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CITY HOTEL DI MEDAN 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Kota Medan  yang terletak dibagian utara pulau Sumatera, tepatnya terletak di 

provinsi Sumatera Utara merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan 

Surabaya. Medan sebagai kota metropolitan dan pintu gerbang Indonesia dibagian barat saat 

ini bisa dikatakan mampu berperan dalam lingkup internasional maupun nasional. Sebagai 

ibukota provinsi, kota Medan menjadi pusat dari berlangsungnya hampir segala aktivitas, 

baik di bidang politik, perekonomian, serta sosial-budaya lingkup Sumatera Utara. Selain itu, 

jika semakin banyak diadakan hubungan dengan negara lain, akan semakin membuka 

peluang masuknya pengunjung mancanegara, baik yang berkepentingan bisnis maupun 

berwisata di kota Medan. 

Guna mengantisipasi kedatangan pengunjung lokal dan mancanegara ke kota Medan  

dengan berbagai tujuan dan kepentingan seperti berwisata, berbisnis, menghadiri 

konferensi, dan sebagainya, maka kota Medan memerlukan adanya fasilitas pendukung 

untuk tempat tinggal non-permanen selama beberapa hari atau minggu, yaitu hotel. Hotel-

hotel yang saat ini ada menawarkan berbagai akomodasi yang ditujukan bagi kepuasan 

pengunjung, dimana hal ini tentu disesuaikan dengan kelas hotel tersebut, apakah kelas 

melati atau berbintang, apakah berbintang dua atau bintang lima. Para pengunjung, 

khususnya dari mancanegara, membutuhkan pelayanan dan fasilitas yang lebih baik dari 

hotel berbintang empat atau lima, dibandingkan hotel berbintang satu atau bahkan hotel 

melati. 

Menurut statistik dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Medan tahun 2014, 

sampai saat ini di kota Medan terdapat 51 hotel berbintang hotel dengan pasar utamanya 

yaitu pengunjung dari kalangan bisnis. Keberadaan hotel biasanya didukung fasilitas seperti 

ruang sidang, ruang pertemuan, dan lainnya. 

Data yang sama menunjukkan fenomena baru yang saat ini muncul pada bisnis 

perhotelan di kota Medan, yaitu meningkatnya tingkat hunian pada hotel berbintang empat 

seperti Graha Serela Hotel Medan, Santika Priemere Dyandra Hotel, dan Hotel Polonia,  

sebaliknya menurunnya pada hotel yang berbintang lima seperti Grand Swiss-Belhotel, Hotel 

JW Marriot Medan, dan Grand Aston City Hall Hotel.  

Hal ini diperkirakan terjadi karena hotel berbintang empat di Medan pada saat ini 

memiliki pasar yang lebih besar dibandingkan hotel berbintang lima, mengingat kota Medan 

merupakan kota besar metropolitan untuk berbisnis dan kota transit juga pintu gerbang bagi 

para pendatang lokal, investor, pebisnis  mancanegara seperti dari Singapura, Thailand, dan 

Malaysia.  

 Disimpulkan bahwa rata-rata pendatang  yang menuju ke kota Medan memiliki 

tingkat ekonomi menengah keatas sehingga dibutuhkan hunian yang memiliki pelayanan 

hotel berbintang empat karena pendatang diisi oleh kebanyakan para investor dan pebisnis 

mancanegara, dibandingkan berbintang dua atau tiga yang cenderung sudah banyak berdiri 

di kota Medan yang kebanyakan dihuni oleh pendatang lokal. Mereka menginginkan 

akomodasi yang baik, dan pelayanan yang bagus dan berkelas hotel berbintang empat 

ataupun lima. 
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Dengan dipindahnya Bandara Polonia yang berada dipusat kota Medan menjadi 

Bandara Intenasional Kualanamu di Deli Serdang yang memiliki fasilitas lengkap dan bertaraf 

internasional merupakan akses untuk meningkatkan para pendatang menuju kota Medan 

semakin bertambah terutama bagi para pebisnis dan investor asing. Dan mendukung 

perkembangan kota medan sebagai pusat perekonomian dan bisnis di Sumatera Utara. Bisa 

diperkirakan jumlah pengunjung yang melakukan kegiatan bisnis di hotel seperti sidang, 

konferensi, dan lainnya akan meningkat terutama bagi investor. 

