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BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang
Kota Jakarta merupakan ibukota Negara Indonesia yang memiliki kepadatan

penduduk terpadat di Negara Indonesia dengan jumlah penduduk 9.607.787 jiwa pada
data BPS tahun 2010 disusul Surabaya, Bandung, Bekasi, Medan, dan Semarang. Kota ini
memiliki peningkatan pertumbuhan penduduk terus menerus ditiap tahunnya. Banyak
Pendatang dari kota lain yang menetap dan tinggal disini karena beberapa alasan
tertentu, misalnya untuk melanjutkan sekolah ke jenjang perguruan tinggi yang ada di
Ibukota, untuk bekerja mengadu nasib di ibukota, berwisata di ibukota, atau memang
untuk tinggal menetap di ibukota.

Jakarta menjadi kota pusat aktivitas, mobilisasi, pertumbuhan dan perkembangan
masyarakat dan Negara Indonesia. Kita semua tahu bahwa sebagai Ibukota, Jakarta
semakin hari semakin dipadati oleh penduduk, baik dari dalam maupun dari luar Kota
Jakartanya sendiri. Bisa dikata, Jakarta menjadi tempat ‘kumpul’ dan membaurnya orang-
orang se-Indonesia yang ingin mendapatkan sesuatu, yang mungkin, bagi orang-orang, hal
itu tidak bisa didapatkan di luar Kota Jakarta. Dengan kepadatan Kota Jakarta yang terus
meningkat setiap tahunnya ini, Kota Jakarta pastinya juga membutuhkan peningkatan-
peningkatan yang harus dikembangkan dari kota ini sendiri, baik itu dari SDM dan SDA-
nya sekalipun, sehingga semuanya bisa berjalan dengan seimbang. Salah satunya adalah
pentingnya fasilitas dan pelayanan yang baik untuk masyarakat Kota Jakarta, terutama di
tengah perkembangan pertumbuhan penduduk di kota ini.

Kota Jakarta selain sebagai salah satu tujuan bisnis juga sebagai tujuan wisata,
sebagai ibu kota negara Indonesia Jakarta juga memiliki banyak potensi wisata yang ada,
seperti wisata sejarah di kota tua jakarta barat. Disana banyak peninggalan bangunan –
bangunan peninggalan jaman komunis Belanda, serta tak jauh dari tempat tersebut ada
peninggalan etnis Tiong hoa yang juga tak kalah menarik yang berada di daerah pecinan
yang terletak tak jauh dari kota tua. Salah satu bangunan peninggalan etnis Tiong hoa
yang menarik adalah bangunan Candranaya yang dulunya merupakan rumah seorang
mayor Khow Kim An.
Candranaya merupakan salah satu bangunan peninggalan tiong hoa milik seorang mayor
bernama Khow Kim An. Candranaya merupakan bangunan cagar budaya yang dilindungi
undang-undang. Penetapannya didasarkan SK Gubernur DKI Jakarta tahun 1972, lalu
diperkuat SK Mendikbud tahun 1988. Terakhir, dipertegas lagi oleh Undang-undang
Benda Cagar Budaya Nasional (UUBCB) tahun 1992.Gedung kuno Candra Naya
dimasukkan sebagai benda cagar budaya karena memiliki arsitektur China yang khas.
Pada tahun 1992 pewaris dari keluarga Khow Kim an meminta kembali haknya sebagai
pemilik bangunan Candranaya, rupanya sang pemilik ingin menjual bangunan tersebut.
Pada tahun 1992 bangunan tersebut resmi di beli oleh PT modernland Tbk. Oleh Modern
tanah tersebut rupanya ingin di buat bangunan komersil berupa apartemen perkantoran
dan sebuah hotel.

Candranaya ini di jual oleh pewaris keluarga Khow Kim An karena bangunan ini sudah
mulai lapuk di makan usia, tampak bangunan yang sudah mulai rapuh dari dindingnya
yang sudah mulai pecah dan berlumut, genteng yang sudah mulai tak bagus, kondisi yang
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mulai tak terawat inilah yang membuat sang pemilik ingin menjual bangunan ini. Di sisi
lain pemerintah juga tidak sanggup membiayai perawatan bangunan Candranaya ini.

