurunkan suhu/pendingin suhu didalam ruangan yang di naunginya. 

Dibawah ini adalah gambar block plan School of Art Design & 

Multimedia, NTU. 

https://uprint.id/blog/wp-content/uploads/2016/05/NTU-School-of-
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Gambar 2.7 Block Plan School of Art Design & Multimedia, NTU. 
 

Sumber : http://www.greeners.co/wpcontent/ 

uploads/2015/04/Ide_Bukit_Hijau_di_Atap_Kampus_02.jpg 

Diakses 2 Januari 2020 

 
4. Pada fasad bangunan menggunakan curtain wall, untuk mengoptimalka 

pencahayaan pada siang hari. Selain itu pada saat malam hari cahaya yang 

ada didalam bangunan dapat memancar keluar. Elemen kaca dipilih untuk 

memberikan kesan megah dan lebih terlihat modern dan juga 

memperlihatkan refleksi terhadap bangunan yang ada. 

http://www.greeners.co/wpcontent/
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2.6 Studi Banding 

 
2.6.1 Patra Semarang Hotel & Convention 

 

 
Gambar 2.8 Lokasi Patra Semarang Hotel & Convention 

 

Sumber : Google Earth 
 

Diakses 20 Desember 2019 
 

Batasan site : 
 

Utara : Perumahan 

Timur : Perumahan 

Barat : Perumahan 

Selatan : Perumahan 

Alamat: Candi Baru, Jalan Sisingamangaraja, Wonotingal, Candisari, 

Wonotingal, Kec. Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah 50252 

 
(Patra Jasa, 2019) Persinggahan ideal bagi Anda yang ingin beristirahat 

sembari menikmati eksotisme budaya Jawa dan kelezatan sajian-sajian lokal 

yang akan memanjakan indera anda. Berdiri megah di wilayah perbukitan 

Candi Baru, Patra Semarang Hotel & Convention senantiasa menawarkan 

Anda indahnya gemerlap pemandangan kota Semarang dari ketinggian. 

Mewakili nuansa kehangatan dan keramahan yang memancar dari Ibukota 

Jawa Tengah, Patra Semarang Hotel & Convention sangat sempurna 

memfasilitasi kebutuhan para wisatawan serta Anda yang ingin 
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menyelenggarakan berbagai pertemuan maupun acara-acara penting dalam 

beragam skala di perjalanan hidup Anda. 

Hotel sederhana ini berjarak 4,5 km dari kelenteng China Sam Poo Kong, 4,8 

km dari Lawang Sewu, yang merupakan bangunan terkenal dari zaman 

Kolonial Belanda, dan 7 km dari Masjid Agung Jawa Tengah. 

Kamar berdekorasi simpel menawarkan TV layar datar, kamar mandi dalam, 

dan beberapa di antaranya juga memiliki balkon. Kamar suite dan vila 

memiliki ruang tamu terpisah. Kamar suite di kelas yang lebih tinggi memiliki 

ruang kerja dan gazebo. 

Hotel ini memiliki 2 restoran, bar, spa, dan pusat konferensi dengan aula. 

Fasilitas lainnya meliputi kolam renang outdoor, lapangan tenis, jalur joging, 

dan voli pantai. 

 

TIPE KAMAR 

 
1. DELUXE 

Terdapat dua opsi yang tersedia, yaitu tempat tidur berukuran sedang 

atau kembar (2 tempat tidur tunggal) yang dapat dipilih. Fsilitas pada 

kamar ini yaitu : Room Size - 27.8 sqm, Connecting Door – Available, 

Extrabed – Available, Free Wifi, 2 Pillow-top Twin Bed / 4 Pillow-top 

Double Bed, Coffee Maker, Mini Refigerator, Flat Screen TV with cable 

channels, Complimentary - Breakfast Buffet 
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Gambar 2.9 : Kamar type Deluxe 

Sumber : 

http://www.patra-jasa.com/index.php/patra-hotel-convention-semarang/ 

Diakses 28 November 2019 

 

 
2. DELUXE BALCONY 

Terletak di lantai pertama dan kedua. Terdapat dua jenis opsi konfigurasi 

tempat tidur yang tersedia untuk jenis ini yaitu tempat tidur berukuran 

sedang atau kembar (2 tempat tidur tunggal). Fsilitas pada kamar ini yaitu : 

