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ABSTRAK 

City Hotel di Jakarta Timur 

Oleh : Putri Anjar Kumalasari, Atik Suprapti, Edward Endrianto Pandelaki 

 

 Seiring dengan meningkatnya jumlah pengunjung yang datang ke DKI Jakarta dari tahun ke tahun, 

membuat ibukota Negara Indonesia ini juga membutuhkan penambahan jumlah kamar hotel pada 

beberapa daerah. Jakarta Timur menjadi wilayah yang sesuai untuk dijadikan sebagai lokasi 

pembangunan hotel karena letaknya yang strategis serta memiliki area bisnis dan tempat wisata yang 

mendukung.  

City hotel di Jakarta Timur merupakan fasilitas yang menyediakan akomodasi bagi para business 

traveler dan leisure traveler yang sedang berkunjung ke DKI Jakarta khususnya di wilayah Jakarta Timur 

dengan memberikan beragam pilihan fasilitas baik bisnis maupun hiburan seperti ruang pertemuan, 

restoran, kolam renang, pusat kebugaran dll. Serta dapat memenuhi kebutuhan gaya hidup 

masyarakat modern yang mengutamakan kepraktisan dan mobilitas tinggi dalam setiap kegiatannya.  

Dalam City hotel ini juga menekankan konsep green building pada perencanaan dan perancangannya 

sehingga kedepannya dapat memberikan feedback yang baik terhadap lingkungan di sekitar hotel. 

 Kajian diawali dengan mempelajari pengertian tentang hotel,  standar-standar mengenai 

hotel dan city hotel sebagai salah satu jenis dari hotel yang ada di dunia, tinjauan mengenai Jakarta 

Timur baik dari segi peraturan daerah setempat maupun potensi yang ada di wilayah tersebut, serta 

studi banding beberapa city hotel yang telah ada. Dilakukan juga tinjauan mengenai pendekatan 

perancangan arsitektural yakni konsep green building berdasarkan Green Building Council Indonesia 

(GBCI). Selain itu juga dilakukan pemilihan tapak pada 3 alternatif lokasi dengan menggunakan matriks 

pembobotan. 
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