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ABSTRAK
Kawasan di sekitaran Bandar Udara Internasional Supadio, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan
Barat masih memiliki banyak kekurangan dalam memfasilitasi penumpang yang membutuhkan
akomodasi dalam memberikan hiburan atau tempat beristirahat dari padatnya aktivitas yang ada
di bandara. Oleh karena itu, perancangan Hotel Transit di Kubu Raya sangat diperlukan sebagai
sarana dan fasilitas baik pokok maupun penunjang penginapan di Kawasan Bandar Udara
Internasional Supadio. Pendekatan rancangan bangunan hotel yang berkonsep Bangunan Hijau
(Green Building) diharapkan dapat memberikan tempat penginapan yang ramah lingkungan dan
sehat bagi pengguna maupun lingkungan sekitar. Tahapan perancangan Hotel Transit di Kubu
Raya menggunakan metode pengkajian dari literatur, pengumpulan data, analisis data, dan
perancangan. Perencanaan dan perancangan hotel transit berfokus pada penerapan lima kriteria
green building. Material and Resources dalam penerapan material dasar bangunan yang
dikategorikan bahan hemat sampah konstruksi seperti hebel. Energy and Atmosphere dalam
2
memenuhi perhitungan data OTTV (Overall Thermal Transfer Value) dengan hasil 23,9 Watt/m .
Water Efficiency dalam pemanfaatan air hujan dan grey water. Sustainable Sites dalam
mempertahankan dan menata kembali vegetasi eksisting sebagai bentuk perancangan. Indoor
Environmental Quality diterapkan cross ventilation pada atap bangunan dua lantai hotel untuk
membantu pembebanan pendinginan ruang dalam bangunan hotel.
Kata kunci: Hotel Transit, green building, Kubu Raya

ABSTRACT
The area around Supadio International Airport, Kubu Raya Regency, Kalimantan Barat still lacking
in some way for facilitating passengers who needs accommodation of entertainment and a place
to rest away from congested activities in the airport. Therefore, the design of Hotel Transit in
Kubu Raya is necessary as a means and facilities both main and supporting lodging in The Supadio
International Airport Area . Implementing Green Building concept as an approach to design the
hotel, the construction is expected to provide friendly and healthy holster for the costumers and
neighbourhood. The stage of designing Transit Hotel in Kubu Raya Regency utilize the method of
reviewing from literature, collecting data, analysing data, and designing. The planning and
designing of the hotel focus on applying five criterias of green building. Material and and
Resources implements waste-saving materials as primary material, such as using hebel brick.
Energy and Atmosphere in meeting OTTV (Overall Thermal Tranfer Value) data calculation gives
2
output of 23.9 Watt/m . Water Efficiency in the utilization of rainwater and grey water.
Sustainable Sites implements maintaining and reorganizing existing vegetation is a design form.
Indoor Environmental Quality implements cross ventilation on the roof of a two level hotel
building to support the load of the cooling room in a hotel building.
Keywords: Transit Hotel, green building, Kubu Raya