Room Size - 23.08 sqm, Connecting Door – Available, Extrabed – 

Available, Free Wifi, Coffee / Tea Maker, Mini Refigerator, Flat Screen TV 

with cable channels, Complimentary - Breakfast Buffet 

http://www.patra-jasa.com/index.php/patra-hotel-convention-semarang/
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Gambar 2.10: Kamar type Deluxe Balcony 

Sumber : 

http://www.patra-jasa.com/index.php/patra-hotel-convention-semarang/ 

Diakses 28 November 2019 

 
3. JUNIOR SUITE 

Sebuah tipe kamar yang luas. Dilengkapi dengan ruang tamu, ruang makan, 

dan dapur, tipe ini menyediakan Anda kenyamanan saat menginap. 

dirancang dengan balkon yang luas untuk menyelami indahnya 

pemandangan kota Semarang. Terdapat dua jenis opsi konfigurasi tempat 

tidur yang tersedia untuk jenis ini, tempat tidur berukuran sedang atau 

kembar (2 tempat tidur tunggal). Fsilitas pada kamar ini yaitu : Room Size 

- 38.48 sqm, Connecting Door – Available, Extrabed – Available, Free Wifi, 

Coffee / Tea Maker, 4 Pillow-top Double beds, Mini Refigerator, 

Complimentary Mini Bar, Flat Screen TV with cable channels, 

Complimentary - Breakfast Buffet 

http://www.patra-jasa.com/index.php/patra-hotel-convention-semarang/
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Gambar 2.11 : Kamar type Junior Suite 

Sumber : 

http://www.patra-jasa.com/index.php/patra-hotel-convention-semarang/ 

Diakses 28 November 2019 

 

4. EXECUTIVE SUITE 

Merupakan tipe kamar eksklusif yang terletak di lantai pertama hingga 

kelima. Dilengkapi dengan tempat tidur ukuran sedang dengan fasilitas 

megah seperti ruang tamu dan ruang makan yang terintegrasi. Fsilitas pada 

kamar ini yaitu : Room Size - 45.08 sqm, Connecting Door – Available, 

Extrabed – Available, Free Wifi, Coffee / Tea Maker, 4 Pillow-top Double 

Beds, Mini Refigerator, Flat Screen TV with cable channels, 

Complimentary - Breakfast Buffet 

 

 
Gambar 2.12 : Kamar type Executive Suite 

Sumber : 

http://www.patra-jasa.com/index.php/patra-hotel-convention-semarang/ 

Diakses 28 November 2019 

http://www.patra-jasa.com/index.php/patra-hotel-convention-semarang/
http://www.patra-jasa.com/index.php/patra-hotel-convention-semarang/
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5. EXECUTIVE SUITE BALCONY 

Tipe kamar Executive Suite Balcony ini adalah salah satu pilihan terbaik 

yang tersedia. Dilengkapi dengan tempat tidur berukuran sedang, ditambah 

lagi dilengkapi dengan dapur, ruang makan, dan ruang tamu. Fasilitas pada 

kamar ini yaitu : Room Size - 76.96 sqm, Connecting Door – Available, 

Extrabed – Available, Free Wifi, Coffee / Tea Maker, 4 Pillow-top Double 

Beds, Mini Refigerator, Flat Screen TV with cable channels, 

Complimentary - Breakfast Buffet 

 

 
Gambar 2.13 : Kamar type Executive Suite Balcony 

Sumber : 

http://www.patra-jasa.com/index.php/patra-hotel-convention-semarang/ 

Diakses 28 November 2019 

 

 

 

6. DELUXE VILLA 

Sebuah kamar yang nyaman berlokasi di gedung tunggal yang berdiri 

terpisah. Dilengkapi dengan tempat tidur berukuran sedang. Fasilitas pada 

kamar ini yaitu : Room Size - 75.25 sqm, Connecting Door – Available, 

Extrabed – Available, Free Wifi, Coffee / Tea Maker, Mini Refigerator, Flat 

Screen TV with cable channels, Complimentary - Breakfast Buffet 

http://www.patra-jasa.com/index.php/patra-hotel-convention-semarang/
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Gambar 2.14 : Kamar type Deluxe Villa 

