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HOTEL BISNIS DI KABUPATEN BATANG DENGAN PENDEKATAN 

SUSTAINABLE  

Abstrak 
Pemerintahan Presiden Ir. Jokowi pada periode kedua ini menjujng visi misi mengenai 
pertumbuhan Sumber Daya Manusia dan Ekonomi, hal ini di tunjukan dengan 
keseriusannya beberapa kali dalam rapat cabinet mengkampanyekan investasi dalam hal 
industri . Pada juni 2020 presiden Ir. Jokowi meninjau langsung salah satu tempat yang 
akan dibangun sebuah Kawasan Industri Terpadu dimana akan menjadi percontohan 
sebagai bentuk kawasan industri unggulan di Indonesia dan Kabupaten Batang, Provinsi 
Jawa Tengah sebagai lokasi dibangunnya Kawasan Industri Terpadu. Dengan 
dibangunnya kawasan industri Kabupaten Batang akan menjadi pusat perputara bisnis 
dimasa kedepannya dimana para investor akan bersinggah atau menetap demi 
kebutuhan bisnis, hal ini menjadi sorotan tersendiri Kabupaten Batang belom memiliki 
tempat menginap ataupun Hotel yang memumpuni, dikarenakan Hotel berbintang di 
Kabupaten Batang terbilang sedikit. Dengan melihat kondisi dan kesempatan yang ada 
pembangunan Hotel Bisnis untuk menampung kegiatan bisnis di Kabupaten Batang 
sangat diperlukan dan pendekatan sustainable akan diterapkan pada perancangan Hotel 
Bisnis ini melihat kondisi polusi di Kota Batang masih terbilang tinggi karena adanya 
industri yang ada.  

Kata kunci : Pebisnis, Kabupaten Batang, Hotel Binis, Sustainable 

 

Abstract 
Government of President Ir. In this second period, Jokowi upholds the vision and 
mission regarding the growth of Human Resources and the Economy, this is shown by 
his seriousness several times in cabinet meetings to campaign for investment in 
industrial matters. In June 2020 President Ir. Jokowi directly inspected one of the places 
where an Integrated Industrial Estate will be built which will serve as a pilot as a form 
of leading industrial area in Indonesia and Batang Regency, Central Java Province as 
the location for the construction of an Integrated Industrial Estate. With the construction 
of the Batang Regency industrial area, it will become the center of business turnover in 
the future where investors will stop or stay for business needs, this is a special highlight 
for Batang Regency that has not yet had a place to stay or a qualified hotel, because 
there are few star hotels in Batang Regency. By looking at the conditions and 
opportunities that exist, the construction of a Business Hotel to accommodate business 
activities in Batang Regency is very necessary and a sustainable approach will be 
applied to the design of this Business Hotel, seeing that the pollution conditions in 
Batang City are still relatively high due to the existing industry. 

Keywords: Businessman, Batang Regency, Binis Hotel, Sustainable 

1. PENDAHULUAN 

Indonesia tiap tahun mengejar pertumbuhan lapangan kerja diberbagai sektor hal ini di 

dasarkan pidato Presiden Ir. Joko Widodo saat pidato visi dan misi periode kedua 

pemerintahan Presiden yang baru terpilih (14/07/2019), dimana bapak Ir. Jokowi 
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menegaskan demi pertumbuhan lapangan pekerjaan untuk rakyat Indonesia Pemerintah 

akan membuka peluang besar bagi investor luar untuk berinvestasi di Indonesia demi 

menarik lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi. 

Pada bulan juni 2020 Presiden RI Ir. Joko Widodo meninjau langsung salah satu 

kawasan yang akan menjadi salah satu percontohan untuk kawasan industri terpadu di 

Indonesia yaitu Kabupaten Batang Jawa Tengah. Pada pidato Presiden Jokowi saat 

meninjau kawasan industri di Kabupaten Batang, Rencananya akan ada 7 perusahaan 

asal tiongkok yang akan menepati daerah industri di batang, hal ini akan menjadi positif 

kedepannya dimana akan menarik lapangan pekerjaan untuk masyarakat lokal dan 

menjadikan batang kota bisnis kedepannya (setkab.go,id).  