Dari aktualita dan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa hotel berbintang empat di 

kota Medan saat ini harus ditingkatkan jumlahnya. Walaupun berperan utama sebagai 

sarana akomodasi untuk memenuhi kebutuhan para pebisnis dalam hal menginap yang juga 

dilengkapi dengan fasilitas penunjang seperti ruang konferensi, tidak menutup kemungkinan 

masuknya kalangan pengunjung yang memiliki tujuan berwisata di kota Medan dan 

sekitarnya. 

Dengan keberagaman potensi yang dimiliki kota Medan ini dan agar dapat 

mengakomodasi jumlah pengunjung yang berkunjung ke Sumatera Utara, khususnya kota 

Medan diperlukan sebuah penginapan berbintang mengingat jumlah pendatang lokal dan 

mancanegara asing yang datang cukup banyak. Sebuah city hotel berbintang empat 

merupakan gagasan yang tepat untuk dibangun dikawasan ini. City hotel berbintang empat 

yang direncanakan ini akan didesain dengan memperhatikan beberapa aspek penting yang 

mendukung terciptanya suatu hotel yang memiliki daya tarik sendiri, guna menarik para 

pengunjung untuk menginap. Salah satunya adalah lokasi yang strategis, merupakan faktor 

utama dalam pembangunan agar memiliki prospek yang baik.  

 

1.2. Tujuan dan Sasaran 

1.2.1. Tujuan 

Merumuskan program dasar perencanaan dan perancangan yang berhubungan 

dengan aspek-aspek perancangan dan perencanaan City Hotel di Medan sebagai sarana 

akomodasi penginapan khususnya bagi para pengunjung dari kalangan pelaku bisnis, 

investor, tenaga kerja asing ataupun yang bertujuan untuk berwisata agar sesuai dengan 

konteks lingkungan setempat, yang dapat mengakomodasi kebutuhan ruang, kelengapan 

fasilitas, dan dari segi kualitas arsitekturnya 

1.2.2. Sasaran 

Tersusunnya usulan langkah-langkah pokok proses (dasar) perencanaan dan 

perancangan City Hotel di Medan berdasarkan aspek-aspek panduaan perancangan 

(design guide lines aspect). Sasaranya untuk memajukan masyarakat perekonomian kota 

Medan dengan menyerap tenaga kerja dan dapat menampung pengunjung local ataupun 

mancanegara.  

 

1.3. Manfaat 

1.3.1. Subjektif 

Untuk memenuhi salah satu persyaratan Tugas Akhir di Jurusan Arsitektur 

Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Semarang dan sebagai acuan untuk penyusunan 

perencanaan dan perancangan arsitektur  yang merupakan bagian dari proses pembuatan 

Tugas Akhir. 
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1.3.2. Objektif 

Penyusunan laporan ini diharapkan dapat menjadi suatu pertimbangan dan acuan 

selanjutnya dalam perancangan bagi pihak-pihak pelaku bisnis hotel di Kota Medan, serta 

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 Hotel di Medan 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 

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 : 

 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. 

 Metode Dokumentatif, yaitu mendokumentasikan data yang menjadi bahan 

penyusunan penulisan ini. Cara pendokumentasian data adalah dengan memperoleh 

gambar visual dari foto-foto yang di hasilkan. 