1. Pendahuluan
Kemajuan suatu daerah salah satunya dapat dinilai dari peningkatan jumlah penduduk baik
disebabkan pertambahan alami maupun karena migrasi. Meningkatnya jumlah penduduk
berpengaruh pada meningkatnya potensi bisnis serta pariwisata. Dalam menunjang potensi bisnis
serta pariwisata di suatu daerah maka diperlukan fasilitas penunjang kebutuhan salah satunya
fasilitas transportasi. Dalam menghemat waktu di tengah kepadatan aktivitas, banyak masyarakat
yang memilih jasa penerbangan sebagai salah satu sarana transportasi.
Menurut PT. Angkasa Pura II (2017), Bandar Udara Internasional Supadio di Kalimantan Barat
sebagai sarana transportasi penerbangan memiliki beragam aktivitas yang berlangsung seperti
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keberangkatan dan kedatangan pesawat dalam negeri maupun luar negeri, pergantian rute pesawat
internasional ke domestik dan sebaliknya serta transit pesawat. Setiap tahun terjadi peningkatan
pada arus penumpang di Bandar Udara Internasional Supadio. Perkembangan arus penumpang
meningkat dari 2.502.957 penumpang (2014) menjadi 3.790.397 penumpang (2017). Jumlah tersebut
termasuk penumpang yang melakukan transit sejumlah 8 penumpang (2014) menjadi 132.231
penumpang (2017). Jumlah maskapai penerbangan yang ada di Bandar Udara Internasional Supadio
yaitu 9 maskapai penerbangan terdiri dari 7 maskapai penerbangan nasional dan 2 maskapai
penerbangan asing.
Keterlambatan penerbangan sering mengakibatkan para penumpang menunggu lama dan lelah
sehingga memerlukan tempat yang dapat mengurangi rasa lelah, menunggu yang nyaman, dan
mudah dicapai. Khususnya para bisnis traveler yang terkena delay sangat memerlukan tempat
beristirahat dengan tingkat privasi yang tinggi dan aman. Salah satu penyediaan fasilitas untuk
pelayanan dan kenyamanan pengguna transportasi udara di Bandar Udara Internasional Supadio
adalah hotel transit.
Menurut Bohdanowicz, dkk (2005), dalam merancang fasilitas perhotelan jika tidak diimbangi
dengan fasilitas yang memperhatikan dampak pada lingkungan sekitar dapat menimbulkan
pencemaran dan polusi yang serius. Industri perhotelan mengonsumsi energi, air, dan produk tidak
tahan lama dalam jumlah besar dan juga merupakan salah satu penyumbang dampak negatif
terbesar pada lingkungan. Hal itu disebabkan oleh layanan hotel yang disediakan untuk tamu sangat
intensif terhadap pemakaian sumber daya. Hasil pemeriksaan mengenai pencemaran lingkungan
akibat air limbah bangunan
adalah sebanyak 499 kegiatan usaha termasuk hotel banyak yang belum
memenuhi standar1. Pencemaran dan polusi yang ditimbulkan dari industri perhotelan sangat
berpengaruh pada kehidupan manusia. Untuk mencegah semakin banyaknya paparan pencemaran
yang mempengaruhi tubuh, perlu diciptakan lingkungan yang mendukung. Salah satunya
menerapkan pendekatan rancangan bangunan hotel berkonsep Bangunan Hijau (Green Building).
Oleh karena itu, pembangunan Hotel Transit sangat diperlukan sebagai sarana dan fasilitas baik
pokok maupun penunjang penginapan di Kawasan Bandar Udara Internasional Supadio yang juga
dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya di Kalimantan Barat.
Selain itu, dengan pendekatan rancangan bangunan hotel yang berkonsep Bangunan Hijau (Green
Building) juga diharapkan dapat memperbaiki dan menjaga citra kawasan yang telah ada dan
memberikan tempat penginapan yang ramah dan sehat bagi pengguna maupun lingkungan sekitar.
2. Kajian Literatur
Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2011 Bab 1 Pasal 1 tentang
Pajak Daerah, menyatakan bahwa Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan
termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk
pariwisata, wisma pariwisata, pesanggarahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos
dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
Menurut Utama (2014), hotel transit termasuk dalam jenis hotel berdasarkan lama tamu
menginap. Transit hotel merupakan hotel dengan waktu inap tidak lama (harian). Fasilitas yang dapat
mendukung hotel seperti ini adalah layanan pada tamu dalam waktu singkat seperti laundry,
restoran, dan agen perjalanan. Menurut Haryanto (2000), terdapat tiga jenis hotel transit menurut
lokasi. Hotel transit yang berlokasi dekat dengan bandar udara/ airport, yaitu hotel transit yang melayani tamu-tamu yang melakukan perjalanan menggunakan transportasi / pengangkutan udara, baik
sebelum maupun sesudah melakukan perjalanan. Hotel transit yang berlokasi di sekitar pelabuhan
laut, yaitu hotel transit yang melayani tamu yang melakukan perjalanan menggunakan kapal laut
ataupun sarana pengangkutan laut lainnya seperti kapal ferry, dan sebagainya. Hotel transit yang
berlokasi di dekat terminal/stasiun, yaitu hotel transit yang melayani tamu yang melakukan perjalanan menggunakan angkutan darat, dimana hotel ini terletak tidak jauh dari lokasi terminal bus, maupun stasiun kereta api.
Menurut Bohdanowicz, dkk (2005), industri perhotelan mengonsumsi energi, air, dan produk
tidak tahan lama dalam jumlah yang besar dan juga merupakan salah satu penyumbang dampak
negatif terbesar terhadap lingkungan. Hal itu disebabkan oleh layanan hotel yang disediakan untuk
tamu sangat intensif terhadap pemakaian sumber daya. Untuk mencegah semakin banyaknya
paparan pencemaran yang mempengaruhi tubuh, perlu diciptakan lingkungan yang mendukung.
Salah satunya menerapkan pendekatan rancangan bangunan hotel berkonsep Bangunan Hijau (Green
Building). Menurut Ching dan Shapiro (2014), Bangunan Hijau (Green Building) adalah bangunan yang
dapat mengurangi dampak pada lingkungan alami dan memberikan kondisi dalam ruangan yang
kondusif bagi kesehatan manusia. Dalam perancangan hotel transit ini, prinsip Bangunan Ramah
Lingkungan difokuskan pada Penerapan konsep Green Building dengan lima kriteria yaitu Material
and Resources, Energy and Atmosphere, Water Efficiency, Sustainable Sites, dan Indoor Enviromental
Quality sebagai indikator pelengkap untuk pencapaian Bangunan Hijau.
3. Lokasi Perancangan
Lokasi perancangan Hotel Transit di Kubu Raya dengan Pendekatan Green Building terletak di
Jalan Arteri Supadio KM. 17, Limbung, Kubu Raya, Sungai Raya, Pontianak, Kalimantan Barat dengan
1

Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak, “Pencemaran Lingkungan Air Limbah Bangunan”, diakses dari
https://dlh.pontianakkota.go.id/, pada tanggal 20 Mei 2019 pukul 13.00 WIB.
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luasan lahan 12.761,02 m². Lokasi perancangan hotel transit berada di fungsi lahan komersil yang
sudah ditentukan dalam RTRW Kabupaten Kubu Raya. Berdasarkan ketentuannya, Jalan Arteri
Supadio KM. 17 memiliki Koefisien Dasar Bangunan (KDB) 60 % sebesar 7.656,6 m² dari luas lahan,
Koefisien Dasar Hijau (KDH) 40% sebesar 5.104,4 m² dari luas lahan bangunan, Garis Sepadan
Bangunan (GSB) 7 meter dari jalan utama, dan Garis Sepadan Samping Bangunan (GSSB) sebesar 4,5
meter.
Berdasarkan persyaratan lokasi perancangan, penetapan lokasi hotel transit disesuaikan dengan
konsep mengenai TOD (Transit Oriented Development). TOD adalah sebuah konsep hunian yang
terintegritasi dengan sistem transportasi umum seperti dengan stasiun, terminal, hingga bandara.
Pemilihan fungsi pada bangunan disesuaikan dengan zona area. Zona terdekat dengan bandara
adalah zona komersial yaitu daerah dengan fungsi bangunan seperti perhotelan, pasar, dan mall.
Penerapan tautan lingkungan lokasi perancangan mengacu pada Gambar 1.

sumber: (Analisis Penulis, 2019)

Gambar 1: Lokasi Perancangan Hotel Transit di Kubu Raya dengan pendekatan Green Building