Kabupaten Batang ditetapkan sebagai kawasan industry terpadu oleh Presiden Ir. 

Jokowi dan alasan dipilihnya batang sebagai kawasan industri diutarakan Direktur 

Utama PT Kawasan Industri Wijayakusuma, Ahmad Fauzie Nur menyebutkan Kawasan 

Industri Terpadu Batang sebagai salah satu pilot project pengembangan kawasan 

industri yang ramah investasi. Dimana berbagai infrastruktur pendukung dibangun 

pemerintah mulai dari pembebasan lahan yang tidak perlu dilakukan sehingga biaya 

lahan dan biaya lainnya bisa ditekan. 

Ditetapkannya Kabupaten Batang sebagai Kawasan Indutri Terpadu akan 

menjadi salah satu pusat perputaran bisnis yang besar  dimana Kawasan Industri 

Terpadu adalah proyek nasional. Melihat kondisi yang ada dikabupaten batang, belom 

didukung oleh fasilitas pendukung yang mewadahi salah satunya Hotel Bisnis yang 

akan digunakan tempat meeting yang akan digunakan para pebisnis di Kabupaten 

Batang, Hal ini menjadi alasan penting dibangunnya Hotel Bisnis di Kabupaten Batang. 

Melihat standart konsentrat patikular (PM 2,5) yang ada di Kabupaten Batang 

pada tahun 2021 terbilang tidak sesuai dengan standart WHO dimana konsentrat 

partikular yang ada di kota batang yang bersumber yaitu 24.05 dan yang ditentukan 

WHO 10.0 (https://cip-iot.id/aqli/) dan indek kualitas udara di batang rata – rata pada 

bulan Juli 2021 yaitu 92.5 terbilang sedang dimana standart yang tertera di  Keputusan 

Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : KEP 45 / MENLH / 1997 Tentang Indeks 

Standar Pencemar Udara yaitu 0-50 (https://www.iqair.com) Hal ini disebabkan oleh 

satu jenis industri, masih terdapat beberapa industri besar lainnya seperti PLTU dan 

pabrik textile beberapa industri lain yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, 

kemungkinan dimasa depan dampak polusi yang ditimbulkan dapat menjadi semakin 

buruk. 

https://www.iqair.com/
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Merespon berbagai potensi dan dampak yang ditimbulkan diatas, maka 

diperlukannya konsep dan strategi yang tepat dalam melakukan perencanaan 

pembangunan di Kabupaten Batang agar lingkungan sekitar tetap dapat terjaga dan 

tidak semakin memperparah kondisinya. Pendekatan ramah lingkungan /susstainable 

dapat diterapkan sebagai respon terhadap dampak negatif yang diakibatkan oleh 

aktivitas industri.  

Dalam pengerjaan tugas akhir ini penulis mengusulkan judul “Perancangan 

Bussiness Hotel dengan Pendekatan Arsitektur Berkelanjutan di Kabupaten Batang”. 

Business hotel diambil sebagai salahsatu respon yang strategis dalam menjemput 

potensi pengembangan industri diatas, guna mewadahi kebutuhan pembisnis dalam 

memperoleh akomodasi penginapan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan mereka, 

dengan pembangunan hotel yang tetap mengedepankan prinsip berkelanjutan / 

Sustainable Architecture yang anti polusi dan ramah bagi lingkungan sekitar. 

2. METODE  
Pada perancangan ini, penulis menggunakan metode pembahasan deskriptif dengan 

system pengumpulan data antara lain :  

1) Observasi 

Observasi merupakan metode yang dilakukan pertama dengan cara turun 

langsung ke objek penelitian dan melakukan pengamatan secara menyuluruh untuk 

mengetahui kondisi pasti yang ada dilapangan guna mengenal lebih dalam objek 

penelitian yang dilakukan dengan mengamati keadaan secara fisik yang tampak apa 

adanya.  