Pernah ada masukan untuk memindahkan Candranaya ke dalam TMII tetapi ide tersebut
banyak di tentang oleh kalangan sejarawan, budayawan, arsitek dan arkeolog. Banyak
juga anggota DPRD yang menentang usulan tersebut, juga Gubernur sutiyoso yang saat
itu menjabat sebagai gubernur jakarta. Gubernur sutiyoso juga berjanji akan
mempertahankan bangunan candranaya tersebut, sehingga pada akhirnya di dapat
kesepakatan dengan pembeli bangunan candranaya tersebut untuk tetap
mempertahankan bangunan inti candranaya tersebut dan di perbolehkan mengolah tapak
tersebut untuk di jadikan lahan komersil sebuah superblok apartemen perkantoran dan
hotel Novotel.

Owner PT Modernland Tbk pun juga sangat mengagumi bangunan candranaya tersebut
sehingga dia juga bersedia untuk tetap mempertahankan bangunan cagar budaya
candranaya tetap berdiri di lahan tersebut dan akan mengolah tapak tersebut dengan
tetap mempertahankan keberadaan candranaya tersebut.

Dari pernyataan tersebut di atas, penulis memiliki beberapa gagasan untuk membuat
bangunan cagar budaya Candranaya lebih memiliki daya tarik sebagai sebuah tujuan
wisata dan dapat merevitalisasi serta merekonstruksi bangunan tersebut. Penulis memiliki
gagasan untuk dapat memberikan sebuah fasilitas akomodasi untuk wisatawan yang
sedang berwisata di bangunan cagar budaya candranaya tersebut.

Dengan gagasan tersebut penulis juga ingin tetap mempertahankan bangunan
candranaya tersebut sebagai bangunan konservasi dan membuat bangunan hotel sebagai
hotel wisata yang berfungsi untuk sarana akomodasi wisatawan yang datang ke
Candranaya dengan konsep hotel yang tetap mempertahankan ke khasan arsitektur cina
sehingga akan terjadi keselarasan antara banguan konservasi dengan bangunan hotel
wisata.

Di harap bangunan hotel wisata ini nantinya memiliki ragam arsitektur cina yang cukup
membuat wisatawan yang datang dapat menikmati suasana pecinan yang kental dengan
suasana hotel dan permainan fasade yang memiliki ragam arsitektur cina dan dapat
mengajak wisatawan seakan sedang berwisata sejarah yang lebih nyata. Ornamen
ornamen serta suasana cina yang sedikit kental membuat wisatawan merasa nyaman
tinggal di hotel wisata tersebut.

Candranaya juga menjadi ramai kembali di kunjungi wisatawan dengan adanya gagasan
ide untuk merevitalisasi bangunan ini serta  memberikan fasilitas akomodasi yang cukup
mewadahi umtuk wisatawan yang ingin tinggal di hotel ini. Dengan adanya bangunan
candranaya ini juga menjadikan nilai lebih untuk hotel wisata ini untuk menarik
konsumennya untuk dapat menginap di hotel ini, sebuah nilai lebih dengan adanya hotel
wisata di lahan konservasi yang menawarkan tujuan wisata yang cukup menarik di area
hotel dan membuat hotel ini lain dari hotel wisata yang lain, juga membuat nilai lebih
untuk bangunan konservasi candranaya karena selain sebagai tujuan wisata yang cukup
menarik di situ juga di sediakan fasilitas akomodasi untuk wisatawan yang berasal dari
luar kota juga wisatawan yang memang ingin menikmati suasana khas pecinan yang
cukup membuat kita bernostalgia dan membuat seakan sedang berwisata di china.
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Di harap dengan adanya gagasan tersebut dapat membuat hubungan mutualisme antara
bangunan konservasi dengan bangunan hotel yang dapat saling menguntungkan dan
membuat bangunan konservasi ini tetap menjadi daya tarik para wisatawan.