 Metode Komparatif, yaitu dengan mengadakan studi banding terhadap City Hotel di 

Medan di suatu kota 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 

Hotel di Medan. 
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1.6. Sistematika Pembahasan 

Kerangka bahasan laporan perencanaan dan perancangan Tugas Akhir dengan judul 

City Hotel di Medan  adalah sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Berisikan latar belakang, tujuan dan sasaran, manfaat, metode penulisan dan sistematika 

bahasan yang mengungkapkan permasalahan secara garis besar serta alur pikir dalam 

menyusun Landasan Program Perencanaan dan Perancangan (LP3A). 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Membahas mengenai literatur tentang tinjauan umum city hotel, klasifikasi hotel, 

tinjauan sejarah hotel, tipe hotel, kegiatan hotel dan tinjauan arsitektur modern, serta 

tinjauan teoritis mengenai standar – standar perancangan ruang, serta tinjauan studi 

banding hotel yang sudah ada.  

BAB III TINJAUAN KOTA MEDAN 

Menguraikan mengenai kondisi fisik dan non fisik kota Medan seperti letak geografi, luas 

wilayah, topografi, iklim, serta kebijakan tata ruang wilayah di kota Medan. 

BAB IV PENDEKATAN KONSEP PERENCANAAN DAN PERANCANGAN ARSITEKTUR 

Membahas mengenai pendekatan secara menyeluruh Program Perencanaan dan 

Perancangan, yaitu pendekatan aspek fungsional, pendekatan aspek kinerja, pendekatan 

aspek teknis, pendekatan aspek kontekstual, pendekatan aspek arsitektural serta 

penekanan desain. 

BAB V KONSEP PERENCANAAN DAN DASAR PERANCANGAN 

Membahas mengenai konsep perencanaan dan perancangan yang diperoleh dari 

pendekatan konsep perencanaan dan perancangan arsitektur. 
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1.7. Alur Pikir 

F 

E 

E 

D 

B 

A 

C 

K 

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 City Hotel di Medan 

berdasarkan aspek-aspek panduan perancangan (Design Guidelines Aspect). 

DATA 

STUDI BANDING 

 Grand Swiss-Belhotel Medan 

 Emerald Garden International Hotel 

Medan 

 Santika Premiere Dyandra Hotel & 

Convention Medan 

 

AKTUALITA 

 Medan merupakan pintu gerbang para wisatawan lokal maupun mancanegara menuju Sumatera 

Utara 

 Medan merupakan salah satu kota tujuan para pebisnis dan investor negara tetangga karena 

termasuk kota metropolitan dan berkembang dalam bidang perekonomian, perdagangan, bisnis, 

serta masuk dalam kota ketiga terbesar di Indonesia. 

 Terjadi peningkatan jumlah wisatawan yang mengujungi Sumatera Utara selama 5 tahun terakhir. 

 Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Sumatera Utara pada semester I 2014 berdasarkan 

pintu masuk Bandara Internasional Kuala Namu naik 5,31% atau 129.382 orang.  

 Tingkat Penghunian Kamar (Room Ocupancy Rate) Hotel Berbintang di Sumatera Utara yang 

mencapai 52.98 % pada tahun 2013. 

 Meningkatnya rata-rata lama menginap tamu asing di Sumatera Utara 1,66% pada Desember 2012 

menjadi 1,97 pada Desember 2013 
 

URGENSI 
Perlu adanya perencanaan dan perancangan sarana akomodasi berupa City Hotel di Medan, yang 

diharapkan dapat meningkatkan kualitas sarana akomodasi yang ada sehingga mampu 

mempertahankan dan meningkatkan jumlah wisatawan, pebisnis, dan ivestor di masa yang  akan 

datang. 

ORIGINALITAS 

Bagaimana merancangan bangunan City Hotel di Medan  yang nyaman dan mampu 

mengakomodasikan pengunjung dengan fasilitas tambahan yang dapat menunjang kegiatan bisnis dan 

wisata di kota Medan. 

LANDASAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN ARSITEKTUR 

CITY HOTEL DI MEDAN 

PERENCANAAN 

 

Pembangunan Hotel di Medan 

STUDI LAPANGAN 

 Tinjauan Kota Medan 

 Tinjauan Lokasi dan Tapak 

 

STUDI PUSTAKA 

Berupa landasan teori, standart 

perancangan kebijaksanaan 

perencanaan dan perancangan  

 

PERANCANGAN 

 

Penekanan Desain Arsitektur Modern 


