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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.  Pengertian Arsitektur Tradisional Modern 

2.1.1. Arsitektur 

 Arsitektur datang dari kata -kata Yunani  arche dan tektoon. Arche  

berarti, yang asli, yang utama, yang awal. Sedangkan  tektoon  menunjuk pada 

sesuatu yang berdiri kokoh, tidak roboh, stabil dan sebagainya 

Jadi, kata arsitektur hanya punya sudut pandang teknis statika bangunan belaka. 

Architectoon artinya  pembangunan  utama  atau  sebenarnya,  tukang  ahli  

bangunan  yang  utama  (YB. Mangunwijaya. 1992). 

 

2.1.2 Tradisional 

Tradisional adalah sikap dan cara berfikir serta bertindak yang selalu 

berpegang pada norma dan adat yang ada secara turun temurun. Tradisional 

berasal dari kata  “tradisi” artinya adat kebiasaan  turun  temurun  yang  masih  

dijalankan  oleh  kelompok  masyarakat.  Tradisionalism adalah suatu paham yang 

berdasarkan pada tradisi (Poerwadarminto. 1976). 

 

2.1.3. Modern 

  Modern  adalah  sesuatu  yang  baru,  belum  diterima  oleh  masyarakat.  

Istilah  modern  sangat menentukan secara visual karya Arsitektur Tradisional 

Modern. (Budi Sukada. 2006).  

 

2.2. Konsep Pencampuran Arsitektur Tradisional dan Modern.     

 

Menurut Amos  Rapoport  (1960),  Arsitektur tradisional  merupakan  

bentukan  arsitektur yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya.  

Mempelajari  bangunan  tradisional berikutnya.  Mempelajari  bangunan  

tradisional lebih  dari  sekadar  tradisi  membangun  secara fisik.  Masyarakat  

tradisional  terikat  dengan adat  yang  menjadi  konsesi  dalam  hidup bersama. 

12 
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Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, arsitektur modern dapat 

dipisahkan mejadi dua kata  yaitu  “arsitektur”  yang  berarti  seni  dan ilmu  

merancang  serta  membuat  konstruksi bangunan,  jembatan  dan  sebagainya  

serta  “modern”  yang  berarti  terbaru  atau  mutakhir. Maka secara harafiah, 

arsitektur modern dapat diartikan  sebagai  seni  dan  ilmu  merancang serta  

membuat  konstruksi  bangunan  yang terbaru atau termutakhir 

Arsitektur  modern  juga  memiliki  beberapa pengertian lain, diantaranya : 

a. Pengertian  sebagai  sebuah  sesi  dalam perkembangan  arsitektur       ruang 

menjadi objek utama untuk diolah. 

b. Hasil  pemikiran  baru  mengenai  pandangan hidup yang lebih manusiawi   

diterapkan pada bangunan. 

c. Totalitas  daya,  upaya  dan  karya  dalam bidang  arsitektur  yg  dihasilkan  

dari  alam pemikiran  modern  yang  dicirikan  dengan sikap  mental  yang  

selalu  menyisipkan  halhal  baru,  progresif,  hebat  dan  kontemporer sebagai  

pengganti  dari  tradisi  dan  segala bentuk pranatanya. 

d. Asitektur  yang  ilmiah  sekaligus  artistik  dan estetik, atau arsitektur yang 

artistik & estetik yang dapat dipertanggungkan secara ilmiah. 

 

Percampuran arsitektur tradisional dan modern ini timbul karena adanya 

kritik-kritik dari prinsip arsitektur  modern  yang  mempunyai  ideolagi yang ingin 

meninggalkan prinsip dari arsitektur tradisional.  Percampuran  arsitektur  

tradisional dan  modern  dapat  menyeimbangkan  antara zaman modern ini 

dengan tidak meninggalkan kebudayaan yang sudah ada sebelumnya, dan 

menyelaraskan  antara  ideolagi  arsitektur modern  dengan  kebudayaan  yang  

ada, sehingga  dengan  adanya  konsep percampuran  ini  dapat  memperkecil 

permasalahan-permasalahan dari kritikan yang ada pada konsep arsitektur modern 

Menurut Charles Jencks1977, salah seorang tokoh purna modern   ciri-ciri  

Arsitektur  Tradisional  Modern sebagai berikut : 

a. Menekankan  pada  aspek  estetik,  history, desain dan teknologi yang 

sederhana. 

b. Bahan sesuai bentuk. 
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c. Bangunan  dapat  dilihat  bernuansa tradisional,  walaupun  bangunan  itu 

merupakan  bagian  dari  rancangan  dan teknologi kini. 

d. Struktur modern, portal, rigid frame, dinding kolom,  pelaksanaannya  

menggunakan precast.  

e. Fungsi dan kebutuhan ruang modern 

 

2.3.   Hotel 

2.3.1 Pengertian Hotel. 

  Ada beberapa definisi dari pengertian hotel, yaitu sebagai berikut : 

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia ( KBBI ) 

   Hotel adalah bangunan berkamar banyak yang disewakan sebagai tempat 

untuk menginap dan tempat makan orang yang sedang diperjalanan; bentuk 

akomodasi yang dikelola secara komersial, disediakan bagi setiap oranguntuk 

memperoleh pelayanan, penginapan, makan dan minum. 

