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JAVANESE HOTEL DI SURAKARTA DENGAN PENDEKATAN ARSITEKTUR JAWA KONTEMPORER 

Abstrak 
 

 

Surakarta menempati sebagai Kota MICE pada posisi ke-8 tingkat nasional membuat 

meningkatnya kebutuhan hotel berbintang. Perlu adanya penambahan hotel berbintang, 

menurut rekomendasi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(DPMPTSP) yang membuka investor hotel bintang empat dan lima. Pembuatan konsep dan 

desain Javanese Hotel di Surakarta Dengan Pendekatan Arsitektur Jawa Kontemporer dapat 

dimaknai sebagai perencanaan dan perancangan sebuah akomodasi penginapan yang 

bernuansa adat jawa dengan menerapkan kombinasu arsitktur jawa dengan gaya arsitektur 

yang sedang up to date. Arsitektur Jawa kontemporer digunakan sebagai penyelaras sebuah 

modernitas dengan Kota Surakarta yang kaya akan budaya. Bedasarkan RTRW Kota 

Surakarta perencanaan dan perancangan Javanese Hotel di Surakarta menempati pada SPK 

IV yakni Kelurahan Mojosongo yang sekaligus menjadi pusat kawasan dari SPK IV. 

Dilintasi oleh Jalan Lingkar Utara Surakarta membuat site tersebut cocok digunakan sebagai 

perencanaan dan perancangan Javanese Hotel di Surakarta. Secara umum kondisi site dan 

sekitarnya mendukung untuk dirancang sebuah hotel. Luasan site yang mencapai lebih dari 

7,7 ha membuat program ruang dapat terwadahi secara optimal. Susunan peruangan menurut 

hirarki yang mengadaptasi konsep arsitektur Jawa. Penggunaan material modern agar lebih 

efisien dalam pengerjaan dan perawatan merupakan penerapan arsitektur kontemporer. 

Diharapkan dengan adanya konsep dan desain Javanese hotel ini dapat menjadikan Kota 

Surakarta sebagai kota MICE yang memiliki fasilitas lengkap dan meningkatkan kunjungan 

wisata sehingga dapat meningkatkan laju perekonomian di Kawasan Kerjasama Rgional 

SUBOSUKAWONOSRATEN (Sukoharjo, Boyolali, Surakarta, Wonogiri, Sragen, Klaten).  

Kata Kunci: Surakarta, Hotel, Tour 
Abstract 

 

Surakarta occupies as MICE City in the 8th position at the national level making the 

increasing needs of five-star hotels. It is necessary to add a five-star hotel, according to the 

recommendation of the Head of the One-Stop Integrated Investment and Services Office 

(DPMPTSP) which opens investors in four and five-star hotels. Javanese Hotel concept 

design and design in Surakarta With the Contemporary Javanese Architecture Approach 

can be interpreted as planning and designing an accommodation accommodation with 

Javanese traditional nuances by implementing the Javanese architecture combination with 

an up-to-date architectural style. Contemporary Javanese architecture is used as a 

harmonization of a modernity with the city of Surakarta which is rich in culture. Based on 

the Surakarta City RTRW the planning and design of the Javanese Hotel in Surakarta 

occupies the SPK IV, Mojosongo Village which is also the center of the region of SPK IV. 

Crossed by Surakarta North Ring Road makes the site suitable for planning and designing 

Javanese Hotels in Surakarta. In general, site and surrounding conditions support to design 

a hotel. Site area which reaches more than 7.7 ha makes the program space can be optimally 

accommodated. Arrangement of space according to hierarchy that adapts the concept of 

Javanese architecture. The use of modern materials to be more efficient in workmanship and 

maintenance is the application of contemporary architecture. It is expected that with the 

Javanese concept and design this hotel can make Surakarta City a MICE city that has 

complete facilities and increases tourist visits so as to increase the economic rate in the 

SUBOSUKAWONOSRATEN Regional Cooperation Area (Sukoharjo, Boyolali, Surakarta, 

Wonogiri, Sragen, Klaten). 