2) Study literatur 

Study literatur merupakan proses pencarian data yang dilakukan dengan cara 

memahami hal-hal terkait dengan penelitian lewat pemahaman isi buku, media cetak, 

web, media elektronik, dll guna mendalami dan memperkuat teori-teori yang digunakan 

dan mendukung analisa penelitian.  

3) Interview (wawancara) 

Interview merupakan metode wawancara dengan bertatap muka secara 

langsung dan membuka suatu obrolan dengan tanya jawab berdasarkan tema 

pembahasan penelitian untuk mendapatkan data yang diinginkan. Interview ini 

dilakukan oleh peneliti dengan beberapa pihak terkait dengan waktu yang telah 

disepakati.  

4) Questioner 
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Questioner dilakukan dengan cara mengadakan pengisian from questioner yang 

telah disediakan oleh peneliti. Questioner ini berupa pertanyaan dengan jawaban pilihan 

dan jawaban singkat. Pengisian questioner ini dilakukan oleh pihak-pihak yang menjadi 

pengguna objek penelitian. Questioner ini dilakukan untuk mengetahui pandangan 

pengguna terhadap objek, kegiatan yang dilakukan dan ingin dilakukan oleh pengguna, 

dan kepuasan dan perasaan pengguna terhadap segala hal yang ada pada objek. . 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Pemilihan Tapak 

Berikut merupakan data lokasi terkait proses perancangan Bisnis Hotel Di 

Kabupaten Batang (Dengan Pendekatan Sustainable Architecture). 

Data Teknis: 

Lokasi Tanah : Jl. Dr. Sutomo  

Kecamatan : Batang 

Kota Administrasi : Kabupaten Batang 

Data Proyek 

Luas Tanah : 5.349 m2  

KDB : 60 % (Sumber: Perda Kab. Batang No.6 Th.2021) 

KLB : 1,2 (Sumber: Perda Kab. Batang No.6 Th.2021) 

KDH : 10 % (Sumber: Perda Kab. Batang No.6 Th.2021) 

Lokasi tapak berada terletak di kawasan kota dimana dekat dengan beberapa 

fasilitas public seperti POM bensin, Halte bus, Alun-alun, Rumah sakit dan dekat 

dengan beberapa kantor pemerintahan seperti Kantor DPRD, Kantor Kab. Batang. 

3.2 Analisa dan Konsep Site 

Lokasi tapak terletak berdekatan dengan Hutan Kota Rajawali. Dimana di HKR 

ini banyak pengunjung untuk berolahraga dan maupun bersantai menikmati lingkungan 

yang hijau dan setiap akhir pekan pemkot mengadakan bazar jajan tradisional di HKR. 

Lokasi juga bersebalahan dengan Gor Indoor dimana masih dalam tahap 

pembangunan dan direncanakan akan menjadi pusat  kegiatan olahraga Kabupaten 

Batang. Didukung dengan adanya hal tersebut dapat berdampak positif terhadap Hotel 

Bisnis. 
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Gambar 1. Analisa Konsep site 

(Sumber : Analisa Penulis) 
 

Lokasi site terletak di desa Beran, kelurahan Kauman, Kecamatan Batang, 

Kabupaten Batang. Dengan luas lahan 5.349 m² yang mempunyai batasan– 

batasan sebagai berikut: 

Tabel 1. Batasan Site 

Arah Batasan 

Utara Hutan Kota Rajawali 

Selatan Gor Indoor 

Barat Jl. Dr. Sutomo 

Timur Persawahan 

(Sumber : Analisa Penulis) 
3.3 Analisa dan Konsep Sirkulasi 

3.3.1 Analisa 

Analisa pencapaian bertujuan untuk menentukan letak akses masuk ke dalam 

tapak bangunan, dimana hal tersebut dipertimbangkan menurut beberapa aspek, yaitu: 

1) Pintu masuk utama atau main entrance untuk masuk ke dalam kawasan merupakan 

akses yang mudah dicapai roda dua dan roda empat ataupun kendaraan umum. 