 

2. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indoesia Nomor : 

PM.53/HM.001/MPEK/2013 TENTANG STANDAR USAHA HOTEL 

Usaha  Hotel  adalah  usaha  penyediaan  akomodasi  berupa  kamar-kamar  di 

dalam  suatu  bangunan,  yang  dapat  dilengkapi  dengan  jasa  pelayanan 

makan  dan  minum,  kegiatan  hiburan  dan/atau  fasilitas  lainnya  secara 

harian dengan tujuan memperoleh keuntungan. 

 

3. Menurut  : ENDAR SRI, (1996:8.) 

Hotel adalah suatu bangunan yang dikelola secara komersial guna 

memberikan fasilitas penginapan kepada masyarakat umum dengan fasilitas 

antara lain jasa penginapan, pelayanan barang bawaan, pelayanan makanan 

dan minuman, penggunaan perabot dan hiasan- hiasan yang ada didalamnya 

serta jasa pencucian pakaian  

4. Menurut LAWSON, (1976: 27 ) 
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Hotel adalah sarana tempat tinggal umum untuk wisatawan dengan 

memberikan jasa kamar, penyedia makanan dan minuman serta akomodasi 

dengan syarat pembayaran 

 

  Dari pengertian diatas maka pengertian atau definisi  hotel secara umum 

adalah badan usaha akomodasi atau perusahaan yang menyediakan pelayanan bagi 

masyarakat umum dengan fasilitas jasa penginapan, penyedia makanan dan 

minuman, jasa layanan kamar, serta jasa pencucian pakaian. Fasilitas ini 

diperuntukkan bagi yang bermalam dihotel tersebut ataupun mereka yang hanya 

menggunakan fasilitas tertentu yang dimilik hotel itu. 

 

2.3.2 Jenis-jenis Hotel 

Berdasarkan pasaran konsumen dan lokasi, hotel dapat dibagi menjadi 

lima jenis yaitu : 

1. City Hotel 

Pada umumnya terletak ditengah- tengah kota, atau keramaian tidak jauh dari 

kota. Biasanya diperuntukan bagi masyarakat yang bermaksud untuk tinggal 

sementara ( dalam jangka waktu pendek ) . City hotel disebut juga Transit 

hotel karena biasanya dihuni oleh para pelaku bisnis yang memanfaatkan 

fasilitas bisnis dan pelayanan bisnis yang disediakan oleh hotel tersebut. 

 

2. Residential Hotel 

Hotel yang berlokasi dipingiran kota besar yang jauh dari keramaian kota, 

tetapi mudah mencapai tempat- tempat kegiatan usaha. Hotel ini berlokasi 

didaerah- daerah tenang,  karena terutama diperuntukan bagi masyarakat yang 

ingin tinggal dalam jangka waktu lama. Dengan sendirinya hotel ini 

diperlengkapi dengan fasilitas tempat tinggal yang lengkap untuk seluruh 

anggota keluarga.  
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3. Resort Hotel 

Terletak diluar kota atau tempat – tempat lain yang jauh dari keramaian, 

biasanya didaerah pantai ( Beach hotel ) atau pegunungan ( Mountain hotel ), 

ditepi danau atau ditepi aliran sungai. Hotel seperti ini diperuntukkan bagi 

keluarga yang ingin beristirahat pada hari- hari libur atau bagi yang ingin 

berekreasi. 

 

4.  Motel  ( Motor hotel )  

Hotel yang berlokasi dipinggiran atau sepanjang jalan raya yang 

menghubungkan satu kota dengan kota besar lainnya, atau dipinggiran jalan 

raya dekat dengan pintu gerbang atau batas kota besar. Hotel ini 

diperuntukkan sebagai tempat istirahat sementara bagi mereka yang 

melakukan perjalanan dengan menggunakan kendaraan umum atau mobil 

sendiri. Oleh karena itu hotel ini  menyediakan fasilitas garasi untuk mobil.  

 

5. Downtown Hotel 

Sebaliknya, Downtown Hotel adalah jenis hotel yang justru berlokasi di pusat 

keramaian, yakni kawasan perdagangan dan perbelanjaan. Jenis hotel satu ini 

biasanya ditujukan untuk business traveler yang memiliki tujuan perjalanan 

bisnis menyangkut perdagangan dan jual-beli. 

 

2.3.3 Klasifikasi Hotel 

Pembagian klasifikasi hotel berbintang, ditetapkan oleh Peraturan 

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif republik Indonesia NOMOR 

PM.53/HM.001/MPEK/2013 TENTANG STANDAR USAHA HOTEL menjadi 5 

golongan/ kelas berdasarkan kriteria-kriteria tersebut dapat diuraikan sebagai 

berikut : 

1. Persyaratan Jumlah Kamar :  

Hotel bintang 1 : Minimum 15 kamar 

Hotel bintang 2 : minimum 20 kamar, termasuk 1 suite. 

Hotel bintang 3 : minimum 30 kamar, termasuk 2 suite 
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Hotel bintang 4 : minimum 50 kamar, termasuk 3 suite dan 1 lobby 

Hotel bintang 5  : minimum 100 kamar, termasuk 4 suite 

 

2. Persyaratan Luas Kamar Hotel 

Hotel bintang 1 : Kamar + Km/ Wc = 20 M²   

Hotel bintang 2 : Kamar standart = 22 M²   

      Kamar suite  = 48 M²   

Hotel bintang 3 : Kamar standart = 24 M²   

     Kamar suite  = 48 M²   

Hotel bintang 4 : Kamar standart = 24 M²   

      Kamar suite  = 48 M²   

      Ruang Lobby  = 100 M²   

Hotel bintang 5 : Kamar standart = 26 M²   

     Kamar suite  = 52 M²   

 