Keywords: Surakarta, Hotel, Tour 
 
 



1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

1.1.1 Surakarta Sebagai Kota MICE 

Kota Surakarta ditetapkan sebagai Kota MICE (Meeting, Incentive, Convention, 

Exhibition)  memberikan dampak positif bagi perekonomian, khususnya di bidang 

usaha hotel. Seperti yang dilansir pada situs Suara Merdeka mengenai Kota Surakarta 

sebagai kota MICE : 

 “Bahkan Solo juga dinilai mempunyai kelebihan dibanding kotakota lainnya yang lebih 

dulu mendapat sebutan kota MICE, seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Denpasar. 

Demikian pendapat sejumlah PCO (professional conference organizers) dari berbagai 

daerah di sela keikutsertaan pada table top dalam Micemart 2018 yang digelar di 

pelataran Keraton Surakarta, Rabu (14/11)” (Suara Merdeka, 2015).  

Selain itu, hal senada juga diungkapkan oleh salah satu peserta Micemart 2018 : 

“Aldo Sumolang, salah satu peserta Micemart 2018 dari Jakarta mengatakan, Kota Solo 

yang lokasinya sangat dekat dengan bandara serta kemudahan transpotasi dalam kota 

menjadi kekuatan tersendiri sebagai kota MICE.” (Suara Merdeka, 2015).  

Hal serupa juga disampaikan oleh Nining Wiati selaku pemilik Asto Travel sekaligus 

sebagai sekretaris Asita Jakarta, beliau menuturkan: 

“Apalagi keberadaannya juga didukung sejumlah hotel yang mempunyai convention hall 

yang memadahi. Di Solo selalu juga muncul hal-hal baru yang mendorong orang-orang di 

luar daerah untuk datang. ”Saya melihat De Tjolomadu adalah salah satu contoh yang 

menjadi kekuatan dan magnet masyarakat datang ke Solo,” kata dia yang sudah menyusun 

sejumlah agenda MICE dari beberapa korporat untuk digelar di Solo tahun depan Hal 

senada dikatakan Nining Sustini Wiati, pemilik Astro Travel sekaligus sekretaris Asita 

Jakarta.” (Suara Merdeka, 2015).  

Potensi bisnis tersebut ditanggapi positif oleh berbagai stakeholder terkait seperti 

yang diungkapkan oleh Persatuan Hotel dan Restoran di Indonesia (PHRI) yang 

menyatakan Kota Surakarta saat ini lebih membutuhkan hotel bintang 4 dan 5 

dibandingkan 3 ke bawah. Hal itu disebut sesuai dengan kebutuhan pasar (Dwinanda, 

2019).  

"Memang di setiap kali ada event Solo ini selalu kehabisan kamar, sampai hotel sekecil 

apapun penuh, tetapi ada kalanya okupansi kita hanya mencapai 56 persen. Bahkan hotel 

nonbintang hanya 32 persen,  

" katanya. Dengan begitu, menurut Adullah, pembangunan hotel belum terlalu perlu 

dilakukan, kecuali untuk pasar premium (Dwinanda, 2019).  

Respon positif juga ditanggapi oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Toto Amanto yang menghimbau untuk para calon 

investor agar kedepan menginvestasikan hotel bintang 4 dan 5,  

“Kalau bintang rendah mengganggu hotel lain, kalua bintang 4 dan 5 kan pangsa pasarnya 

beda” (Dwinanda, 2019). 

 

1.1.2 Surakarta Kota Heritage 

Kota Surakarta merupakan sebuah kota yang strategis di Provinsi Jawa Tengah. 

Masuk ke dalam wilayah JOGLOSEMAR (Yogyakrta, Surakarta, dan Semarang) 

membuat kota ini mememiliki berbagai daya tarik tersendiri.  

Selain daya tarik wisata, adapun daya tarik bisnis yang ditawarkan di Kota Surakarta. 

Menurut Peraturan Daerah Kota Surakarta no. 9 tahun 2016 tentang Rencana 
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Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta Tahun 2016-2021, Kota 

Surakarta yang terletak di Kawasan Kerjasama Regional 

SUBOSUKAWONOSRATEN (Sukoharjo, Boyolali, Surakarta, Wonogiri, Sragen, 

Klaten) dan SOSEBO (Surakarta, Selo/ Boyolali, dan Borobudur) yang memiliki 

SDA (Sumber Daya Alam), kesuburan tanah, dan objek wisata. Sedangkan dalam 

Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Kota Surakarta termasuk dalam 

pariwisata nasional Surakarta-Sangiran dan sekitarnya. 

