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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Pengertian Judul 

Studio Konsep Perancangan Arsitektur (SKPA) ini berjudul “Ambarawa 

Heritage Resort Hotel”. Untuk mengetahui maksud dari judul dengan lebih jelas 

maka perlu diuraikan arti masing-masing kata : 

Ambarawa : Ambarawa adalah sebuah kota kecamatan yang terletak di 

Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Pada era 

kerajaan Mataram (Amangkurat II) kawasan ini bernama 

Limbarawa (Wikipedia, 2016). 

Heritage : Segala sesuatu yang ingin diselamatkan orang, termasuk 

budaya material maupun alam (Howard 2003). 

Resort : Resort adalah sebuah tempat menginap dimana 

mempunyai fasilitas khusus untuk kegiatan bersantai dan 

berolah raga seperti tennis, golf, spa, tracking, dan 

jogging, bagian concierge berpengalaman dan 

mengetahui betul lingkungan resort (Pendit 1999). 

Hotel : Hotel adalah suatu bentuk akomodasi yang dikelola 

secara komersial, disediakan bagi setiap orang untuk 

memperoleh pelayanan, penginapan berikut makanan dan 

minuman (Marlina 2008). 

Resort Hotel : Hotel yang biasanya terletak di luar kota, di daerah 

pegunungan, daerah tepi pantai, tepi danau, di daerah 

tempat berlibur atau berekreasi, yang memberikan 

fasilitas menginap kepada orang-orang yang sedang 

berlibur (R. S. Darmajati 1989). 
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1.2 Latar Belakang 

1.2.1 Fort Willem I Terbengkalai 

Ambarawa adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Semarang yang 

memiliki banyak obyek wisata budaya. Ambarawa memiliki sebutan populer 

Kota Palagan. Sebutan ini berasal dari sebuah peristiwa sejarah, yaitu 

Pertempuran Palagan Ambarawa yang terjadi di kota ini pada tahun 1945. 

Bangunan peninggalan bersejarah di Ambarawa adalah Palagan Ambarawa, 

Museum Kereta Api Ambarawa, dan salah satunya adalah Fort Willem I.  

Fort Willem I terletak di Kelurahan Lodoyong, dekat dengan RSUD 

Ambarawa. Fort Willem I adalah bangunan peninggalan bersejarah yang 

sudah berumur ratusan tahun. Pembangunan Fort Willem I dimulai pada 

tahun 1853 sampai tahun 1927. Pada tahun 1865 beberapa bangunan Fort 

Willem I sempat hancur karena gempa yang terjadi di Ambarawa. Benteng ini 

selesai dibangun pada tahun 1927 dan mulai difungsikan sebagai barak 

militer dan penjara hingga tahun 1991. Fort Willem I  masih difungsikan 

sebagai lapas kelas II di bagian barat daya dan barat laut, di bagian timur laut 

difungsikan sebagai rumah pengurus lapas. Benteng ini masih berlokasi di 

area Batalyon Kavaleri Kodam IV/Diponegoro.  

Saat ini Fort Willem I masuk dalam daftar kelompok bangunan cagar 

budaya kabupaten Semarang sesuai dengan Perda Kab. Semarang No.6 tahun 

2011. Yang memprihatinkan adalah banyak bangunan yang tidak difungsikan 

dan rusak, bahkan dibeberapa sudut bangunan digunakan sebagi tempat 

ternak oleh warga sekitar. Berbeda dengan Palagan Ambarawa dan Museum 

Kereta Api Ambarawa, Fort Willem I tidak dirawat dan dikelola dengan baik 

oleh pemerintah sehingga tampak terbengkalai dan tidak terawat.  

    

Gambar 1. 1  Benteng Fort Willem I yang Terbengkalai 
Sumber : Survey Penulis, 2017 

http://birohumas.jatengprov.go.id/sites/default/files/a.jpg
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Melihat banyaknya potensi yang dimiliki, perlu adanya upaya 

revitalisasi dari pemerintah untuk menghidupkan kembali Fort Willem I. 

Untuk meningkatkan kualitas dan daya tarik Fort Willem I, maka perlu 

adanya upaya pengembangan dan peningkatan terhadap fasilitas penunjang 

dan sarana akomodasi yang memadai.  