3. Persyaratan Menggunakan rentang Nilai 

a. 208 – 292  untuk kelas hotel bintang  satu 

b. 312 – 500  untuk kelas hotel bintang  dua 

c. 520 – 708  untuk kelas hotel bintang  tiga 

d. 728 – 916  untuk kelas hotel bintang  empat 

e. ≥ 936  untuk kelas hotel bintang  lima 

 

2.3.4. Struktur Organisasi dan Job Description 

Struktur organisasi antara hotel yang satu dengan hotel yang lain 

berbeda-beda , tergantung besar kecilnya suatu hotel, kelengkapan sarana 

fasilitas yang disediakan, jenis hotel maupun faktor lain yang berkaitan dengan 

pengelolaan sebuah hotel. Karenanya sebuah hotel paling sedikit memerlukan 

bagian- bagian yang disebut :  

a. House departement. 

b. Food and Beverage departement. 
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c. Accounting departement. 

Yang semua bagian-bagian ini akan dikendalikan oleh seorang general 

manager yang dibantu oleh executive assistent manager, yang tergantung dari 

kebutuhan masing – masing hotel. 

 

 Pola Organisasi hotel pada umumnya terdiri atas 5  jajaran jabatan yaitu: 

a. Chief Executive  ( Kepala Pelaksana, pimpinan tertinggi ) 

b. Assistent Manager  ( Wakil pimpinan usaha ) 

c. Departemen Heads ( Kepala Bagian ) 

d. Supervisor   ( Pengawas ) 

e. Employees   ( Personil, karyawan ) 

 

   Job Discription masing-masing jabatan dalam struktur organisasi 

pengelolaan hotel adalah sebagai berikut : 

 

1. Chief  Executive 

Pimpinan tertinngi dari sebuah hotel yang direncanakan terdiri dari : 

1) General Manager 

General Manager adalah pimpinan puncak sebuah struktur organisasi hotel. Ia 

bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaran hotel dan kinerja seluruh 

karyawannya. 

2) Assisten General Manager / Executive Assisten Manager. 

Wakil general  manager yang  membantu dalam menangani tugas – tugas 

General manager. 

 

2. Executive  Sekretary 

Mengatur acara atau jadwal kerja general manager serta menangani surat 

menyurat pimpinan hotel 

 

3 Assisten Manager 
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Pimpinan divisi – divisi yang ada di hotel yang direncanakan, terdiri dari 6 

divisi yaitu : 

1) House Manager 

Pimpinan yang mengaturvmasalah kebersihan dan kerapian hotel dan 

kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan tamu. 

2) Marketing And Sales Director 

 Marketing and Sales Director adalah pejabat yang menentukan keberhasilan 

hotel dalam menjual produk hotel kepada konsumen. 

3) Recreation Directur 

Recreation Director adalah pejabat yang bertugas mengelola kegiatan hotel 

yang berkaitan dengan kegiatan rekreasi diarea hotel. 

4) Food And Beverage Manager 

Food and Beverage Manager adalah pejabat yang mengelola Food and 

Beverage Departement untuk dapat menyajikan makanan dan minuman 

berkualitas yang disenagi tamu. 

5)  Administration And General Manager 

Pimpinan yang menangani kegiatan administrasi hotel, tenaga kerja, dan 

transportasi 

6) Maintenance And Engineering Manager 

Maintenance and Engineering Manager adalah pejabat yang bertanggung 

jawab atas pemeliharaan, pengelolaan dan perbaikan seluruh aset yang 

meliputi gedung hotel, perlengkapan  mekanik dan elektronik, dan energi 

hotel. 

 

4. Departement Heads 

Kepala dari tiap – tiap departement yang ada di hotel yang direncanakan, 

terdiri dari : 

 

1) Information Departement 

Bagian yang melayani informasi pada tamu, panggilan darurat, penyampaian 

pesanan, dan hal – hal teknis dalam hotel. 
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2) Front Office Departement 

Bagian yang menagani kontak pertama dan terakhir dengan tamu selama 

tinggal dihotel serta mengatur kegiatan kantor bagian depan. 

3) Hall Area, terdiri dari : 

1. Porter / Doorman 

Bertugas menyambut kedatangan tamu, membukakan pintu mobil tamu dan 

memarkir mobil tamu. 

2. Bell Captain 

Mengkoordinir anak buahnya untuk membawa barang–barang tamu hotel 

kekamarnya. 

3. Mail 

Mengantarkan surat yang diperlukan untuk tamu atau dari tamu ke tamu. 

4. Hall Area 

1) Information 

Memberikan keterangan yang diperlukan oleh tamu 

2) Reservation 

Mengurusi tentang pesanan – pesanan kamar 

3) Registration 

Mengurusi tentang pencatatan tamu – tamu yang menginap 

4) Front Office Cashier 

Mengurusi pembayaran tamu untuk sewa kamar hotel atau pembayaran 

lainnya. 

5) Key Clerk 

Menyimpan kunci kamar tamu yang dititipkan. 

 

5. House Keeping Departement 

Executive Housekeeper adalah pimpinan departemen yang memiliki 

kemampuan merencanakan, mengorganisasi, dan mengevaluasi pekerjaan 

dibidang housekeeping. Ia bertanggung jawab atas kebersihan kamar- kamar 

tamu dan area umum yang dimilki hotel. 
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House Keeping Departement membawahi beberapa Supervisor yaitu : 

a. Floor or Room Supervisor. 