Dengan potensi wilayah yang dimiliki Kota Surakarta, Dalam Regional Provinsi Jawa 

Tengah dijadikan kawasan peruntukan industri, skala wilayah untuk produk-produk 

unggulan berbasis industry kerajinan dan pariwisata. Ditambah dengan suasana kota 

yang nyamanan dan bebas dari macet merupakan unggulan untuk menarik investor 

untuk berinvestasi atau sekedar untuk menyelenggarakan sebuah acara. Berbagai 

potensi yang dimiliki tersebut, membuat Kota Surakarta memiliki slogan “Surakarta 

The Spirit of Java”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Bedasarkan uraian latar belakang di atas, menarik untuk dipalajari lebih lanjut mengenai 

Bagaimana konsep Javanese hotel dengan pendekatan arsitektur Jawa kontemporer di Kota 

Surakarta, selanjutnya dapat diuraikan sebagai berikut : 

1.2.1. Dimana lokasi yang tepat untuk mendirikan? 

1.2.2. Bagaimana kondisi site? 

1.2.3. Apa saja ruang-ruang yang dibutuhkan? 

1.2.4. Bagaimana teknologi yang diterapkan? 

1.2.5. Bagaimana estetika bangunan? 

1.3 Tujuan 

Tujuannya untuk membuat konsep dan desain Javanese hotel dengan pendekatan arsitektur 

Jawa kontemporer di Kota Surakarta sebagai komponen pendukung kota MICE (Meeting, 

Incentive, Convention, Exhibition). 

1.4 Sasaran 

Guna mencapai tujuan di atas, berikut merupakan sasaran-sasaran yang harus dicapai antara 

lain : 

1.4.1. Melengkapi akomodasi hotel bintang lima di Kota Surakarta. 

1.4.2. Membuat pusat bisnis baru di bagian utara Kota Surakarta. 

 

1.4.3. Memberikan daya tarik kunjungan wisata di Kota Surakarta. 

1.4.4. Melengkapi fasilitas untuk penyelenggaraan kegiatan MICE. 
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1.5 Manfaat 

Manfaat yang didapat melalui konsep perencanaan dan perancangan Javanese hotel dengan 

pendekatan arsitektur Jawa kontemporer di Kota Surakarta yaitu menjadikan Kota Surakarta 

sebagai kota MICE yang memiliki fasilitas lengkap dan meningkatkan kunjungan wisata 

sehingga dapat meningkatkan laju perekonomian di Kawasan Kerjasama Rgional 

SUBOSUKAWONOSRATEN (Sukoharjo, Boyolali, Surakarta, Wonogiri, Sragen, Klaten). 

1.6 Lingkup Pembahasan 

Keterbatasan waktu dan disiplin ilmu dalam penyusunan Dasar Program Perencanaan Dan 

Perancangan Arsitektur (DP3A) agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan, maka peneliti 

menetapkan batasan-batasan penelitian, antara lain : 

1.6.1. Penerapan arsitektur jawa kontemporer sebatas desain arsitetural bangunan. 

1.6.2. Perencanaan dan perancangan hotel bintang lima hanya sebatas memenuhi kriteria 

yang ditetapkan pada Peraturan Menteri Pariwisata. 

1.6.3. Lokasi site terbatas pada daerah administrasi Kota Surakarta. 

1.7 Desain yang Dihasilkan 

Perencanaan ini diharapkan akan menghasilkan sebuah desain hotel yang mengusung 

arsitektur jawa kontemporer guna menyelaraskan modernitas dengan kebudayaan yang 

dimiliki Kota Surkarta. Hotel tersebut nantinya juga dapat memenuhi kebutuhan hotel 

berbintang khususnya hotel bintang lima yang ada di Kota Surakarta. Pemenuhan tersebut 

sebagai bentuk dukungan terhadap Kota Surakarta sebagai salah satu kota MICE dan 

Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Surakarta-Sangiran dan sekitarnya. 

