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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Tembalang merupakan wilayah bagian dari Kota Semarang. Menurut pembagian BWK (Bagian 

Wilayah Kota) Kota Semarang, Tembalang merupakan wilayah yang sebagian besar merupakan 

wilayah permukiman dan sebagian lainnya merupakan campuran antara perdagangan dan 

permukiman, peribadatan, konservasi, olahraga, perdagangan dan jasa, perkantoran, pertanian 

lahan kering dan terdapat fasilitas umum pendidikan.  

Keberadaan fasilitas umum pendidikan salah satunya berupa perguruan tinggi di Tembalang 

memiliki pengaruh dalam pengembangan wilayah Tembalang. Kepadatan dan aktivitas penduduk 

di Tembalang pun meningkat, dikarenakan banyaknya pendatang yang merupakan mahasiswa 

universitas tersebut, yang berasal dari pelbagai daerah yang menetap dan tinggal sementara di 

Tembalang. Perguruan tinggi tersebut ialah Universitas Diponegoro, Poli Teknik Negeri Semarang 

(Polines), Poli Teknik Kesehatan Kemenkes Semarang, dan Universitas Pandanaran. 

Keberadaan perguruan tinggi tersebut juga menyebabkan adanya pengunjung sementara yang 

berdatangan, salah satu contohnya pada Universitas Diponegoro yaitu terdapat acara rutin 

universitas se-nasional dengan tuan rumah secara bergilir dan dihadiri oleh mahasiswa dari 

berbagai wilayah, seperti PIMNAS, Rapimnas  FSLDK, MTQ Mahasiswa Nasional. Dan pada tahun 

2014, Universitas Diponegoro mendapatkan penghormatan sebagai tuan rumah PIMNAS ke-27. 

Bersumber dari situs resmi PIMNAS Universitas Diponegoro, pimnas27.undip.ac.id, acara tersebut 

dihadiri oleh 440 tim dengan ketentuan maksimal 3 orang dalam satu tim dan diikuti oleh 540 

dosen pembimbing dari berbagai universitas se- nasional. Pada setiap perguruan tinggi di tersebut 

terdapat agenda pendaftaran dan verifikasi mahasiswa baru yang dilakukan setiap tahun ajaran 

ganjil dan upacara wisuda mahasiswa yang dibagi menjadi empat periode dalam setiap tahunnya, 

memicu kedatangan keluarga pendamping mahasiswa. Adapun mahasiswa yang berasal dari luar 

kota, membutuhkan akomodasi penginapan selama masa pendaftaran dan verifikasi mahasiswa 

baru tersebut, sedangkan dalam memenuhi undangan wisuda dibutuhkan pula akomadasi 

penginapan bagi keluarga pendampingnya. Selain itu, terdapat kelas magister pada Universitas 

Diponegoro dan Poltekes Semarang, dengan mahasiswa yang memiliki mobiltas yang tinggi dan 

membutuhkan tempat transit sementara, khususnya mahasiswa yang dari luar kota.  

Dari hal tersebut, terdapat kegiatan-kegiatan di Universitas Diponegoro yang mendorong 

kedatangan pengunjung ke daerah Tembalang. Dikarenakan asal pengunjung sementara tersebut 

berasal dari berbagai wilayah, khususnya luar kota Semarang, menyebabkan menetap sementara 

lebih dari satu hari, atau sesuai dengan lamanya kegiatan tersebut sehingga dibutuhkan tempat 

penginapan. 

Maka dari itu, dibutuhkan fasilitas penginapan untuk mewadahi pengunjung tersebut dalam 

jumlah yang banyak dan bersifat sementara di Tembalang. Dari paparan di atas maka terpilihlah 

judul Tembalang Budget Hotel sebagai usulan tugas akhir.   
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1.2 TUJUAN DAN SASARAN 

Tujuan 

Mendapatkan landasan konseptual perencanaan dan perancangan Tembalang Budget Hotel 

dengan menggali dan merumuskan potensi serta permasalahan yang berkaitan dengan 

perencanaan dan perancangan Budget Hotel, yang nantinya akan digunakan sebagai kajian untuk 

merencanakan dan merancang Tembalang Budget Hotel. 

 

Sasaran 

Tersusunnya langkah-langkah kegiatan penyusunan Laporan Program Perencanaan dan 

Perancangan Arsitektur (LP3A) sebagai acuan dan pedoman dalam membuat konsep dan desain 

grafis arsitektur untuk merancang Tembalang Budget Hotel. 

 

1.3 MANFAAT 

Subyektif 

 Sebagai salah satu pemenuhan syarat Tugas Akhir di Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik 

Universitas Diponegoro.  

 Sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan dan perancangan arsitektur yang merupakan 

rangkaian dari proses pembuatan Tugas Akhir. 

Obyektif 

 Sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan mengenai perkembangan ilmu pengetahuan 

khususnya di bidang arsitektur dengan pemikiran prediksi kebutuhan masa mendatang.  

 Sebagai pegangan dan acuan selanjutnya dalam perancangan Tembalang Budget Hotel. 

 

1.4 RUANG LINGKUP 

Ruang lingkup yang akan dibahas yaitu mengenai berbagai hal mengenai perencanaan dan 

perancangan Tembalang Budget Hotel.  