Bertanggung jawab akan kebersihan, perawatan, dari tiap  tiap lantai 

Menyiapkan kamar untuk setiap saat dijual. 

b. House Supervisor. 

Bertanggung jawab akan kebersihan dan perawatan dari pada public area. 

Bertanggung jawab akan kerapian dan kebersihan taman. 

 

6. Laundry and Linen Departement. 

Bagian pencucian, pengeringan, perlengkapan hotel, pakaian tamu serta 

pengadaan uniform ( seragam pegawai/ karyawan ) 

 

7. Public Relation Departement. 

Bagian yang mengadakan atau menerima hubungan keluar atau dari luar demi 

kepentingan hotel. 

 

8. Sales Promotion Departement. 

Bagian yang memperkenalkan serta  memasarkan hotel beserta fasilitas – 

fasilitasnya kepihak luar. 

 

9. Recreation and Sport Service Departement. 

Bagian yang menangani fasilitas rekreasi dan olah raga di hotel. 

 

10. Food and Beverage Departement. 

Bagian pengadaan dan penyajian makanan dan minuman untuk seluruh 

kegiatan hotel yang teridiri dari : 

 

1) Chief bartender 

Menangani kebutuhan tamu, baik yang beralkohol maupun tidak. 

2) Chief cook and cooks. 
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Menangani dan mengkoordinir makanan dari bahan mentah menjadi bahan 

jadi. 

3) Food and Beverage supervisor & Service. 

Mengkoordinir penyajian makanan dan minuman kebagian–bagian hotel 

antara lain : 

Restorant, Lobby, Bar, Coffe Shop, dan lain–lain. 

4) Chief Stewart and Crews. 

Mengkoordinir dan menguasai segala  sesuatu yang berhubungan dengan 

pembelian, penyimpanan, pendataan, pencucian, peralatan dapur dan 

pengawasan pantry. 

 

11. Accounting Departement. 

Bagian yang mengatur masalah anggaran operasional hotel serta 

pembukuannya. 

 

12. Personil Departement. 

Bagian yang mengatur tenaga kerja di  dalam hotel. 

Terdiri  dari : 

1) Training Development Clerk. 

Membimbing karyawan di tiap–tiap departement agar cara kerja pelayanannya 

lebih baik. 

2) Mengeluarkan peraturan–peraturan kepada karyawan serta mengurusi status 

dan gaji karyawan. 

13. Security Departement. 

Bagian yang menangani masalah keamanan didalam hotel. 

 

2.3.4.  Jumlah Personil Pengelola 

Jumlah personil pengelola dan karyawan hotel tergantung dari banyaknya 

fasilitas yang disediakan. Untuk menentukan jumlah personil dipakai pendekatan 

sebagai berikut : 
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1. Data dari Deparpostel Kantor Wilayah Jawa Tengah 

2. Data dari Statistik pariwisata Jawa Tengah Tahun 2017 menyebutkan bahwa 

distribusi tenaga kerja hotel di kota Pekalongan dan sekitarnya rata rata 

berkisar : 

1) Jumlah Personil dan jumlah kamar              1,6 : 1 

2) Room Division     : 30 % 

3) Food and beverage    : 26,25 % 

4) Accounting Division    : 15 % 

5) Others      : 20 % 

6) Maintenance and Engineering   : 8,75 % 

 

Dari pendekatan–pendekatan di atas diambil kesimpulan bahwa distribusi 

tenaga kerja hotel dalam perencanaan ini mempunyai prosentase sebagai berikut : 

Jumlah kamar      = 50 

Jumlah personil    = 1,6 x 50 = 80 orang. 

Dengan perincian sebagai berikut : 

a) General Manager    :   1 orang. 

b) Executive Assistent Manager  :   1 orang. 

c) Executive secretary   :   1 orang 

d) Room Division    : 24 orang 

e) Food and Beverage   : 21 orang 

f) Accounting Division   : 12 orang 

g) Others     : 13 orang 

h) Maintenance and Engineering  :   7 orang 

   Total   : 80 Orang  
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2.4. Pariwisata dan Obyek Wisata 

2.4.1. Pengertian Wisata, Pariwisata dan Obyek Wisata 

1. Wisata   

Menurut PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN 

NOMOR 3 TAHUN 2006  

Wisata adalah  kegiatan  perjalanan  atau  sebagian  dari  kegiatan tersebut  

yang  dilakukan  secara  sukarela  serta  bersifat  sementara untuk menikmati 

objek dan daya tarik wisata. 

 

2.  Pariwisata : 

Pariwisata  adalah  segala  sesuatu  yang  berhubungan  dengan wisata,  

termasuk  pengusahaan  objek  dan  daya  tarik  wisata  serta usaha-usaha 

yang terkait dibidang tersebut.  

 

3. Obyek Wisata : 

Menurut SK MENPARPOSTEL No: KM.98/PW.102/MPPT-87 

Obyek Wisata adalah semua tempat atau keadaan alam yang memiliki sumber 

daya wisata yang dibangun dan dikembangkan sehingga mempunyai daya 

tarik dan diusahakan sebagai tempat yang dikunjungi wisatawan.  

2.4.2. Macam-macam Obyek Wisata  

Obyek wisata adalah sesuatu yang dapat menjadi daya tarik seseorang 

atau wisatawan untuk berkunjung kesuatu daerah tujuan wisata yaitu : 

1. Yang bersifat alamiah : misalnya pemandangan alam, lingkungan hidup, flora 

fauna, kawah, danau, sungai, bendungan, goa-goa, tebing, lembah, gunung 

dan lain sebagainya. 