Sumber : 

http://www.patra-jasa.com/index.php/patra-hotel-convention-semarang/ 

Diakses 28 November 2019 

 

 

7. JUNIOR SUITE VILLA 

Sebuah tipe kamar yang lapang dengan berlokasi di gedung yang berdiri 

terpisah. Terdapat dua jenis pilihan konfigurasi tempat tidur yang tersedia 

untuk Junior Suite Villa ini, tempat tidur ukuran sedang atau twin (2 tempat 

tidur tunggal). Fasilitas pada kamar ini yaitu : Room Size - 75.25 sqm, 

Connecting Door – Available, Extrabed – Available, Free Wifi, Coffee / Tea 

Maker, 4 Pillow-top Double Beds, Mini Refigerator, Flat Screen TV with 

cable channels, Complimentary - Breakfast Buffet 

 

 
Gambar 2.15 : Kamar type Junior Suite Villa 

Sumber : 

http://www.patra-jasa.com/index.php/patra-hotel-convention-semarang/ 

Diakses 28 November 2019 

http://www.patra-jasa.com/index.php/patra-hotel-convention-semarang/
http://www.patra-jasa.com/index.php/patra-hotel-convention-semarang/
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8. EXECUTIVE SUITE VILLA 

Tipe kamar yang luas terdiri dari dua jenis ukuran tempat tidur, sebuah 

tempat tidur ukuran sedang dan tunggal. Dilengkapi dengan dapur dan ruang 

tamu. Fasilitas pada kamar ini yaitu : Room Size - 90.08 sqm, Connecting 

Door – Available, Extrabed – Available, Free Wifi, Coffee / Tea Maker, 4 

Pillow-top Double Beds, Bathub, Mini Refigerator, Flat Screen TV with 

cable channels, Complimentary - Breakfast Buffet 

 

 
Gambar 2.16 : Kamar type Executive Suite Villa 

Sumber : 

http://www.patra-jasa.com/index.php/patra-hotel-convention-semarang/ 

Diakses 28 November 2019 

 

9. PRESIDENTIAL SUITE 

Sebuah kamar yang lapang, terletak di gedung yang terpisah berdiri sendiri. 

Dilengkapi dengan dua tempat tidur ukuran sedang, juga dilengkapi dengan 

dapur, ruang makan, dan ruang tamu, Fasilitas pada kamar ini yaitu : Room 

Size - 166.0 sqm, Connecting Door – Available, Extrabed – Available, Free 

Wifi, Coffee / Tea Maker, Mini Refigerator, Flat Screen TV with cable 

channels, Complimentary - Breakfast Buffet 

http://www.patra-jasa.com/index.php/patra-hotel-convention-semarang/
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Gambar 2.17 : Kamar type Presidential Suite 

Sumber : 

http://www.patra-jasa.com/index.php/patra-hotel-convention-semarang/ 

Diakses 28 November 2019 

 
Tabel 2.3: Hotel Servises Patra 

 

No Hotel Services 

1 Kendalisodo Brasserie 

2 Cokrokembang Bar 

3 24 Hour Room Service 

4 Business Center 

5 Laundry & Dry Cleaning Service 

6 Fitness Center 

7 Swimming Pool & Jaccuzi 

8 Jogging Track & Outbond Area 

9 Airport/Station Pick up Service 

10 Grand Rama Shinta Ballroom 

11 Poncowati Convention Hall 

12 Chat’tra Angkringan 

13 Spacious Parking Area 

14 Adara SPA 

15 Mosque 

Sumber : Patra Jasa, 2019 

http://www.patra-jasa.com/index.php/patra-hotel-convention-semarang/
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Meeting Facilities 
 

Gambar 2.18: Meeting Facilities 

Sumber : 

http://www.patra-jasa.com/index.php/patra-hotel-convention-semarang/ 

Diakses 28 November 2019 

http://www.patra-jasa.com/index.php/patra-hotel-convention-semarang/
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Gambar 2.20: Gedung Parkir Patra 

