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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Jakarta sebagai ibu kota Negara Indonesia, tentunya menjadi kota yang 

sangat sibuk dibandingkan dengan kota-kota lainnya di Indonesia. Selain menjadi 

pusat pemerintahan, Jakarta juga merupakan pusat bisnis, ekonomi. Maka dari itu 

Jakarta menjadi kota yang sangat padat. Banyak masyarakat, baik dari dalam 

maupun luar negri yang datang ke Jakarta dengan tujuan tertentu. Pergerakan 

aktivitas manusia di Jakarta sangatlah cepat. Menurut Badan Pusat Statistik provinsi 

DKI Jakarta, perkembangan jumlah kunjungan wisatawan ke DKI Jakarta sebanyak 

225.076.000 wisatawan lokal dan 2.251.000 wisatawan asing.  

Begitu pesatnya kunjungan wisatawan ke Jakarta untuk melakukan kegiatan 

pemerintahan dan bisnis, Jakarta harus memiliki fasilitas yang dapat mendukung 

setiap kegiatan tersebut. Perkembangan industri pariwisata, dalam hal ini 

perkembangan hotel atau tempat menginap di Jakarta seharusnya selaras dengan 

perkembangan kota Jakarta. Berdasarkan riset dari Smith Travel Research, 

perusahaan asal Amerika yang mendata perkembangan industri hotel global, 

Jakarta menempati peringkat ketiga sebagai kota dengan perkembangan hotel 

terbesar se-Asia Pasifik. Perkembangan hotel di Indonesia, khususnya di Jakarta 

memang harus menjadi salah satu konsentrasi pemerintah mengingat begitu banyak 

pendatang di Jakarta dari berbagai latar belakang yang membutuhkan akomodasi 

yang baik.  
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Pesatnya perkembangan hotel di Jakarta tentunya membuat wisatawan tidak 

khawatir untuk berkunjung ke kota ini. Terlebih lagi dengan ketersediaan 

penginapan dari berbagai jenis, seperti rumah penginapan, hotel, resort, dsb. Hal ini 

tentunya baik untuk para wisatawan karena justru mendapat banyak pilihan yang 

dapat disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Hal ini juga membuat para pengusaha 

hotel harus berusaha lebih demi meningkatkan kualitas hotel mereka masing-

masing.   

Hotel butik biasanya relatif kecil dan berlokasi di pusat kota, sehingga dapat 

memberikan alternatif akomodasi kepada para pendatang. Maka dari itu Hotel butik 

hadir untuk memberikan sebuah pengalaman baru pada saat menginap di sebuah 

hotel bagi masyarakat. Hotel butik bukan hanya mendapatkan tamu yang 

berkunjung dari luar kota, tetapi juga masyarakat sekitar yang ingin melakukan 

rekreasi bersama teman atau keluarga. Hotel butik yang berprinsip untuk memberi 

penekanan pada konsep tidak hanya sekedar menyediakan kebutuhan akomodasi, 

tetapi juga mendukung potensi komersial kota dalam hal karakter kota di mana 

hotel itu berada. Maka dari itu hotel butik tidak hanya harus memiliki fasilitas yang 

cukup memadai untuk memuaskan apa yang menjadi kebutuhan pelanggan, tetapi 

juga dapat mengangkat budaya setempat untuk menyampaikan pesan bagi para 

tamunya berhubungan dengan karakter dan ciri khas budaya lokal.  

Budaya yang dimiliki masyarakat kota pastinya berbeda dengan masyarakat 

yang ada di desa atau sub-urban. Terdapat kebiasaan-kebiasaan tertentu yang 

muncul dari aktivitas keseharian mereka yang kemudian menjadi sebuah gaya 

hidup dari masyarakat urban. Masyarakat yang ada di kota, terutama di daerah pusat 
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pertumbuhan ekonomi seperti Jakarta, sangat memperhatikan gaya hidup yang 

dipilih sebagai masyarakat urban. Lokasi butik hotel di tengah kota, dalam hal ini 

pusat kota Jakarta yang banyak dikunjungi oleh masyarakat kaum urban tentunya 

perlu memperhatikan banyak aspek yang ada di dalam hotel. Mulai dari fasilitas, 

pelayanan, dsb.  