2. METODE  

Pembahasan pada Dasar Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (DP3A) melalui metode 

deskriptif, yakni sebuah metode yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual, 

serta akurat pada fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu. 

2.1 Metode Pengumpulan Data 

Guna memperoleh data Dasar Program Perencanaan Dan Perancangan Arsitektur (DP3A) 

menggunakan berbagai sumber dokumen, yakni: 

2.1.1 Data primer, meliputi peta lokasi, kondisi tapak, dan sebagainya yang dapat 

dilakukan melalui observasi langsung di lapangan dengan melakukan wawancara terhadap 

narasumber, foto lokasi, dan sketsa. 

2.1.2 Data sekunder, meliputi latar belakang yang diperoleh melalui data literatur. 

2.2 Tahap Analisis 
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Guna mempermudah analisis data yang sudah berhasil di dapatkan, metode yang 

digunakan, yaitu : 

2.2.1 Metode kuantitatif, meliputi analisis kebutuhan ruang dan luas bangunan. 

2.2.2 Metode kualitatif, meliputi analisis standarisasi hotel bintang lima dan penentuan 

lokasi perencanaan. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Konsep Tapak 

3.1.1 Main entrance dan side entrance 

Akses keluar masuk kendaraan bagi tamu hotel langsung dari Jalan Lingkar Utara 

Kota Surakarta lalu menuju lahan parkir ataupun berputar di tempat yang telah di 

sediakan di dalam site. Sedangkan, akses masuk pengelola dan kegiatan service 

dapat melalui jalan lokal yang berada di sebelah barat site sehingga tidak 

menganggu pemandangan maupun akses bagi tamu hotel. 

 
Gambar 1 Konsep main entrance dan side entrance 

3.1.2 Kebisingan 

Bangunan hotel dibuat menjorok masuk ke dalam site dan diberi vegetasi yang 

dapat menghalau kebisingan. 

 
Gambar 2 Konsep Kebisingan 
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3.1.3 View 

Menciptakan view di dalam site dengan menghadirkan taman-taman yang hijau 

dan kolam renang. 

 
Gambar 3 Konsep View 

3.1.4 Klimatologi 

 
Gambar 4 Konsep Klimatologi 

▪ Matahari 

Desain bangunan yang adaptif dengan kondisi tropis dan pemberian vegetasi 

peneduh di dalam site. 

▪ Angin 

Guna mencapai kenyamanan termal yang ideal diperlukan pendingin dapat 

berupa vegetasi peneduh atau dengan pendingin udara. 

▪ Drainase 

Membuat drainase sekeliling site dan dialirkan ke sungai. 

Membuat sumur resapan dan biopori agar mempercepat air hujan diserap oleh 

tanah. 

3.2. Konsep Ruang 

Javanese Hotel merupakan sebuah konsep hotel berbintang 5 terpadu dengan venue MICE 

di Kota Surakarta. Guna memenuhi kebutuhan ruang, maka dilakukan pengelompokan 

bedasarkan kelompok kegiatan ruang sebagai berikut : 
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Tabel 1 Rekapitulasi kebutuhan ruang 

No. Jenis Kegiatan  Luas Kebutuhan Ruang 

1 Kegiatan Publik                              10.594,65  m2 

2 Kegiatan Penunjang                              10.698,70  m2 

3 Kegiatan Privat 5.953,562 m2 

4 Kegiatan Pengelola 1.674,40 m2 

5 Kegiatan Servis                                5.633,80  m2 

Total Kebutuhan Ruang Hotel                              34.555,11  m2 

3.3. Konsep Massa 

Konsep arsitektur Jawa diterapkan melalui tata massa yang mengadopsi tata massa rumah 

joglo. 

 

Gambar 5 Konsep massa 

3.4. Konsep Tampilan Arsitektur 

Eksterior 

Ornamen vertikal Ornamen vertikal berupa juluran aluminium composite panel 

(ACP) yang dijulurkan secara vertikal. Ornamen ini diletakkan di 

bagian atas akses utama menuju lobby yang bertujuan untuk 

memberikan kesan tinggi dan megah ketika akan memasuki area 

tersebut. 

 
Gambar 6 Ornamen vertikal 
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Konsol kayu Konsol kayu menjadi ornament yang memperkuat suasana Jawa 

pada bangunan hotel. Ornamen ini digunakan pada bangunan 

kelompok kegiatan penunjang dan kamar tidur suite. 