4. Landasan Konseptual
Pada landasan konseptual perancangan membahas proses analisis fungsi, pelaku, internal,
eksternal, gubahan bentuk, struktur, dan utilitas. Hotel transit memiliki fungsi khusus sebagai tempat
peristirahatan setelah melakukan perjalanan atau sebelum melanjutkan perjalanan dari bandara/
airport dengan waktu inap tidak lama (harian). Hotel transit juga memberikan layanan dalam waktu
singkat seperti layanan laundry, F&B outlets dan restoran, ruang serba guna, dan agent travel.
Berdasarkan fungsi hotel transit secara umum, hotel transit memiliki fungsi primer, sekunder, dan
tersier/ penunjang yang disesuaikan dengan fungsi obyek dan tujuan utama sehingga tujuan
perancangan tepat sasaran. Fungsi Primer, yaitu fungsi utama dari Hotel Transit. Fungsi primer dari
objek rancangan ini sebagai tempat penginapan/ peristirahatan. Fungsi sekunder dari hotel transit
dapat diklasifikasikan sebagai penyedia sarana akomodasi pelayanan penginapan seperti fungsi
pengelola hotel, sebagai ruang publik penyedia jasa pelayanan makanan dan minuman seperti fungsi
F&B Outlets dan restoran, fungsi servis seperti jalur antar jemput penumpang, tempat parkir, ruang
keamanan, ruang mesin, dan fungsi layanan kesehatan seperti poliklinik. Fungsi tersier dari hotel
transit yaitu sebagai fungsi komersil seperti gym center, kolam renang, ruang serba guna, convenient
& souvenier store. Analisis pengelompokan fungsi dan fasilitas disajikan pada Gambar 2.
Analisis pelaku pada hotel transit dilakukan dengan menganalisa pelaku yang berasal dari
tinjauan pustaka berdasarkan struktur organisasi untuk menentukan jenis pelaku pengelola yang
terlibat dalam kepengurusan hotel transit. Analisis pelaku juga dilakukan melalui hasil dari analisis
fungsi bangunan hotel transit yang diuraikan dari pengguna tiap fungsi bangunan. Selanjutnya,
berdasarkan analisa pelaku pada hotel transit yang dilakukan dengan menganalisa pelaku yang
berasal dari contoh kasus untuk menentukan jenis pelaku.
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sumber: (Analisis Penulis, 2019)

Gambar 2: Analisis Pengelompokkan Fungsi dan Fasilitas Hotel Transit di Kubu Raya
dengan pendekatan Green Building

Analisis kebutuhan ruang dilakukan dengan menjabarkan hasil analisis pelaku yang telah
dikelompokkan berdasarkan fungsi bangunan terhadap aktivitas-aktivitas para pelaku. Kemudian, dari
aktivitas para pelaku didapatkan ruang yang dibutuhkan serta dikelompokkan berdasarkan lima fungsi
dari hotel transit. Fungsi tersebut yaitu fungsi penginapan, fungsi pengelola, fungsi restoran, fungsi
servis, dan fungsi komersil.
Organisasi ruang pada perancangan hotel transit terdiri dari dua jenis, yaitu organisasi ruang
makro dan organisasi ruang mikro. Organisasi ruang makro membagi beberapa fungsi sesuai dengan
analisis fungsi zona, yaitu fungsi penginapan, fungsi pengelola, fungsi servis, fungsi poliklinik, dan
fungsi komersil. Organisasi ruang mikro menjelaskan tentang hubungan ruang masing-masing fungsi
zona. Organisasi ruang hotel transit dianalisa secara makro disajikan pada Gambar 3.

sumber: (Analisis Penulis, 2019)