 

1.5 METODE PEMBAHASAN 

Metode pembahasan yang digunakan ialah metode deskriptif, metode dokumetatif,  dan metode 

komparatif. Hasil gabungan pembahasan tersebut diharapkan dapat memperoleh suatu 

pendekatan untuk selanjutnya digunakan dalam penyusunan laporan. 

Adapun penjabaran metode pembahasan tersebut yaitu:  

 

 Metode deskriptif, dilakukan untuk memperoleh landasan teori,  standar perancangan 

dan kebijaksanaan perencanaan dan perancangan melalui buku, bahan-bahan tertulis 

yang dapat dipertanggungjawabkan, dan wawancara kepada pihak-pihak yang dianggap 

penting dan perlu guna mendukung proses penyusunan laporan. 

 Metode dokumentatif, dilakukan dengan mendokumentasikan kegiatan survey atau 

observasi lapangan kebeberapa bangunan yang relevan dengan cara pengambilan 

gambar. 

 Metode komparatif, dilakukan dengan membandingkan hasil data yang diperoleh dari 

survey ke beberapa objek bangunan serupa yang relevan dan berpotensi mendukung 

judul untuk mendapatkan data-data primer.  
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1.6 SISTEMATIKA PEMBAHASAN  

BAB 1  Pendahuluaan 

Berisi latar belakang, tujuan dan sasaran, manfaat, ruang lingkup, metode pembahasan, 

sistematika pembahasan, dan alur pikir. 

BAB 2 Tinjauan Pustaka 

Penjabaran mengenai tinjauan Tembalang Budget Hotel serta studi banding. 

BAB 3 Tinjuan Lokasi 

Berisi mengenai tinjauan umum lokasi, kebijakan tata ruang wilayah, perkembangan 

proyek sejenis di lokasi. 

BAB 4 Pendekatan Program perencanaan dan Perancangan 

Berisi mengenai tinjauan perencanaan dan perancangan Budget Hotel dilihat dari aspek-

aspeknya; kontekstual, aspek fungsional, kinerja, aspek teknis, dan visual arsitektural.   
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1.7 ALUR PIKIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

AKTUALITA 

 Universitas Diponegoro sebagai tuan rumah PIMNAS ke-27 yang dihadiri oleh 2500 mahasiswa 

dalam 440 tim dan 540 dosen pembimbing dari berbagai universitas se-nasional. 

 Terdapat acara rutin universitas se-nasional dengan tuan rumah secara bergilir dan dihadiri oleh 

mahasiswa dari berbagai wilayah, seperti PIMNAS, Rapimnas  FSLDK, MTQ Mahasiswa Nasional. 

 Terdapat 4 kampus perguruan tinggi di Tembalang; Undip, Poltekkes, Polines, Unpand 

 Terdapat kelas magister  pada Undip dan Poltekkes dengan kebutuhan mobilitas yang tinggi dan 

tempat transit di Tembalang. 

 Terdapat agenda rutin pada perguruan tinggi tersebut setiap tahunnya, yaitu pendaftaran 

mahasiswa baru dan wisuda. 

 Pendamping keluarga mahasiswa dari luar kota berkunjung untuk mendampingi mahasiswa 

tersebut dalam agenda pendaftaran mahasiswa baru atau wisuda mahasiswa.  

URGENSI 

 Diperlukan akomodasi atau sarana penginapan untuk pengunjung sementara yang merupakan 

tamu, mahasiswa magister atau pun pendamping mahasiswa yang mendukung dalam kegiatan 

perkuliahan di perguruan tinggi tersebut. 

ORIGINALITAS 

 Merancang Tembalang Budget Hotel yang dapat memenuhi kebutuhan penginapan disertai dengan 

fasilitas yang menunjang kenyamanan bagi penggunanya.  

 Perencanaan dan perancangan Tembalang Budget Hotel. 

 

 
Tujuan 

Mendapatkan landasan konseptual perencanaan dan perancangan Tembalang Budget Hotel dengan mengali 

potensi dan permasalahan yang berkaitan dengan perencanaan dan perancangan Budget Hotel, yang 

nantinya akan digunakan sebagai kajian untuk merencanakan dan merancang Tembalang Budget Hotel. 

Sasaran 

Tersusunnya usulan langkah-langkah pokok proses perencanaan dan perancangan Tembalang Budget Hotel 

berdasarkan atas aspek-aspek panduan perancangan.  

Tinjauan Pustaka  

 Tinjauan umum Hotel 
 Tinjauan Budget Hotel 

 

Data  

 Jumlah mahasiswa magister Undip, Poltekkes 
 Jumlah mahasiswa baru UNDIP, Poltekkes, 

Polines 
 Jumlah wisudawan UNDIP 
 Tinjauan Kota Semarang dan Tembalang 

 

Studi Banding 

 Hotel Evora  
 Hotel Hotelku  
 Whiz Hotel  
 Ibis Budget Hotel 
 

Analisa 

Analisa untuk tinjauan pustaka, data, dan studi banding untuk membuat pendekatan program perencanaan dan 

perancangan yang berkaitan dengan penyediaan fasilitas dan sarana prasarana serta pengolahan lahan pada 

Tembalang Budget Hotel. 

Program Dasar Perencanaan dan Perancangan Arsitektur 

Persyaratan Perencanaan dan perancangan, konsep dasar perencanaan dan 

perancangan, site terpilih dan program ruang. 
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