 
Gambar 7 Konsol kayu 

Pintu ganda Pintu ganda menjadi salah satu ornament untuk memperkuat kesan 

Jawa pada bangunan. Pintu ini digunakan pada bangunan 

kelompok kegiatan penunjang dan kamar tidur suite. 

 
Gambar 8 Pintu ganda 

Interior 

Penutup lantai Penutup lantai yang digunakan harus memberikan kesan mewah 

sekaligus memperkuat kesan Jawa pada hotel. Penutup lantai yang 

digunakan yaitu tegel bermotif serta batuan alam, seperti marmer. 

 
Gambar 9 Tegel motif 
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Gambar 10 Lantai marmer 

 

3.5. Konsep Struktur, utilitas, dan landscape 

3.5.1 Struktur 

Penerapan arsitektur kontemporer melalui penggunaan material struktur yang lebih 

modern, yakni penggunaan material baja guna memberikan ruang bebas kolom 

yang lebih luas . 

 

Gambar 11 Isometri struktur 

3.5.2 Utilitas 

 

Gambar 12 Sewage Water Plant (SWP) 
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Gambar 13 Pendingin udara 

  
Gambar 14 Plumbing 

 
Gambar 15 Proteksi kebakaran 

3.5.3 Landscape 

Sebagai penyeimbang elemen alami dan buatan perlu adanya penataan lansekap 

pada sebuah bangunan. Secara umum lansekap terdiri dari tiga jenis, yaitu : hard 

scape, soft scape, dan aqua scape. Pada sebuah bangunan terlebih yang berfungsi 

sebagai hotel, perlu adanya penataan yang baik dari ketiga jenis lansekap tersebut. 

Beirikut merupakan jenis-jenis lansekap yang digunakan : 
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Gambar 16 Konsep Landscape 

3.6. Konsep Arsitektur 

3.6.1 Arsitektur Jawa 

▪ Bentuk atap 

Bentuk atap massa utama mengambil tipologi atap joglo yang menjadi simbol 

sebuah bangunan Jawa. 

 
Gambar 17 Atap joglo 

▪ Pintu masuk 

Pintu masuk atau gerbang menjadi salah satu akses utama menuju sebuah 

bangunan begitu juga pada bangunan kamar suite yang diberi pintu masuk agar 

lebih privat 

 
Gambar 18 Gerbang masuk kamar suite 

▪ Interior ruang 

Restoran : Penggunaan tegel bermotif, usuk ngipas, tumpang sari 
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Gambar 19 Interior restoran 

Convention Hall : Penggunaan usuk ngipas, langit-lagit ruangan yang dilukis. 

 
Gambar 20 Interior convention hall 

Exhibition Hall : Terdapat pertunjukan gamelan 

 
Gambar 21 Interior exhibition hall 

3.6.2 Arsitektur Kontemporer 

Penerapan arsitektur kontemporer yakni penggunaan material modern ini guna 

efisiensi dalam pekerjaan konstruksi dan perawatan bangunan. Pertimbangan lain, 

material modern lebih mudah menyesuaikan dengan kebutuhan ruang bebas kolom 

(konstruksi baja) 
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4. PENUTUP 

Mengapa proyek ini layak dibangun ? 

a. Sebagai kota mice posisi ke-8 tingkat nasional, namun belum ada venue yang dapat 

menampung sampai dengan 10.000 tamu. 

b. Surakarta menjadi tuan rumah acara-acara internasional, seperti  SIPA, FACP yang 

membutuhkan hotel dan area konvensi terpadu. 

c. Surakarta masuk ke dalam KSPN, KSPN Solo-sangiran dan sekitarnya, serta menjadi kota 

warisan dunia. 

d. Terletak di kawasan SUBOSUKOWONOSRATEN, Sehingga memiliki banyak daerah 

penyangga dan obyek wisata yang dapat dikunjungi. 

e. Rekomendasi dinas penanaman modal Kota Surakarta, merekomendasikan untuk menambah 

hotel bintang 4 dan 5 dibanding bintang 3 ke bawah yang pasarnya sudah jenuh 
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