2. Bersiafat buatan : misalnya monumen bersejarah, candi, musium, peralatan-

peralatan musik dan lain sebagainya. 

3. Bersifat manusiawi : misalnya bentuk-bentuk warisan budaya yaitu : tarian, 

wayang, sandiwara, upacara-upacara adat dan lain sebagainya 
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2.4.3. Potensi Pariwisata di Pekalongan 

   Pembangunan Pariwisata merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk 

meningkatkan mutu serta kualitas disektor pariwisata disuatu daerah tertentu yang 

berguna untuk meningkatkan  Pendapatan Asli Daerah ( PAD ). Kabupaten  

Pekalongan  menyimpan  potensi pariwisata yang luar biasa meliputi wisata alam,  

wisata sejarah,  wisata budaya, , wisata religi, maupun wisata buatan. 

Pada dasarnya Kabupaten Pekalongan banyak memilik potensi wisata 

yang terdiri dari wisata alam, wisata sejarah, wisata budaya, wisata religi maupun 

wisata buatan. Menurut Perda  RTRW Kabupaten Pekalongan No. 2 tahun 2011 

didalamnya mengatur Kawasan Peruntukan Pariwisata. Pada kenyataannya 

peraturan yang mengatur Daerah Tujuan Wisata belum dimiliki oleh Kabupaten 

Pekalongan, tetapi Kabupaten Pekalongan telah memilik Perda No.2 tahun 2011, 

telah menetapkan enam kawasan peruntukan pariwisata yaitu kawasan wisata 

alam, kawasan wisata buatan/ rekreasi, kawasan wisata belanja, kawasan wisata 

ekowisata, kawasan wisata budaya dan kawasan wisata religi.  

Adapun berbagai macam destinasi wisata seperti wisata alam  hingga 

hingga wisata budaya di Pekalongan adalah sebagai berikut : 

  

a. Wisata Alam Pasir Kencana Pekalongan. 

b. Wisata Alam Air Terjun di Curug Muncar  Pekalongan 

c. Pesona alam Curug Bajing Pekalongan 

d. Wisata Pantai Slamaran Pekalongan 

e. Museum Batik Pekalongan 

f. Puncak Hanoman Gunung Kendalisodo Pekalongan 

g. Wisata Alam Linggo Asri Pekalongan 

h. Argowisata Kebun Teh Pekalongan 

i. Desa Wisata Lolong Pekalongan 

j.  Wisata belanja International Batik Center Pekalongan 

k.  Wisata Alam Gunung Rogojembangan 

l.  Wisata Misteri di watu Ireng Pekalongan 

m.  Wisata Mangrove Park Pekalongan 
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n.  Wisata Curug Bidadari Jolotigo Pekalongan 

o.  Wisata Religi Makam Kiageng Rogoselo pekalongan 

p.  Wisata Religi Makam Aulia Sapuro Pekalongan 

 

2.5. Studi Literatur 

2.5.1 Grand Candi Hotel Semarang 

Grand Candi Hotel Semarang merupakan salah satu hotel berbintang 

yang terletak di Jalan Sisingamangaraja No. 16 Semarang. Hotel ini memiliki 

seratus sembilan puluh delapan kamar yang didesain dengan sentuhan bergaya 

modern serta dilengkapi oleh berbagai fasilitas berstandar internasional. Hotel ini 

juga dilengkapi lantai khusus kelas eksekutif. Grand Candi Hotel ini juga 

dilengkapi dengan beberapa restoran diantaranya Xiang Yuen Restoran, Kafe 

Flamboyan, La Florro Restorant, Teratai Lounge, Room Service, Chillout Dining 

Lounge, dan The Bakery. Dengan menggabungkan unsur pelayanan dan seni 

didalamnya maka Grand Candi Hotel adalah satu-satunya Hotel di kota Semarang 

yang menampilkan lukisan dihampir seluruh bagian hotel mulai dari lobi hotel, 

ruang tamu sampai restoran. Memiliki kolam renang berlanskap dan fasilitas 

kebugaran, Grand Candi menawarkan kamar-kamar bintang lima dengan interior 

modern, jendela ukuran sangat besar, dan internet gratis. Hotel ini menyediakan 

sarapan prasmanan, 4 pilihan tempat bersantap, dan layanan pelayan. 

Menampilkan skema warna yang hangat dan karya seni lokal, kamar-

kamar dilengkapi dengan Air Conditionir ( AC ), lantai kayu, TV kabel layar 

datar, dan fasilitas membuat teh atau kopi. Perlengkapan kamar mandi dan 

pengering rambut juga disediakan. 

Grand Candi Hotel berjarak lima belas menit berkendara dari Candi 

Hindu Konteng Santokong yang terkenal dan memiliki parkir gratis. Hotel ini 

berjarak sekitar tiga puluh menit berkendara dari Masjid Agung dan Bandara 

Internasional Achmad Yani. 
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Pilihan rekreasi mencakup pijat relaksasi di spa, kelas yoga, dan lapangan tenis. 

Properti ini juga memiliki fasilitas pertemuan dan menawarkan Wi-Fi gratis di 

area umum. Pilihan santapannya mencakup hidangan ala China yang lezat di 

Xiang Yuen dan menu Asia/Barat di Kafe Flamboyan. Aneka masakan Asia 

modern dengan pemandangan kota yang menakjubkan di Chillout Dining Lounge.  