1.2. Tujuan dan Sasaran
1.2.1. Tujuan

Mendapatkan landasan konseptual perencanaan dan perancangan sebuah
bangunan Hotel Wisata di Lahan Konservasi “Candranaya” di Jalan Gajah Mada
Jakarta Barat agar dapat mendukung kegiatan wisata dan bisnis yang ada pada
kota Jakarta menjadi lebih menarik dan potensial, serta merevitalisasi serta
merekonstruksi kembali bangunan konservasi yang telah lama ditinggalkan para
wisatawan yang ingin datang kesini dikarenakan kondisi bangunan yang mulai
rapuh dan tak terawat lagi. Serta mengembangkan daerah konservasi menjadi
sebuah icon dari sebuah hotel wisata dan menjadikan bangunan konservasi yang
kurang menarik menjadi patut untuk dikunjungi dan semakin memiliki daya tarik
untuk para wisatawa, serta memiliki desain yang tidak berdiri sendiri dan
menenggelamkan bangunan konservasi tetapi menjadikan bangunan konservasi
dan bangunan hotel wisata dapat sama – sama berkembang dan semakin
menarik.

1.2.2. Sasaran
Terwujudnya suatu langkah dalam pembuatan sebuah bangunan HOTEL WISATA
BERBASIS KONSERVASI dengan konsep MICE pada bangunan konservasi
Candranaya yang terletak pada Jalan Gajah Mada 188 Jakarta berdasarkan atas
aspek-aspek panduan perancangan.

1.3. Manfaat
1.3.1. Subjektif

Untuk memenuhi salah satu persyaratan mengikuti Tugas Akhir di Jurusan
Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Semarang dan sebagai acuan
untuk melanjutkan ke dalam proses Studio Grafis Tugas Akhir yang merupakan
bagian yang tak terpisahkan dari proses pembuatan Tugas Akhir.

1.3.2. Objektif
Sebagai pegangan dan acuan selanjutnya dalam perancangan HOTEL WISATA
BERBASIS KONSERVASI dengan konsep MICE di Kota Jakarta, selain itu diharapkan
dapat bermanfaat sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan, baik bagi
mahasiswa yang akan menempuh Tugas Akhir maupun bagi mahasiswa arsitektur
lainnya dan masyarakat umum yang membutuhkan.

1.4. Ruang Lingkup
Lingkup pembahasan menitikberatkan pada berbagai hal yang berkaitan dengan
perencanaan dan perancangan bangunan HOTEL WISATA BERBASIS KONSERVASI dengan
konsep MICE di Kota Jakarta ditinjau dari disiplin ilmu arsitektur. Hal-hal di luar ilmu
arsitektur akan dibahas seperlunya sepanjang masih berkaitan dan mendukung masalah
utama.

1.5. Metode Pembahasan
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Pembahasan dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu dengan
mengumpulkan, memaparkan, kompilasi dan menganalisa data sehingga diperoleh suatu
pendekatan program perencanaan dan perancangan untuk selanjutnya digunakan dalam
penyusunan program dan konsep dasar perencanaan dan perancangan. Adapun Metode
yang dipakai dalam penyusunan penulisan ini antara  lain:
1.5.1 Metode deskriptif, yaitu dengan melakukan pengumpulan data. Pengumpulan

data dilakukan dengan cara: studi pustaka/ studi literatur, data dari instansi
terkait, wawancara dengan narasumber, observasi lapangan serta browsing
internet.

1.5.2. Metode dokumentatif, yaitu mendokumentasikan data yang menjadi bahan
penyusunan penulisan ini. Cara pendokumentasian data adalah dengan
memperoleh gambar visual dari foto-foto yang dihasilkan.

1.5.3. Metode komparatif, yaitu dengan mengadakan studi banding terhadap bangunan
Hotel WISATA di suatu kota atau negara  yang sudah ada.

Dari data - data yang telah terkumpul, dilakukan identifikasi dan analisa untuk
memperoleh gambaran yang cukup lengkap mengenai karakteristik dan kondisi yang ada,
sehingga dapat tersusun suatu Landasan Program Perencanaan dan Perancangan
Arsitektur bangunan HOTEL WISATA BERBASIS KONSERVASI di Kota Jakarta Barat.

1.6 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penyusunan Landasan Program Perencanaan dan
Perancangan Arsitektur ini adalah sebagai berikut:

BAB I   PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, tujuan dan sasaran, manfaat, lingkup pembahasan, metode
pembahasan, sistematika pembahasan, serta alur pikir.

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA

Membahas mengenai literatur yang berisi tentang kajian teori pengertian Hotel, fungsi dan
syarat Hotel, pengertian Hotel WISATA di lahan konservasi Candranaya dan studi kasus ke
bangunan konservasi Candranaya sebagai bangunan konservasi yang di kembangkan.