Gambar 3: Hubungan Ruang Makro Hotel Transit di Kubu Raya dengan pendekatan Green Building
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Analisis eksternal terbagi menjadi perletakan, orientasi, sirkulasi, vegetasi, dan zonasi
perancangan Hotel Transit di Kubu Raya. Berdasarkan analisis peletakan pada Gambar 4, Analisis
peletakan dilakukan berdasarkan data tapak yaitu hasil peraturan yang disesuaikan dengan
pendekatan green building, kebisingan, arah view ke dalam maupun keluar, dan topografi tanah.
Dalam analisis peletakan ini, dapat disimpulkan bahwa bangunan diletakkan pada tengah site untuk
mengurangi kebisingan yang dihasilkan pada bangunan maupun yang dihasilkan dari sekitar site.
Bangunan diletakkan pada tengah site agar bangunan lebih jelas terlihat dan tidak terhalangi vegetasi
eksisting. Bangunan diletakkan pada tengah site untuk mempermudah rencana saluran pembuangan
drainase yang dirancang pada sebelah kiri site. Daerah dalam GSB dan GSSB dapat digunakan sebagai
tempat parkir, taman, atau pagar yang diberi taman. Daerah dengan kontur rendah akan digunakan
sebagai peletakan daerah penampungan air hujan. Pembuangan drainase pada bangunan akan
dihubungkan ke daerah penampungan air hujan yang terletak pada sebelah kiri site.
Analisis orientasi dilakukan berdasarkan data tapak yaitu arah matahari terbit dan terbenam
disesuaikan dengan pendekatan green building, arah view ke dalam maupun keluar, dan kebisingan.
Dalam analisis orientasi ini, orientasi utama bangunan yaitu menghadap timur site. Bangunan
menghadap timur dengan banyak bukaan yang menghadap utara dan selatan. Bukaan yang dirancang
menghadap utara dan selatan site untuk mengurangi penggunaan energi pada bangunan. Orientasi
bangunan menghadap ke arah timur sebagai facade depan yang menjadi ciri utama bangunan agar
dapat terlihat pada jalan utama. Orientasi bangunan menghadap jalan utama untuk mengurangi
kebisingan yang berdampak pada bangunan utama. Fungsi ruang penginapan diletakkan di arah utara
dan selatan site berlawanan dengan orientasi keseluruhan bangunan. Orientasi fungsi servis
menghadap barat site untuk mengurangi dampak dari panas matahari barat pada bangunan.
Analisis sirkulasi dilakukan berdasarkan data tapak yaitu sirkulasi transportasi pada bangunan
hijau yang sangat memperhatikan dampak polusi dari kendaraan serta akses pejalan kaki yang
diarahkan langsung ke bangunan utama, arah matahari terbit dan terbenam, dan area penampungan
air hujan dari topografi tanah eksisting. Dalam analisis sirkulasi ini, terdapat satu gerbang masuk tamu
dan pengelola pada sebelah kiri depan site dari arah keluar bandara yaitu jalan arteri supadio.
Sirkulasi kendaran masuk tamu dan pengelolal pada bangunan adalah satu arah dari depan site
mengelilingi bangunan utama ke arah kanan. Terdapat satu gerbang keluar tamu, pengelola, dan
servis menuju jalan arteri supadio disebelah depan kanan site.
Analisis vegetasi dilakukan berdasarkan data tapak yaitu mempertahankan vegetasi eksisting
dengan pendekatan green building, arah matahari terbit dan terbenam, dan penempatan vegetasi
sebagai pengarah sirkulasi dalam site. Dalam analisis vegetasi ini, diterapkan konsep green building
yaitu menggunakan kembali puing-puing seperti batu dan tanah ataupun vegetasi eksisting.
Penerapan vegetasi eksisting seperti mempertahankan keutuhan vegetasi pohon tanjung pada depan
site sebagai fungsi vegetasi peneduh serta vegetasi perdu sida acuta dan pohon pisang akan dirapikan
menjadi vegetasi taman outdoor disekitar utara dan selatan site. Selain mepertahankan vegetasi
eksisting di area depan site, penanaman vegetasi penyerap polusi udara di dekat jalan utama yaitu
tanaman bougenville.

sumber: (Analisis Penulis, 2019)

Gambar 4: Hasil Analisa Tapak Hotel Transit di Kubu Raya dengan pendekatan Green Building