 

   

Adapun fasilitas kamar yang ada Hotel Grand Candi Semarang adalah sebagai 

berikut : 

1. Deluxe Room 

Deluxe Room memiliki luas 24 m². Juga dilengkapi dengan TV berwarna 

dengan layanan TV kabel hingga lima puluh saluran akses internet, mini bar, 

telepon, laundry service, alat pembuat kopi dan teh serta hairdryer 

 

 

 

Gambar 2.2 Hotel Grand Candi Semarang 
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2. Grand Deluxe Room 

Deluxe Room memiliki luas sebesar 27 m².. Kamar ini dilengkapi dengan 

fasilitas telepon, layanan TV kabel, mini bar, akses internet, layanan laundry atau 

dry cleaning, hair dryer, serta alat pembuat teh dan kopi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3. Deluxe Room- Candi Grand Hotel Semarang 
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3. Junior Suite Room 

Junior Suite Room adalah kamar dengan luas sebesar 38 m². Didalam 

kamar ini terdapat pula mini bar, free internet, jaringan telepon, TV kabel, 

laundry, dry  cleaning, alat tea and cofee maker, dan juga hairdryer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4. Grand Deluxe Room-Candi Grand Hotel Semarang 

 

Gambar 2.5. Junior Suite - Candi Grand Hotel Semarang 

 

Gambar 2.4.Grand Deluxe Room - Candi Grand Hotel Semarang 
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4. Executive Suite Room 

Executive Suite Room memiliki luas kamar sebesar 45 m², fasilitas yang 

dimiliki kamar ini diantaranya layanan TV kabel, akses internet, mini bar, layanan 

telepon, layanan internet, laundry service, alat pembuat kopi dan teh serta 

hairdryer, selain itu kamar ini dilengkapi dengan fasilitas express Chek-in 

 

 

 

5. Royal Suite Room 

Royal Suite Room adalah type kamar dengan luas sekitar 69 m². Fasilitas 

yang terdapat diruangan adalah layanan TV kabel, akses internet, mini bar, 

layanan telepon, layanan internet, laundry service, alat pembuat kopi dan teh serta 

hairdryer, selain itu kamar ini dilengkapi dengan fasilitas express Chek-in 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6. Executive Suite Room - Candi Grand Hotel Semarang 
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6. Presidential Suite Room 

Presidential Suite Room adalah kamar yang paling besar diantara kamar 

lainnya dengan luas sebesar 110 m². Fasilitas yang terdapat diruangan adalah 

layanan TV kabel, akses internet, mini bar, layanan telepon, layanan internet, 

laundry service, alat pembuat kopi dan teh serta hairdryer, selain itu kamar ini 

dilengkapi dengan fasilitas express Chek-in.  

Pada beberapa type kamar tersedia pula ruangan khusus merokok dan 

bebas merokok. Selain itu terdapat pula Executive Lounge untuk Evening Cocktail 

dibeberapa kamar type tertentu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7. Royal Suite Room - Candi Grand Hotel Semarang 
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2.5.2   Hotel Chanti Semarang 

Hotel Chanti Semarang, salah satu hotel yang  bernuansa tradisional 

modern yang ada di Semarang. Semarang merupakan salah satu kota bisnis 

yang mulai mengembangkan diri sebagai salah satu tujuan destinasi wisata di 

Jawa Tengah. Sekarang tak perlu lagi pusing memilih hotel atau penginapan 

ketika berlibur ke kota ini. Sebab ada banyak pilihan jenis hotel yang bisa di 

gunakan sebagai tempat menginap.  

Hotel Chanti Semarang yang merupakan ‘sister hotel’ dari Hotel Tentrem 

Yogyakarta dikelola oleh Tentrem Hotel Management Indonesia ( THMI). Kata 

Chanti berasal dari bahasa Sansekerta yang juga dikenal dengan penulisan serta 

ejaan yang berbeda-beda seperti Shanti, Santhi atau Shanthi, tapi kata Chanti 

mengandung arti yang universal, yakni ‘kedamaian’. Meskipun berasal dari kultur 

dan bahasa yang berbeda, baik Tentrem maupun. Chanti merujuk pada makna 

yang sama yakni ketenangan, kedamaian dan ketentraman batin. 

 

Gambar 2.8. Presidential Suite Room - Candi Grand Hotel Semarang 
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Hotel Chanti memiliki 106 kamar yang didesain dengan nuansa modern 

dengan luasan mulai dari 21–42 meter persegi dan terbagi menjadi 3 kategori 

kamar yaitu 88 tipe Deluxe, 16 Premier, dan 2 tipe Junior 

Suite serta dilengkapi dengan fasilitas : LED TV 47’ , akses Internet berkecepatan 

tinggi,kolam renang semi outdoor dan fitness centre hingga mini bar.  

Sayangnya sekilas dari depan memang hotel ini tidak terlalu terlihat menarik. Ini 

karena bagian depan hotel merupakan basemen, sehingga untuk mengakses lobi 

harus lewat basemen dulu kemudian naik lift ke lantai lobi. Jadi memang dari 

bagian depan tampak kosong dan hanya terlihat tempat parkir saja 

Welcome drink  yang disajikan benar-benar minuman tradisional, 

biasanya berupa alang sari dan kunyit asam. Ini tak lepas dari pengaruh sang 

empunya hotel yang juga merupakan pengusaha jamu tradisional. Bahkan di 

setiap kamarpun akan ditemukan berbagai jenis minuman jamu yang berfungsi 

sebagai obat. Jadi memang tak hanya teh, gula dan kopi saja yang 

disajikan. Alunan musik Gambang Senarang dan beberapa musik lain yang 

Gambar 2.9.  Hotel Chanti Semarang 
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diaransemen dengan nada keroncong akan terasa sedang berada era dulu. 