Pusat kota Jakarta khususnya kawasan Menteng yang menjadi lokasi hotel 

butik The Akmani merupakan suatu kawasan bersejarah karena memiliki banyak 

peninggalan bangunan kolonial dan sejak tahun 1999 kawasan Menteng ditetapkan 

sebagai kawasan cagar budaya. Hal ini membuat semua bangunan yang ada di 

kawasan Menteng harus dijaga berdasarkan umur dan nilai sejarahnya. Selain itu, 

hal ini juga disebabkan karena kawasan ini merupakan area yang sangat dekat 

dengan jantung kota Jakarta, di mana adalah pusat bisnis yang dipadati oleh 

masyarakat dengan gaya hidup urban. Maka dari itu keberadaan hotel butik di 

kawasan Menteng ingin menghadirkan kembali citra dari kawasan tersebut sebagai 

kawasan cagar budaya. 
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana karakteristik langgam bangunan di Menteng diangkat dan 

diterapkan dalam konsep desain Hotel The Akmani untuk menampilkan 

citra butik hotel sesuai dengan tamunya yang didominasi masyarakat urban 

di pusat Jakarta? 

2. Bagaimana perancangan interior hotel The Akmani dapat sesuai dengan 

watak keberaturan dan pragmatik nilai estetika? 

 

1.3 Tujuan Perancangan Interior 

1. Mengembalikan citra Hotel The Akmani sebagai hotel butik dengan 

mengangkat karakteristik langgam bangunan di Menteng, sesuai dengan 

gaya hidup masyarakat urban di pusat kota Jakarta. 

2. Memahami dan menerapkan konsep nilai estetika, khususnya watak 

keberaturan dengan pemanfaatan ruang yang optimal dan watak pragmatik 

dengan keharmonisan penggunaan dan pengolahan bentuk dan material 

dalam pengolahan desain hotel butik The Akmani. 

 

1.4 Kontribusi Perancangan Interior 

1. Kontribusi Praktis 

Kontribusi ini diharapkan dapat dijadikan masukan sebagai pembaruan 

desain dengan konsep yang didasari survei dan wawancara baik kepada pihak 

pengelola, pekerja dan juga tamu. Perancangan interior tentunya dilandaskan 
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pada visi misi Hotel dan kebutuhan pengguna serta beberapa pengembangan 

yang dapat digunakan untuk meningkatkan butik hotel yang akan dirancang. 

2. Kontribusi Teoritis 

Kontribusi ini diharapkan dapat membantu mahasiswa Universitas Pelita 

Harapan untuk mempelajari tentang butik hotel dan bisnis hotel, standar layanan 

dan fasilitas yang harus tersedia yang dapat diberikan kepada tamu. Selain itu 

untuk memberikan ide-ide baru dalam mengembangkan sebuah hotel butik 

dalam layanan untuk memberikan pengalaman baru kepada para tamu. 

 

1.5 Batasan Perancangan Interior 

1. Area Lobi 

Lobi merupakan area yang akan menggambarkan citra untuk pertama 

kalinya kepada tamu tentang identitas sebuah hotel ketika dikunjungi. Area lobi 

ini meliputi meja resepsionis dan lounge. 

2. Kamar Presidential Suite 

Kamar Presidential Suite adalah kamar dengan ukuran terbesar dengan 

fasilitas yang lengkap dan ruangan yang dapat mewakili tipe kamar lainnya. 

Kamar Presidential Suite memiliki dua kamar tidur, ruang tamu dan pantry. 

 

1.6 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan untuk megumpulkan data adalah: 

1. Riset mengenai hotel dan khususnya hotel butik dengan membaca 

beberapa literatur yang diperoleh baik dari perpustakaan, maupun internet. 
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2. Survei dengan cara mengunjungi hotel secara langsung kondisi hotel dan 

menganalisis masalah-masalah yang terjadi di hotel. 