Penerapan green building lainnya yaitu dalam mengurangi efek pulau panas salah satunya
dengan menanam pohon dan vegetasi untuk menaungi permukaan parkir dan hardscape lainnya.
Memperbanyak vegetasi penghalang atau pemecah angin seperti pohon cemara untuk memecah
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angin panas dari arah barat. Di daerah barat site ditanami pohon cemara dan perdu rombusa untuk
menaungi permukaan parkir serta taman lainnya. Penanaman vegetasi pemisah jalan yaitu rombusa
dengan ketinggian hanya 60 cm sebagai pemisah jalur drop off dan jalur kendaraan langsung menuju
parkiran.
Analisis zonasi dilakukan berdasarkan data tapak yaitu dari penentuan sirkulasi dalam dan luar
site, arah matahri terbit dan terbenam serta angin yang mempengaruhi penghawaan, serta
kebisingan. Dalam analisis zoning ini, area semi privat dipaparkan dalam warna jingga. Zona semi
privat disebelah kanan site sebagai jalur dan parkir pengelola. Pada zona semi privat dalam bangunan
terletak disebelah utara dan selatan bangunan. Zona publik dipaparkan dalam warna biru. Zona
publik mengitari bangunan sebagai jalur sirkulasi tamu, taman outdoor, dan jalur pemadam
kebakaran. Zona servis dipaparkan dalam warna hijau. Zona servis diletakkan pada bagian belakang
site sebagai pelindung area lain dari masuknya sinar matahari barat dan hembusan angin dari arah
barat. Zona servis dalam bangunan terletak di belakang bangunan untuk memudahkan akses loading
dock agar tidak terlihat oleh pengunjung dari arah depan bangunan. Zona semi publik dipaparkan
dalam warna merah muda. Pada zona semi publik dalam bangunan diletakkan di tengah agar dapat
terhindar dari kebisingan di segala arah. Adapun hasil analisa mengacu pada Gambar 4.
Analisis bentuk dibuat berdasarkan bentuk-bentuk ruang dasar yang memiliki kondisi khusus
disetiap fungsi. Fungsi komersil cenderung terbuka , luas, menarik. Fungsi pengelolaan cenderung
memiliki bentuk ruang yang tidak menonjol, tidak lebar dan tidak tinggi serta banyak bukaan.fungsi
penginapan cenderung memiliki suasana tenang dan nyaman. Berdasarkan wujud dasar ruang setiap
fungsi, maka dapat diasumsikan besaran massa gubahannya berdasarkan jumlah besaran ruang yang
terkait fungsi tersebut. Berikut merupakan analisis bentuk yang didasari oleh analisis tapak dan
pendekatan green building mengacu pada Gambar 5.

sumber: (Analisis Penulis, 2019)

Gambar 5: Hasil Analisa Bentuk Hotel Transit di Kubu Raya dengan pendekatan Green Building