Terasa menenangkan dan nyaman untuk sekadar duduk santai di lobi. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saat pertama masuk ke area lobi, tidak akan ditemukan banyak  hiasan-

hiasan dinding atau pernak-pernik lain. Hanya ada lukisan Kota Lama, sofa, 

bunga dan pepohonan asli, serta hiasan lampu gantung yang eksotis. Tapi dengan 

minimnya hiasan ini, lobi Hotel Chanti tetap memberi kesan mewah, dinamis 

namun tetap memiliki aura tradisional di dalamnya.  Dominan warna coklat muda 

memberikan suasana yang nyaman dan tenang. Beberapa ukiran berbentuk daun 

juga menjadi salah satu yang khas di Hotel Chanti Semarang. 

Hotal Chanti termasuk salah satu hotel yang lokasinya cukup strategis. 

Berada di ruas jalan utama Kota Semarang dan dekat dengan berbagai destinasi 

wisata. Mulai dari destinasi wisata belanja, kuliner, hingga destinasi sejarah. 

Lokasi hotel ini juga tak terlalu jauh dari bandara atau stasiun. Jarak dari bandara 

Ahmad Yani ke Hotel Chanti Semarang hanya berkisar antara 6,1 km dan bisa 

Gambar 2.10.  Ruang Resepsionis Hotel Chanti Semarang 
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ditempuh dengan mobil selama kurang lebih 15 menit jika jalanan tak macet. 

Sedangkan dari Stasiun Tawang berjarak 2,6 km dan bisa ditempuh dengan mobil 

selama kurang lebih 10 menit. 

Kalau ingin menikmati pemandangan Kota Semarang khususnya di Kota 

Lama dengan lebih santai, Kamu bisa naik kereta dan turun di Stasiun Tawang. 

Lalu untuk menuju hotel, Kamu bisa menggunakan becak. Dengan begitu sambil 

menuju ke hotel, Kamu bisa mampir sejenak untuk foto-foto dengan bangunan 

peninggalan kolonial Belanda di Kota Lama.  

 

 

Hotel Chanti yang terletak di tengah Kota semarang memang punya resiko 

rawan macet. Apalagi jika saat jam-jam sibuk, ditambah lagi di sekitaran hotel ini 

memang merupakan kawasan bisnis yang cukup ramai. Jadi saat Kamu tiba di 

Semarang siang hari pasti akan menemukan beberapa titik kemacetan saat menuju 

ke hotel ini.  

Gambar 2.11.  Ruang Lobby Hotel Chanti Semarang 
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Hotel Chanti memiliki tiga tipe kamar, yaitu junior, 

deluxe, dan premier. Meski tak punya banyak jenis kamar tapi setiap kamar di 

Hotel Chanti Semarang memiliki fasilitas lengkap dan juga nyaman. Fasilitas 

yang ada di setiap kamar misalnya, TV dengan ukuran 47″, Air Conditionir (AC), 

kimono batik, telepon, mini bar, meja kursi, brankas, , heater air, gula, kopi, teh, 

dan beberapa minuman jamu tradisional.  

Jika  memesan kamar bertipe junior, ada fasilitas tambahan yang akan 

didapat di antaranya setrika lengkap dengan papan setrikanya, living room yang 

juga dilengkapi dengan sofa, meja dan TV. Mini bar pun lebih lengkap dan 

pastinya kamar lebih luas. Selain pemandangan lanskap perkotaan, satu view yang 

asyik untuk dinikmati adalah laut utara Jawa dengan barisan kapal-kapalnya. 

Beberapa kamar memang langsung menghadap ke sisi utara Semarang, jadi area 

pelabuhan adalah salah satu lokasi yang bisa dilihat dari atas hotel ini 

 

Gambar 2.12.  Ruang kamar Hotel Chanti Semarang 
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Hotel Chanti Semarang juga memiliki fasilitas kolam renang di area 

dekat lobi. Kolam renang ini juga nampak minimalis. Jika Kamu menyadarinya, 

kolam renang ini berada tepat di atas lorong basemen. Di sudut-sudut kolam 

renang hanya ada beberapa kursi dan belum dilengkapi dengan kursi panjang yang 

biasa digunakan untuk rebahan. 

Kolam renang di Hotel Chanti Semarang sangat bersih, tapi sayangnya 

hanya tersedia untuk dewasa. Ini karena memang Hotel Chanti Semarang  tidak 

memiliki kolam renang untuk anak-anak. Jadi jika ada anak-anak yang ingin 

berenang harus banyak dibantu dan diawasi oleh orang tua karena kedalaman 

kolam ini cukup dalam, yaitu 2 meter 

 

 

 

 

 

Gambar 2.13.  Kamar tipe junior Hotel Chanti  
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Membawa konsep tradisional tentu saja masakan di Hotel Chanti 

Semarang mayoritas adalah masakan tradisional Jawa. Mulai dari ayam goreng, 

bakmi, gulai, ayam bakar, cemilan pisang goreng dan banyaklagi lainnya.  