Sumber :Dokumentasi Pribadi, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.2 Hasil Studi Banding Patra Semarang Hotel & Convention 

 
Berikut adalah Hasil Studi Kasus yang didapatkan dari Patra Semarang Hotel & 

Convention 

 

 
Gambar 2.19: Zoning Semarang Hotel & Convention 

Sumber :Analisis Pribadi, 2020 

 

Keterangan : 

 
a. Gedung Parrkir Umum 

Gedung parkir umum di Patra memiliki 3 lantai, dengan menggunakan 

struktur baja 
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Gambar 2.22: Grand rama shinta 

Sumber :Dokumentasi Pribadi, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

b. Tempat Parkir Grand Rama Shinta 

Gedung Grand Rama Shinta dengan kapasitas hingga lebih dari 2500 

orang mempunyai tempat parkir sendiri yaitu tepat berada di gedung itu 

sendiri. 

c. Taman 

Pad ataman depan terdapat papan nama Patra Semarang Hotel & 

Convention 

 

 
Gambar 2.21: Papan nama Patra 

Sumber :Dokumentasi Pribadi, 2019 

 
d. Grand Rama Shinta 

Gedung grand rama shinta merupakan gedung pertemuan dengan 

kapasitas terbesar di Patra Semarang Hotel & Convention dengan 

kapasitas lebih dari 2500 orang 
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e. Masjid 

Disamping gedung grand rama shinta terdapat masjid 

f. Drop off, Loby & Hotel 

Pada bagian (F) merupakan area drop off untuk masuk ke loby utama, di 

gedung tersebut juga terdapat beberpa type kamar hotel yang langsung 

menghadap view kolam renang 

 

 
Gambar 2.23: Area Drop off 

Sumber :Dokumentasi Pribadi, 2019 

 
g. Gedung Poncowati 

Pada samping kiri area loby terdapat gedung poncowati yang bisa 

menampung hingga kapasitas 1500 orang 

 
 

 

 

h. Hotel 

Gambar 2.24: Poncowati 

Sumber :Dokumentasi Pribadi, 2019 

Pada area (H) merupakan area kamar-kamar hotel 
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i. Villa 

Gambar 2.25: Hotel 

Sumber :Dokumentasi Pribadi, 2019 

Pada bagian belakang kawasan patra terdapat kamar yang terletak terpisah 

dengan bangunan lain, berbentuk seperti villa 

j. Kolam Renang 

Di belakang lobby terdapat kolam renang yang bisa dinikmati dari jendela 

kamar pada type tertentu 



 

 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Kota Semarang merupakan salah satu kota yang ditetapkan sebagai kota 

MICE dari 16 kota yang telah ditetapkan yaitu : Bali, Jakarta, Bandung, 

Surabaya, Yogya, Semarang, Solo, Medan, Makassar, Padang, Manado, 

Balikpapan, Lombok, Bintan, Palembang dan Batam. 

Wilayah Semarang Barat, dibutuhkan Gedung Convention Hotel, 

dikarenakan oleh ketidaktersediaan gedung Convention Hotel tersebut yang 

memiliki kapasitas 5000 orang. Oleh Karena itu, solusi untuk mengatasi 

permasalahan tersebut diperlukan perencanaan dan perancangan tentang 

Convention Hotel yang memiliki penekanan arsitektur ekologis. 

Convention Hotel dapat didefinisikan sebagai tempat yang 

menyelenggarakan kegiatan utama program konvensi dan pameran, baik dalam 

skala nasional maupun internasional. Biasanya terletak dipusat kota, dan area 

bisnis dan berfungsi menyediakan fasilitas, layanan dan kemudahan akomodasi 

yang disesuaikan dengan karakter para pelaku konvensi. 