2) Pintu keluar diletakkan dengan pertimbangan supaya tidak mengganggu sirkulasi 

umum dan searah dengan jalan. 
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Gambar 2 Analisa 
(Sumber : Penulisa 2021) 

Dari analisa di atas diperoleh data bahwa terdapat jalur arteri disebelah utara dan 

timur site,  jalur ini mempunyai lebar 8 meter dan jalur kolektor terletak pada timur 

bangunan lebar jalan ini < 7 meter dan jalan ini menjadi akses utama ke bangunan. 

3.3.2 Konsep 

Konsep pencapaian dibuat dengan dasar analisa yang sudah dilakukan sebelumnya, 

hal ini bertujuan untuk mendapat tata letak ruang atau fasilitas yang sesuai sehingga 

berpengaruh dalam segi kenyamanan bangunan, adapun penjelasan konsep pencapaian 

sebagai berikut: 

 
Gambar 3 Konsep Sirkulasi 

 (Sumber : Penulis 2021) 
 

1) Pintu masuk terletak di sebelah utara site, selain karena adanya jalur kolektor 

sekunder di sebelah utara site yang terhubung dengan jalur arteri sekunder hal ini di 
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dasari karna arah jalan masuk dari jalan arteri ke masuk ke jalan kolektor dari arah 

utara. 

2) Pintu keluar terletak di sebelah selatan dan barat site, hal ini dikarenakan terdapat 

jalur kolektor sekunder dan hanya satu akses akses keluar hanya dari barat dimana 

intensitas keramaian tidak terlalu ramai. 

3.4 Analisa Matahari 

3.4.1 Analisa 

Analisa matahari bertujuan untuk menentukan orientasi bangunan, pencahayaan 

alami dan juga konsep vegetasi buatan yang dapat mereduksi cahaya matahari.  

Dari analisa ini mempertimbangkan beberapa aspek antara lain: 

1) Alur gerak semu matahari, di tahap ini dapat diketahui waktu kapan sinar matahari 

mempunyai intensitas yang berbeda. 

2) Orientasi bangunan, dimana terdapat beberapa ruang dan material bangunan yang 

tidak baik jika terpapar sinar matahari secara terus menerus, maka dari itu orientasi 

bangunan perlu diperhatikan. 

3) Vegetasi buatan yang dapat menyaring atau mereduksi sinar matahari sehingga sinar 

matahari tidak langsung mengenai bangunan. 
 

 
Gambar 4 Analisa Matahari 

 (Sumber : Penulis 2021) 

Berdasarkan analisa di atas dapat diperoleh data bahwa matahari bergerak dari 

arah timur ke arah barat, sedangkan di sekitar tapak belum terdapat vegetasi, hal ini 

menyebabkan sinar matahari terpancar 12 jam penuh, dan cahaya matahari paling terik 

dan panas pada saat pukul 12.00 siang. Jika dibiarkan tanpa adanya objek untuk 
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mereduksi panas sinar matahari, dapat mempengaruhi kesehatan bangunan itu sendiri 

3.4.2 Konsep 

Konsep yang digunakan untuk mengatasi masalah yang sudah dijelaskan pada 

analisa sebelumnya yaitu mengambil cara sebagai berikut:  

 
Gambar 5 Konsep Matahari 

 (Sumber : Penulis 2021) 

1) Pembuatan vegetasi buatan dengan menanam pohon dengan kriteria pohon berdaun 

cenderung lebat dan berbatang tinggi di sebelah timur dan barat site, sehingga dapat 

menangkal sinar matahari yang datang secara langsung yang dapat merusak material 

bangunan. 