Setiap hari Jumat Hotel Chanti Semarang  selalu mengadakan “Asia Street 

Food Festival”. Cukup membayar saja Rp88.000  bisa makan sepuasnya berbagai 

macam makanan Asia. Ada setidaknya 50 jenis makanan Asia yang akan disajikan 

dalam acara mingguan ini. Hotel Chanti Semarang juga memiliki resto yang 

terletak di lantai dua. Layanan Cafe & Resto ini tak hanya menyediakan menu 

masakan Jawa dan Asia, tapi juga menawarkan menu western. Ada beberapa kursi 

untuk bayi, jadi tak perlu repot saat Kamu membawa bayi ketika makan di sini 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.14. Kolam Renang di Hotel Chanti Semarang 
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. Salah satu hiburan unggulan Hotel Chanti Semarang ini adalah adanya 

DIVA Karaoke by Rossa yang menyediakan ruangan karaoke sebanyak 18 

ruangan mulai dari jenis Deluxe hingga VVIP. Terletak di lantai 3 hotel, DIVA 

Karaoke by Rossa menyediakan berbagai macam pilihan lagu. 

 

Gambar 2.15. Menu Makanan di Hotel Chanti Semarang 

 

Gambar 2.16. Diva Karaoke di Hotel Chanti 
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2.5.3 Filosofi Rumah Joglo 

Filosofi rumah Joglo mengajarkan kita tentang banyak hal. Terlebih, 

orang Jawa sangat terkenal dengan filosofinya. Mulai dari tradisi hingga tata 

krama, semua menyiratkan beragam filosofi yang sangat menarik kalau kita 

pelajari. Terlebih, kalau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu banyak 

yang bisa kita petik dari filosofi rumah Joglo. Rumah tradisional ini bisa kamu 

temui di seluruh wilayah di Jawa Tengah. Seluruh lapisan masyarakatnya masih 

menjunjung tinggi nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam bangunan rumah 

yang sebagian besar berbahan kayu ini. 

a. Teras Menunjukkan Keakraban dan Keramahan 

Biasanya Rumah Joglo memiliki teras yang berada di depan rumah. Hal 

ini menunjukkan bahwa salah satu tradisi dari pemilik rumah ini adalah 

keramahan dan keakraban. Dengan berada di teras, siapa saja yang lewat akan 

mudah bertegur sapa. Bahkan tidak segan untuk mampir sejenak walaupun hanya 

untuk membicarakan hal sepele. 

 Gambar 2.17. Teras Rumah Joglo 
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b. Beratap Rendah Menggambarkan Kerendahan Hati 

Atap rendah merupakan salah satu ciri dari rumah joglo. Sebagus apapun 

dan sekaya apapun pemiliknya, atap rumahnya tetap rendah. Hal ini menunjukkan 

bahwa rumah joglo identik dengan kerendahan hati. Kekayaan ataupun derajat 

dalam masyarakat tidak menjadikan pemiliknya sombong dan angkuh. Malah 

lebih memiliki atap yang rendah sehingga setara dengan rumah masyarakat 

lainnya. 

 

 

c. Pendopo Melambangkan Kebersamaan dan Keramahan 

Pendopo dalam adat rumah joglo di Jawa biasanya dibangun tanpa 

dinding. Hal ini menunjukkan bahwa orang jaman dahulu bersifat terbuka bagi 

siapa saja yang hendak menemuinya. Tanpa terkecuali pejabat ataupun rakyat 

jelata, semuanya akan diterima dengan keterbukaan dan keramahan.  

Satu lagi, biasanya pendopo tidak menggunakan kursi untuk duduk, 

melainkan lantai biasa. Ini membuktikan bahwa jaman dahulu persamaan derajat 

Gambar 2.18. Atap Rumah Joglo 
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benar-benar dijaga. Baik pemilik rumah ataupun tamu akan duduk rata dan sama 

rasa dengan tamu yang hadir 

 

 

 

 

 

d. Tanpa Pagar Pembatas untuk Menjamu Siapa Saja. 

   Biasanya rumah Joglo dibangun tanpa memiliki pagar pembatas. 

Walaupun ada biasanya hanya dibuat dari pohon hiasan. Di sini bisa disimpulkan 

bahwa orang jaman dahulu sangat welcome pada siapa saja. Tamu yang datang 

dari segala penjuru tetap akan disambut dan dijamu dengan sangat istimewa 

 

 

 

 

 

Gambar 2.19. Pendopo Rumah Joglo 
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e. Dapur yang Lebar Melambangkan Semangat Gotong Royong 

   Salah satu ciri khas dari rumah joglo adalah dapur yang lebar dan luas. 

Hal ini menunjukkan bahwa dalam rumah joglo kebersamaan serta semangat 

gotong royong sangatlah kental. Dapur yang luas mengisyaratkan bahwa jaman 

dahulu yang memasak di dapur tidak hanya seorang. Akan tetapi beberapa 

anggota keluarga juga turut membantu kegiatan di dapur. Belum lagi setiap ada 

hajatan, biasanya keluarga atau tetangga lainnya juga turut membantu sehingga 

membutuhkan dapur yang cukup luas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.20. Ruang Jamuan Rumah Joglo 
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f. Halaman Rumah Joglo. 

 

  Kebersamaan dalam keluarga sangatlah penting. Hal ini ditunjukkan 

dengan memilik halaman yang luas. Biasanya halaman ini menjadi    tempat 

bermain anak- anak bersama keluarga, saudara ataupun dengan anak – anak 

tetangga, sehingga anak kecil tidak bermain ke jalan raya yang tentunya sangat 

berbahaya. Tidak jarang juga halaman biasanya ditanami bunga dan sebagainya. 

Keindahan dan keakraban dalam berumah tangga bisa dilihat dari halaman rumah 

joglo. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.21. Dapur Rumah Joglo 
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Gambar 2.22. Halaman Rumah Joglo 

 

 