1.2.2 Revitalisasi Fort Willem I menjadi “Ambarawa Heritage Resort 

Hotel” 

Fort Willem I masuk dalam daftar potensi daya tarik wisata di 

Kabupaten Semarang, sesuai dengan data yang dikeluarkan oleh Disporapar 

Kabupaten Semarang. Upaya revitalisasi bisa menjadi langkah awal untuk 

menghidupkan kembali Fort Willem I dan melestarikan salah satu warisan 

bersejarah ini. Mengingat tingginya minat wisatawan yang ingin tau lebih 

dalam tentang sejarah Fort Willem I. Hal ini ditandai dengan ramainya 

wisatawan yang mengunjungi Fort Willem I walaupun belum ada 

pengelolaan resmi.  

 

Gambar 1. 2  Ramainya Pengunjung Fort Willem I 
Sumber : Survey Penulis, 2017 

Tingginya minat wisatawan perlu didukung dengan adanya penginapan 

atau hotel dan fasilitas lainnya. Mengingat rata-rata hotel di Ambarawa 

adalah hotel kelas melati. Fasilitas penginapan untuk kelas menengah ke atas 

yang ada di Ambarawa masih sangat minim.  

Tabel 1. 1  Daftar Hotel di Ambarawa 

No.  Nama Hotel Klasifikasi Jumlah 

Kamar 

Alamat Fasilitas  

1.  Hotel Aman M.2 12 Jl. Pemuda No. 13, 

Ambarawa 

Toilet,  

Tempat Ibadah 

Area Parkir. 

http://birohumas.jatengprov.go.id/sites/default/files/a.jpg
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No.  Nama Hotel Klasifikasi Jumlah 

Kamar 

Alamat Fasilitas  

2. Hotel Tentrem M.1 18 Jl. Sugiyopranoto No. 

181, Ambarawa 

Toilet,  

Tempat Ibadah 

Area Parkir 

3. Hotel Baru  M.1 16 Jl. Jend. Sudirman No. 

80, Ambarawa 

Toilet,  

Tempat Ibadah 

Area Parkir 

4. Hotel Sari M.1 11 Jl. Jend. Sudirman No. 

65, Ambarawa 

Toilet,  

Tempat Ibadah 

Area Parkir 

5. Hotel Cleopatra M.1 26 Jl. Alt Bawen,  

Ambarawa 

Toilet,  

Tempat Ibadah 

Area Parkir 

Sumber:http://www.semarangkab.go.id/skpd/disporabudpar/usaha-pariwisata/akomodasi.html 

Upaya revitalisasi Fort Willem I menjadi Resort Hotel yang mengusung 

tema “Heritage” dilengkapi dengan fasilitas rekreasi berupa wisata budaya 

yang kental akan nilai historisnya, diharapkan menjadi solusi terbaik bagi 

pemerintah. Perancangan dan perencanaan “Ambarawa Heritage Resort 

Hotel” menitikberatkan “heritage” sebagai acuan dasar tema dan konsep 

perancangan agar menjadi pertimbangan dalam perencanaan 

wujud/manifestasi produknya, antara lain: aspek arsitektural, interior dan 

eksterior yang bernuansa kolonial, fasilitas pendukung hotel yang bernuansa 

peperangan atau event-event pendukung yang bertema sejarah Fort Willem I, 

seperti: arena bermain airsoft gun, mini museum yang memuat segala hal 

tentang Fort Willem I, open theater yang menampilkan drama tentang sejarah 

dan kesenian sekitar, studio foto berkonsep kolonial, dan Fort Willem I 

sebagai icon heritage yang di integrasikan dalam perencanaan ruang dan 

bangunan.  

1.3 Perumusan Masalah 

Menanggapi permasalahan yang ada, bagaimana merevitalisasi Fort Willem I  

menjadi Resort Hotel dan tempat wisata dengan konsep “Heritage”. Dan 

bagaimana upaya untuk mengembangkan fasilitas penunjang kegiatan wisata 

budaya yang lengkap dan sarana prasarana akomodasi yang memadai.  

 

 

http://www.semarangkab.go.id/skpd/disporabudpar/usaha-pariwisata/akomodasi.html
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1.4 Persoalan 

a) Bagaimana merevitalisasi Fort Willem I yang terbengkalai menjadi Resort 

Hotel?  

b) Bagaimana mengelola fasilitas pendukung Resort Hotel tanpa 

menghilangkan nilai sejarah Fort Willem I sekaligus mampu memenuhi 

kebutuhan dan penunjang kegiatan wisata para tamu? 