3. Wawancara dengan pengelola, pekerja dan tamu hotel terkait identitas 

perusahaan, sistem kerja dan regulasi yang ada di hotel. 

4. Dokumentasi berupa foto dan video di dalam hotel tersebut. 

5. Membuat catatan dan rekaman dari hasil survei dan wawancara yang telah 

dilakukan.  

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Penulisan ini disusun dengan menggunakan kerangka penulisan yang dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN. Bab ini membahas tentang latar belakang 

perancangan interior, rumusan masalah interior, tujuan dari perancangan interior, 

kontribusi perancangan interior, batasan perancangan interior, teknik pengumpulan 

data, kerangka penulisan, serta alur perancangan interior. 

BAB II TINJAUAN LITERATUR. Pada bab ini berisi tentang data-data 

secara umum yang diperoleh dari Butik Hotel yaitu pengertian Hotel, Hotel Butik, 

Tinjauan Heritage serta teori tentang nilai estetika, khususnya watak keberaturan 

dan watak pragmatik.  

BAB III DATA PROYEK DAN STUDI PRESEDEN. Pada bab ini berisi 

tentang profil hotel, hasil observasi lapangan, hasil wawancara, dan analisa proses 

pengolahan data-data tersebut, serta studi preseden. 
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BAB IV ANALISIS. Pada bab ini berisi tentang hasil perancangan hotel butik 

The Akmani berdasarkan studi literatur di bab II dan data-data yang ada di bab III 

BAB V KONSEP PERANCANGAN INTERIOR DAN IMPLEMENTASI 

DESAIN. Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari perancangan hotel butik 

The Akmani. Bab ini akan menyimpulkan apakah desain yang telah dibuat dapat 

menjawab permasalahan yang ada pada hotel The Akmani dan sesuai dengan watak 

nilai estetika yang ada di bab II. 

 

1.8  Sistematika Perancangan Interior 

 

 

 

 

 

 

Latar Belakang 

a) Mengembalikan identitas Hotel The Akmani sebagai hotel butik. 

b) Penggunaan identitas/ ciri khas hotel tidak seiring dengan penggunaan identitas 

lokal di mana hotel itu dibangun. Identitas lokal tidak untuk menjadi sebuah 

solusi berupa inovasi dalam mendesain. 

Permasalahan 

a) Bagaimana karakteristik langgam bangunan di Menteng diangkat dan diterapkan 

dalam konsep desain Hotel The Akmani untuk menampilkan citra butik hotel 

sesuai dengan tamunya yang didominasi masyarakat urban di pusat Jakarta? 

b) Bagaimana perancangan interior hotel The Akmani dapat sesuai dengan watak 

keberaturan dan pragmatik nilai estetika? 

c)  

Tujuan 

Mengembalikan citra Hotel The Akmani sebagai hotel butik yang berada di tengah 

kota Jakarta dengan membawa lokalitas budaya ke dalam konsep desain interior. 

Selain itu menerapkan watak keberaturan dan pragmatik sebagai nilai estetika, 

melalui desain yang memenuhi fungsi guna dan menciptakan keharmonisan dalam 

desain hotel butik The Akmani. 
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Pengumpulan Data 

Pengumpula data dilakukan dengan riset mengenai hotel butik, survey langsung 

untuk melihat kondisi dan permasalahan yang ada sambil mendokumentasikannya. 

Selain itu mewawancarai pihak pengelola, pekerja dan tamu hotel dan membuat 

catatan dari hasil observasi yang dilakukan 

Analisa 

Analisa meliputi analisa proyek, pengguna, perusahaan, dan konsep hotel 

Konsep dan Tema Desain 

Analisa meliputi analisa proyek, pengguna, perusahaan, dan konsep hotel 

Desain Akhir: Perancangan Hotel The Akmani 
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