Dalam analisis bentuk ini, bentuk awal bangunan berdasarkan kesimpulan analisis perletakan,
orientasi, vegetasi, dan zonasi serta disesuaikan dengan besaran bentuk ruang yang dipakai.
Diterapkan lima kriteria konsep green building untuk menentukan bentukan akhir pada bangunan
yaitu material and resource, energy and atmosphere, water efficiency, sustainable sites, dan indoor
environmental quality. Kriteria material and resource diterapkan dalam komponen utama dinding
bangunan. Dinding utama bangunan menggunakan material hebel. Material hebel mempunyai
keunggulan dari segi kekuatan dan efisiensi waktu pada pelaksanaan pemasangan dinding, dengan
material kapur, semen, pasir silica, dan air melalui teknologi penggilingan, pemintalan, pencampuran,
hingga dipotong sesuai dengan ukuran yang efisien pada dimensi dinding, sehingga mengurangi
waste factor pemakaian bahan, sehingga dapat dikategorikan bahan hemat sampah konstruksi.
Kriteria energy and atmosphere diterapkan dalam mengatasi panas sinar matahari yang dapat masuk
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dari bukaan. Pada bagian sudut bangunan dikurangi dan menambahkan shading pada dinding dekat
jendela kamar hotel. Kriteria water efficiency diterapkan dalam rain water harvesting untuk
kebutuhan air bersih. Penggunaan model atap miring pada bagian atap gedung restoran dan lobby
hotel membantu penyaluran dan penyimpanan air hujan secara efisien. Kriteria sustainable sites
diterapkan green roof pada lantai dua bangunan. Vegetasi eksisting seperti sida acuta ditata dalam
green roof garden beserta tanaman penunjang lainnya. Kriteria indoor environmental quality
diterapkan cross ventilation pada atap bangunan dua lantai hotel untuk membantu pembebanan
pendinginan ruang dalam bangunan hotel.
Pada daerah tropis seperti Indonesia, sistem pendingin udara dalam ruangan merupakan salah
satu komponen yang berpengaruh terkait kriteria energy and atmosphere. Beban pendingin yang
bekerja dalam ruangan tidak hanya ditentukan oleh beban panas internal melainkan juga beban
panas eksternal yang berasal dari selubung bangunan. Formulasi OTTV (Overall Thermal Transfer
Value) digunakan sebagai acuan untuk mengetahui beban panas yang berasal dari selubung
bangunan. OTTV adalah ukuran
perolehan panas eksternal yang ditransmisikan melalui satuan luas
selubung bangunan (W/m2). Transmisi radiasi matahari melalui jendela umumnya jauh lebih besar
daripada melalui dinding. Oleh karena itu, perencanaan dan perancangan jendela harus dilakukan
secara hati-hati untuk menghindari perolehan panas yang berlebihan melalui pengaturan orientasi,
luas bukaan jendela, penentuan spesifikasi kaca (shading coefficient)
dan penggunaan peneduh
2
eksternal. OTTV untuk bangunan tidak boleh melebihi
45
Watts/m
.
Besar
OTTV yang dihitung pada
selubung bangunan hotel transit yaitu 23,90 Watts/m2 dan memnuhi syarat dalam kriteria energy and
atmosphere. Analisis perhitungan OTTV selubung bangunan hotel transit disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1: Perhitungan OTTV Selubung Bangunan Hotel Transit di Kubu Raya dengan pendekatan Green Building

Sumber: (Analisis Penulis, 2019)

Gubahan bentuk bangunan Hotel Transit di Kubu Raya menerapkan konsep pada pendekatan
green building. Dalam mengatasi panas sinar matahari yang dapat masuk dari bukaan, pada bagian
sudut bangunan dikurangi dan menambahkan shading pada dinding dekat jendela kamar hotel.
Penerapan rain harvesting untuk kebutuhan air bersih maka atap gedung restoran dan lobby hotel
dimiringkan untuk membantu penyaluran dan penyimpanan air hujan secara efisien. Pengurangan
bentuk juga diterapkan pada entrance untuk mempermudah akses masuk ke bangunan. Bagian
podium diberi kemiringan bentuk pada bukaan menghadap timur untuk menghindari angin panas
dari barat dan sinar datang pada sore hari. Terdapat pengurangan bentuk pada sisi sudut bangunan
untuk mempermudah sirkulasi kendaraan mengitari bangunan.
Analisis struktur dilakukan dengan memperhatikan elemen struktur. Elemen struktur befungsi
dalam mendukung elemen non struktur seperti tampak, eksterior, dan detail arsitektural. Site
perencanaan dan perancangan berada di Jalan Arteri Supadio yang berjenis tanah gambut memiliki
kedalaman 30 meter hingga 40 meter. Berdasarkan hasil analisis struktur, jenis pondasi yang ideal
digunakan pada tapak adalah pondasi titik dengan tiang pancang spun pile. Sistem struktur bagian
atas yang digunakan adalah rangka dengan pemilihan material beton bertulang. Sistem plat lantai
yang digunakan adalah one way slab dengan jenis balok dan plat yang menggunakan beton bertulang.
Rangka atap utama menggunakan baja profil karena memiliki bentang dan kemiringan yang kokoh
serta memudahkan dalam desain hotel transit. Jenis rangka atap yang digunakan adalah baja WF
profil I. selain itu, beberapa bagian bangunan menggunakan rangka atap baja ringan dan dak beton.
Adapun konsep struktur Hotel Transit di Kubu Raya mengacu pada Gambar 6.
Analisis utilitas pada Hotel Transit di Kubu Raya terdiri dari Sistem Jaringan Air Bersih, Sistem
Jaringan Air Kotor, Sistem Jaringan Listrik dan Pengkabelan, Sistem Tata Udara (HVAC), Sistem
Informasi dan Komunikasi, Sistem Penangkal Petir, Sistem Keamanan Bangunan, dan Sistem
Persampahan. Jaringan air bersih yang digunakan untuk didistribusikan pada bangunan hotel adalah
sistem down feed dengan kapasitas ukuran upper tank adalah 4,52 m3. Upper tank khusus air flush
dari grey water yang telah melalui proses biofilter berjumlah 3, upper tank khusus air hujan
berjumlah 3, upper tank air dingin khusus hunian dari GWT PDAM berjumlah 2, upper tank air panas
khusus hunian dari GWT PDAM berjumlah 2, dan upper tank pemadam kebakaran berjumlah 2.
Semua upper tank diletakkan di rooftop gedung hunian.
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sumber: (Analisis Penulis, 2019)