2) Pembuatan taman atau vegetasi buatan di rooftop bertujuan untuk mereduksi suhu 

panas yang dihasilkan dari sinar matahari sehingga suhu di dalam bangunan tetap 

terjaga dan sejuk. 

3) Untuk memaksimalkan pencahayaan alami bukaan pada massa bangunan 

diperbanyak pada bagian utara, timur dan selatan. 

3.5 Sumber Daya Alam (materials and resources) 

Adapun pertimbangan pemilihan material mengunnakan material yang telah 

sesuai dan ditetapkan oleh Green Building Council Indonesia (GBCI) sehingga 

memenuhi standard kriteria bangunan bersertifikat Ramah Lingkungan. Selain itu, 

bahan yang digunakan pun juga harus dipilih berdasarkan material yang tidak 

mengganggu atau memberikan dampak negatif kepada baik pengunjung maupun 

karyawan hotel. 

1) Struktur 

Berdasarkan pedoman teknis perencanaan hotel, setiap bangunan hotel harus 

memiliki perencanaan hotel yang stabil, kuat, dan kokoh sehingga bangunan dapat 
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menampung baik beban hidup maupun beban mati. Untuk meembat struktur bangunan, 

terdapat beberapa alternatif material yang dapat dipilih untuk material konstruksi 

bangunan, diantara adalah beton, baja, dan kayu. 

           
Gambar 6 Beton 

(Sumber: Google Image) 
2) Dinding 

Pada perancangan bisnis hotel ini akan menggunakan material bata merah sebagai 

dinding, didasari karna harga relatif terjangkau dan untuk segi estetis juga menonjol. 

 
Gambar 7 Batu bata 

(Sumber: creativemarket.com) 
3. Lantai 

Untuk lantai, digunakan marmer dan vinyl sebagai materialnya. Hal ini atas dasar 

pertimbangan bahwa marmer merupakan bahan yang kuat, rata, tidak berongga, serta 

tidak berpori sehingga mencegah debu dan kotoran agak tidak berkumpul dan masuk di 

sela-selanya. 

 
Gambar 8 Lantai Marmer 

(Sumber:Pinterest) 
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4. Plafon 

Material plafon yang akan dipilih didasarkan pertimbangan bahan yang, rapat, 

kuat, tidak mudah rontok, maupun tidak menghasilkan debu dan kotoran. 

3.6 Indoor Health and Comfort (IHC) 

1) Outdoor Air Introduction atau Introduksi Udara Luar 

Kualitas udara di dalam ruangan atau gedung yang tidak baik bisa menimbulkan 

berbagai penyakit seperti keracunan dan menyebabkan beberapa penghuni gedung 

mengalami mual, pusing, hingga pingsan. Salah satu tanda kualitas udara yang tidak 

baik adalah konsentrasi karbon dioksida (CO-2) yang tinggi di dalam gedung maupun 

diluar gedung. Untuk itu aspek IHC ini sangat penting di perhatikan dengan beberapa 

solusi seperti pemaksimalan penggunaan ventilasi alami dengan sirkulasi yang baik dan 

filtrasi polusi dari sumber polusi yang ada sebelum masuk dalam kawasan bangunan. 

2) Outsite View atau Pemandangan Luar Negeri 

Bangunan baru adalah mengurangi kelelahan mata dengan memberikan 

pemandangan jarak jauh dan menyediakan koneksi visual ke luar gedung melalui 

jendela. Jendela pada dasarnya digunakan manusia untuk melihat keadaan sekitar di luar 

tempat tinggalnya, antara lain untuk mengamati sumber daya alam sebagai cadangan 

makanan, untuk memasukkan sinar matahari agar memproduksi hormon tubuh, dan 

untuk perlindungan (mengontrol ancaman dari luar). 

Mengapa hanya dengan melihat ke arah jendela dapat mengurangi stress. Karena 

informasi keadaan cuaca, waktu, pemandangan alam dan kemungkinan untuk bisa 

mengamati kegiatan sosial yang terjadi di luar bangunan melalui dinding transparan 

akan membebaskan penghuni dari perasaan klaustrofobia (ketakutan dalam ruang 

tertutup), monoton, bosan, dan ini merupakan indikasi kepuasan bagi pengguna gedung. 