A. Kriteria Material Ekologis 

 
Berikut ini adalah kriteria banguanan sehat dan ekologis berdasarkan buku 

arsitektur ekologis versi Heinz Frick,1998 yaitu : 

a. Menciptakan kawasan hijau diantara kawasan bangunan 

b. Memilih tapak bangunan yang sesuai 

c. Menggunakan bahan bangunan buatan local 

d. Menggunakan ventilasi alam dalam bangunan 

e. Memilih lapisan permukaan dinding dan langit-langit ruang yang mampu 

mengalirkan uap air. 
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a. Menjamin bahwa bangunan tidak menimbulkan permasalah lingkungan 

b. Menciptakan bangunan bebas hantam (dapat bertahan seumur hidup) 

c. Menggunakan energi terbarukan 

Tabel 5.1 Penggolongan Bahan Bangunan 
 

Penggolongan Ekologis Contoh Bahan Bangunan 

Bahan bangunan yang regeneratif Kayu, bamboo, rotan, rumbia, 

alangalang, serabut kelapa, kulit 

kayu, kapas, kapuk, kulit 

binatang dan wol. 

Bahan bangunan yang dapat 

digunakan kembali 

Tanah, tanah liat, lempung, tras, 

kapur, batu kali, batu alam. 

Bahan Bangunan Recycling Limbah, potongan kayu, sampah, 

ampas, bahan kemasan, serbuk 

kayu, potongan kaca. 

Bahan bangunan alam yang 

mengalami transformasi 

Batu merah, genting tanah liat, 

batako, conblok, logam, kaca, 

semen. 

Bahan bangunan alam yang 

mengalami beberapa tingkat 

perubahan transformasi 

Plastic, bahan sintesis, epoksi. 

Bahan bangunan komposit Beton bertulang, pelat serat 

semen, beton komposit, cat 

kimia, perekat. 

Sumber: Frick, Heinz., dan Tri Hesti M., 2006. 

 

 

A. Kebutuhan Ruang Convention 

Tabel 5.2 Analisis kebutuhan ruang convention 
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No Kelompok Nama ruang Kapasitas 

 

 

 

 

 

1. 

 

 
 

Kegiatan 

Persidangan dan 

Pertemuan / 

coference 

Pertemuan Kecil 

Conference 1 50 orang 

Conference 2 50 orang 

Conference 3 25 orang 

Conference 4 15 orang 

Pertemuan besar 

Conference 5 100 orang 

Conference 6 100 orang 

Jumlah 340 orang 

2. Pertunjukan 

musik 

Teater 300 orang 

Jumlah 300 orang 

2. Kegiatan pameran 

(exhibition) 

Exhibition 1 100 orang 

Exhibition 2 100 orang 

Exhibition 3 200 orang 

Jumlah 400 orang 

 
3. 

 
Kegiatan umum 

Ballroom 5000 orang 

Convention 1 500 orang 

Convention 2 300 orang 

Jumlah 5800 orang 

Sumber : Analisis Penulis (2020) 

 
 

B. Kebutuhan Ruang Kamar Hotel 

Tabel 5.3 Kebutuhan kamar hotel 

 

No Nama Kamar jml Keterangan 

1. Standart Room 70 Memenuhi standart kapasitas 

hotel bintang 4 

2. Duluxe Room 20 Memenuhi standart kapasitas 

hotel bintang 4 
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3. Junior Suite Room 5 Memenuhi standart kapasitas 

hotel bintang 4 

Sumber : Analisis Penulis (2020) 

 
 

C. Jumlah Besaran Ruang 

Tabel 5.4 Jumlah total besaran ruang 

 
No Kelompok kegiatan Jumlah 

1. Kelompok kegiatan publik 442.06 m2 

2. Kelompok Kegiatan Penunjang 1277.25 m2 

3. Kelompok Kegiatan Convention 7180 m2 

4. Kelompok Kegiatan Privat 2712.2 m2 

5. Kelompok Kegiatan Pengelola 1375.01 m2 

Jumlah Kelompok Kegiatan 12968.52 m2 

Jumlah area parkir 15125 m2 

Total 28093.52 m2 

Sumber : Analisis penulis (2020) 

 
 

D. Aspek Kinerja 

1) Pencahayaan Alami dan Buatan 

Pencahayaan alami didapatkan melalui bukaan yaitu penggunaan 

jendela kaca, penggunaan skylight pada bangunan, Pencahayaan buatan 

menggunakan lampu penerangan yang bersifat diffuser (tidak 

menyilaukan) 

2) Penghawaan Alami dan Buatan 

Sistem penghawaan alami digunakan pada bagian-bagian bangunan 

yang memungkinkan hal tersebut seperti lounge, café and bar, pool 

resto, dan lain-lain. Penghawaan buatan hanya dilakukan pada tempat- 

tempat tertentu yang membutuhkan pengkodisian udara maksimal 

3) Sistem Akustik 
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Finishing lantai dengan menggunakan karpet. Dinding dengan 

menggunakan bahan kayu, pemakaian material kaca dan konstruksi 

dinding berbahan karet atau busa. Plafon dengan menggunakan bahan 

kayu atau gypsum board yang bertekstur atau bermotif. 