BAB III TINJAUAN LOKASI

Membahas tentang tinjauan kota Jakarta Barat berupa data-data fisik dan nonfisik  seperti
letak geografi, luas wilayah, kondisi topografi, iklim, demografi, serta kebijakan tata ruang
wilayah di Kota Jakarta Barat.

BAB IV PENDEKATAN PERENCANAAN DAN PERANCANGAN

Menguraikan pendekatan program perencanaan yaitu pendekatan lokasi dan pendekatan
program perancangan dalam berbagai aspek, yakni aspek fungsional, aspek kontekstual, aspek
teknis, aspek kinerja dan aspek arsitektural.

BAB V LANDASAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN
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Membahas mengenai program perencanaan yang meliputi program ruang, lokasi tapak
terpilih dan mengenai konsep perancangan bangunan yang meliputi konsep bentuk, penekanan
desain yang digunakan.
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1.7 Alur Pikir
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Tujuan:
Memperoleh suatu judul Tugas Akhir yang jelas dan layak, dengan suatu penekanan
desain yang spesifik, sesuai dengan originalitas / karakteristik judul dan citra yang
dikehendaki atas judul yang diajukan.
Sasaran
Tersusunnya usulan langkah-langkah dasar perencanaan dan perancangan Hotel Novotel
dengan konsep MICE di Lahan Bangunan konservasi Candranaya.
Ruang Lingkup
Merencanakan dan merancang sebuah Hotel di lahan konservasi Candranaya yang
merupakan single building serta merancang tapak lingkungan bangunan konservasinya.

Kompilasi data dengan studi pustaka sehingga didapat permasalahan serta masukan dari pihak
studi banding dan masukan dari audience yang merupakan calon konsumen Hotel Wisata

Jakarta Barat

Studi Lapangan

Tinjauan Kota Jakarta
Tinjauan Lokasi dan

Tapak

Studi Pustaka :

 Landasan Teori
 Standar

perencanaan dan
perancangan

Studi Banding

 Hotel Novotel Jakarta
 Roemahkoe Solo
 Hotel Royal Ambarukmo

AKTUALITA :
 Terjadi peningkatan jumlah wisatawan yang mengunjungi Jakarta selama 5 tahun terakhir
 Pada tahun 2010, jumlah wisatawan yang datang ke Jakarta 1.892.866 meningkat dari tahun

sebelumnya yang hanya berjumlah 1.451.914 wisatawan.
 Jakarta merupakan salah satu tujuan wisata baik turis local maupun mancanegara di karenakan

perkembangan kotanya yang sangat pesat dan kelengkapan sarana prasarana dan fasilitas
pariwisatanya di banding kota – kota lain di Indonesia.
 Jakarta barat khususnya pada Jalan Gajah Mada merupakan tempat yang sangat strategis untuk

di dirikan sebuah hotel karena merupakan jalan penghubung antara kota lama dan kota baru.
Serta potensinya dalam bidang wisata dan bisnis. Karena letaknya yang cukup dekat dengan
pusat kota membuat daerah ini sangat di minati oleh wisatawan maupun pebisnis untuk tinggal
disini.
 Adanya sebuah bangunan cagar budaya Candranaya yang merupakan rumah dari seorang tuan

tanah khow tian sek yang sangat potensial untuk di kembangkan yang juga dapat menarik turis
asing maupun turis lokal.
 Tingginya tingkat occupancy rate di Jakarta yang mencapai 94 %
 Kebijakan dari pemerintah setempat dalam pengembangan sektor pariwisata dan bisnis di

Jakarta.
URGENSI : Pentingnya sebuah hotel untuk menunjang kegiatan pariwisata dan bisnis yang berada
pada wilayah Jakarta barat serta membuat daya tarik yang lebih tinggi lagi pada bangunan cagar
budaya candranaya Jakarta yang sangat potensial dan dapat dijadikan sebuah nilai lebih untuk
sebuah hotel yang berada pada lahan konservasi ini.
ORIGINALITAS : Perencanaan dan Perancangan hotel Novotel ini dapat memberikan fasilitas
untuk wisatawan maupun pebisnis yang dating ke Jakarta. Serta memberikan fasilitas yang dapat
menunjang kegiatan wisata dan bisnis di Jakarta Barat.

Konsep Dasar dan Program Perencanaan dan Perancangan
Hotel Wisata di lahan konservasi Candranaya Jakarta