1.5 Tujuan dan Sasaran 

1) Tujuan 

Merencanakan dan merancang serta merevitalisasi Fort Willem I yang 

terbengkalai. Tujuan tersebut meliputi : 

a) Merevitalisasi Fort Willem I menjadi Resort Hotel yang 

menitikberatkan “heritage” sebagai acuan dasar konsep perancangan 

dan sesuai dengan peraturan dan batasan batasan untuk bangunan 

konservasi tanpa menghilangkan nilai sejarah yang terkandung di 

dalamnya.  

b) Memberikan sarana akomodasi dan fasilitas yang lengkap bagi para 

wisatawan yang berkunjung ke Ambarawa. Fasilitas yang ditawarkan 

bernuansa peperangan seperti : arena airsoft gun yang bernuansa perang 

di jaman Belanda, Mini Museum dan studio foto dengan interior 

bernuansa kolonial yang memuat tentang sejarah Fort Willem I dan 

segala hal yang berisi edukasi tentang sejarah agar wisatawan bisa 

belajar lebih dalam tentang sejarah khususnya Fort Willem I, open 

theatre dan fasilitas-fasilitas lain yang mampu memenuhi kebutuhan 

para tamu tetapi tidak melupakan nilai sejarah bangunan tersebut. 

2) Sasaran 

Resort Hotel yang berkonsep “heritage” yang dilengkapi dengan fasilitas 

pendukung hotel (event-event pendukung/kegiatan yang bernuansa kolonial), 

dan Fort Willem I sebagai “icon heritage” tanpa mengurangi nilai sejarah 

yang terkandung di dalamnya.  
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1.6 Lingkup Dan Batasan Pembahasan 

Pembahasan menekankan Resort Hotel yang berkonsep heritage untuk tempat 

menginap dan sekaligus sebagai tempat wisata budaya. Perencanaan konsep 

eksterior dan interior pada bangunan yang tidak menghilangkan nilai sejarah yang 

terkandung di dalamnya dan mampu memanfaatkan kondisi alam dari sekitar site. 

1.7 Metodologi Pembahasan 

Metode yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai 

berikut : 

a. Wawancara  

Penulis melakukan wawacara mengenai masalah yang berkaitan dengan 

perencanaan dan perancangan Resort Hotel dengan konsep “Heritage” dari 

berbagai narasumber. 

b. Studi Literatur  

Merupakan studi mempelajari tentang hotel khususnya Resort Hotel yang 

sudah ada, yaitu dari : 

o Referensi pustaka berupa buku atau karya ilmiah skripsi mengenai 

hotel.  

o Media elektronik internet yang dapat menjadi pertimbangan 

menganalisis dan membuat konsep.  

c. Observasi  

Melakukan survey dan pengamatan meliputi :  

o Mengamati bangunan Fort Willem I di Ambarawa. 

o  Mengamati kondisi site eksisting bangunan Fort Willem I guna 

mengetahui kondisi fisik dan potensi yang ada.  

o Survey ke badan instansional :  

a) BAPPEDA guna mengetahui RTRW.  

b) Disporapar guna mengetahui kondisi pariwisata di Kabupaten 

Semarang khususnya Ambarawa. 

c) BPCB Jawa Tengah guna mengetahui data fisik Fort Willem I. 
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d. Analisa Data  

Melakukan uraian terhadap masalah serta menggali potensi berdasar data 

yang telah terkumpul dan analisis berdasar pada landasan teori yang berasal 

dari literatur. 

1.8 Sistematika Pembahasan  

BAB 1 PENDAHULUAN 

Mengungkap judul dan pengertian judul, latar belakang, perumusan 

masalah dan persoalan, tujuan dan sasaran, metodologi pembahasan serta 

sistematika pembahasan mengenai perencanaan dan perancangan “Ambarawa 

Heritage Resort Hotel”. 

BAB 2 TINJAUAN UMUM HOTEL RESORT 

Tinjauan umum dan landasan teori yang membahas hotel, klasifikasi 

hotel, Resort Hotel, Heritage, konservasi, revitalisasi, dan teori-teori yang 

berkaitan dengan cagar budaya. 

BAB 3 GAMBARAN UMUM LOKASI PERENCANAAN HOTEL 

RESORT 

Gambaran umum tentang lokasi perencanaan Resort Hotel. Meninjau 

secara umum Ambarawa sebagai lokasi dari “Ambarawa Heritage Resort 

Hotel” yang direncanakan. 

BAB 4 ANALISA DAN KONSEP PERENCANAAN DAN 

PERANCANGAN AMBARAWA HERITAGE RESORT HOTEL 

Berisi tentang konsep dasar perencanaan dan gagasan perancangan 

“Ambarawa Heritage Resort Hotel”, dengan tema dan konsep “heritage” 

yang digunakan sebagai acuan dan bahan pertimbangan dalam perencanaan 

interior dan eksterior bangunan, fasilitas pendukung hotel dan unsur material 

bangunan. 

 