4) Sistem Jaringan Air Bersih 

Menggunakan Down Feed System, yaitu Air bersih yang berasal dari 

PAM masuk ke dalam distribusi bangunan dan ditampung pada ground 

reservoir, lalu dengan menggunakan pompa dialirkan dan ditampung di 

water tank, yang terletak di atap bangunan. Selanjutnya, distribusi air 

menurun ke bawah menggunakan hukum gravitasi. Dalam penyaluran 

ke bawah, sistem ini tidak bergantung pada listrik dan menghasilkan 

kukuatan air tiap lantai relatif sama. 

5) Sistem Jaringan Air Kotor 

Air kotor bekas closet disalurkan ke STP, kemudian diteruskan ke roil 

kawasan. Air bekas ialah air westafel, shower, air bekas cuci piring atau 

peralatan masak. Air bekas ini dapat dibuang setelah treatment atau 

diloah kembali untuk dimanfaatkan kembali menggunakan Sistem 

Pengolahan Air Limbah (SPAL) 

6) Sistem Pembuangan Sampah 

Terdapat boks-boks sampah yang terletak di tempat servis di setiap 

lantai. Masing-masing boks dihubungkan oleh pipa penghubung dari 

beton atau PVC dengan diameter 10” – 14”. 

7) Sistem Proteksi Kebakaran 

Penyediaan alat pencegahan atau pengamanan terhadap bahaya 

kebakaran. 

8) Sistem Penangkal Petir 

Sistem penangkal petir yang digunakan adalah sistem faraday sebagai 

penangkal petir, yaitu berupa tiang setinggi 30 cm 

9) Sistem Komunikasi 

Terdapat dua sistem komunikasi yang digunakan, yaitu sistem internal 

dan sistem eksternal. Selain itu .terdapat wifi (jaringan komunikasi 
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tanpa tabel) yang digunakan sebagai fasilitas para tamu dan oleh 

pengelola hotel sebagai koneksi pemesanan kamar melalui media 

internet. 

10) Sistem Keamanan Bangunan 

Sistem keamanan bangunan yaitu berupa penggunaan CCTV pada 

beberapa titik yang ditentukan. Hal ini memudahkan dalam pemantauan 

11) Sistem transportasi vertical 

Sistem transportasi vertical yang digunakan pada hotel adalah elevator 

(lift) dan tangga 

12) Sistem Jaingan Listrik 

Distribusi listrik berasal dari PLN yang disalurkan ke gardu utama. 

Setelah melalui transformator (trafo), aliran tersebut didistribusikan ke 

ruang genset lalu ke tiap-tiap lantai. 

 
E. Aspek Teknis 

1) Sub struktur 

Merupakan struktur bawah bangunan atau pondasi. Karakter struktur 

tanah dan jenis tanah sangat menenyukan jenis podasi. Sub struktur 

pada bangunan ini menggunakan pondasi tiang pancang. Pondasi tiang 

pancang adalah sistem pondasi yang penyaluran gayanya melalui tiang. 

Prinsip penyaluran gayanya adalah beban yang bekerja disalurkan 

melalui tiang ke lapisan tanah bagian dalam dengan daya dukung yang 

besar. 

2) Upper Structure 

Merupakan pondasi atas bangunan. Upper Structure yang digunakan 

pada bangunan ini adalah struktur rangka kaku (rigid frame structure). 

Struktur ini baik untuk bangunan tinggi karena kekakuannya yang 

terbentuk dari permukaan grid kolom dengan balok. 

Untuk bagian atap pada bangunan Convention Hotel ini menggunakan 

struktur space frame yang cocok untuk bangunan bentang lebar 
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