Hal ini akan berimbas pada meningkatnya produktivitas karyawan di tempat kerja, 

meskipun di sisi lain penggunaan kaca pada perimeter gedung akan menambah beban 

pendingin jika tidak didesain dengan tepat. 

 

4. PENUTUP 

Demikian uraian poin penting yang dari Dasar program perencanaan dan perancangan 

arsitektur (dp3a) Hotel bisnis di kabupaten batang dengan pendekatan sustainable, 

Business hotel diambil sebagai salah satu respon yang strategis dalam menjemput 

potensi pengembangan industri diatas, guna mewadahi kebutuhan pembisnis dalam 

memperoleh akomodasi penginapan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan mereka, 
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dengan pembangunan hotel yang tetap mengedepankan prinsip berkelanjutan / 

Sustainable Architecture yang anti polusi dan ramah bagi lingkungan sekitar.  

DAFTAR PUSTAKA 

Amrullah, I. (2019). Tugas Akhir. City Hotel Ramah Lingkungan di Demak. 

Britain, V. (2007). Budget Hotels Quality Standard. England: VisitBritain. 

Ernst, N. (1987). Data Arsitek Jilid 1, 2 dan 3. Jakarta: Erlangga. 

Hardiningtyas, Y. S. (2015). Tugas Akhir. Budget Hotel di Colomadu dengan 

Pendekatan Arsitektur Hemat Energi. 

Nurdiansah, M. E. (2019). Proyek Akhir Arsitektur. City Hotel di Jakarta Timur dengan 

Pendekatan Konsep Eco-Tech Architecture. 

Perhotelan, A. (2017, Juni 3). Pengertian dan Jenis-jenis Hotel. Retrieved from Blog 

Anak Perhotelan: https://bloganakperhotelan.blogspot.com/2017/03/pengertian-

dan-jenis-jenis-hotel.html 

Ridawan, D. A. (2016). Landasan Konseptual Perencanaan dan Perancangan Arsitektur. 

Hotel Atlet dan Pusat Pelatihan Olahraga. 

Saraswati, E. A. (2020). Landasan Konseptual Perencanaan dan Perancangan Arsitektur. 

Hotel Bintang Lima di Kota Surakarta dengan Pendekatan Arsitektur 

Bioklimatik. 

Suparwi, W. B. (2018). Tugas Akhir. Hotel Syariah di Purbalingga. 

Surakarta, B. (2018). Statistik Tingkat Penghunian Kamar Hotel Kota Surakarta 2018. 

Surakarta: Badan Pusat Statistika Kota Surakarta. 

Zaini, Y., Swasto, D. F., & Nugrahandika, W. H. (2018). Kota Layak Huni "Urbanisasi 

dan Pengembangan Perkotaan". Pengaruh Aksesibilitas dalam Pemilihan Lokasi 

Hotel Berbintang di Pekanbaru, 216-219. 

Elfriska Damayanti. (2016) Tanaman Penyelamat Lingkungan. Diakses pada 28 Juli 

2021, dari  https://portal.bangkabaratkab.go.id/. 

 


	Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I  pada Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik
	Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji 
	Fakultas Teknik
	dan dinyatakan telah memenuhi syarat
	PERNYATAAN
	Abstrak
	1. PENDAHULUAN
	2. METODE 
	HASIL DAN PEMBAHASAN
	Pemilihan Tapak
	Analisa dan Konsep Site
	3.3 Analisa dan Konsep Sirkulasi
	3.4 Analisa Matahari
	3.5 Sumber Daya Alam (materials and resources)
	3.6 Indoor Health and Comfort (IHC)


	DAFTAR PUSTAKA
	Perr Naspub.pdf
	Pengesahan Naspub
	Pernyataan Naspub
	Persetujuan Naspub