Gambar 6: Konsep Struktur Hotel Transit di Kubu Raya dengan pendekatan Green Building

Sistem jaringan air kotor dari wastafel penginapan, laundry, dan dapur mengarah ke bak
pengendapan awal lalu mengalir ke sistem biofilter aerob dan anaerob dengan ukuran 13,75 m3. Hasil
dari biofilter berupa lumpur akan dibawa ke IPLT di Pontianak, sedangkan berupa effluent akan
dimanfaatkan sebagai air flushing toilet dan sebagiannya diarahkan ke roil kota.
Jaringan kelistrikan menjelaskan mengenai instalasi pencahayaan dan pengkabelan pada
bangunan hotel. Instalasi listrik pada bangunan hotel menggunakan sumber energi listrik yang berasal
dari PLN dan panel surya. Menggunakan sistem PLTS grid-connected yang menggabungkan panel
surya dengan jaringan listrik
PLN. Total penggunaan daya listrik untuk bangunan Hotel Transit di Kubu
Raya dengan luas 6.709 m2 adalah sebesar 22,17 kWh. Pendekatan green building diterapkan dalam
konsep jaringan listrik pada sistem pencahayaan. Sistem pencahayaan pada bangunan di Indonesia
mengkonsumsi energi terbesar kedua. Maka dari itu, untuk mengetahui nilai daya pencahayaan
maksimum yang diizinkan digunakan kalkulator LPD (Light Power Density) dengan memasukkan
luasan lantai, jumlah titik lampu, serta watt dan jenis lampu yang digunakan di dapat batasan daya
pencahayaan yang diperbolehkan. Hasil dari kalkulator
LPD menunjukkan bahwa bangunan masih
layak sebagai green building dengan angka 1,82 W/m2.
Tata udara gedung menggunakan sistem VRV/VRF (Variable Refrigerant Volume). Pemilihan
sistem ini berdasarkan konsep tata udara dan penghawaan yang mengutamakan tingkat
penghematan biaya listrik. Sitem VRV juga memiliki keuntungan dalam penempatan mesin outdoor
yang tidak membutuhkan ruang yang luas. Sistem VRV hanya dikendalikan oleh mesin outdoor yang
diletakkan di rooftop dan dihubungkan dengan masing-masing indoor units yang tersambung di
dalam ruangan hotel.
Jaringan telepon bersumber pada Jaringan Telkom. Jaringan disalurakan dari Telkom menuju
PABX, Front Desk dan ke unit extention phone lainnya. Instalasi tata suara bersumber pada listrik PLN.
Sumber listrik ini mengarah ke speaker selector yang dibagi menjadi dua arus yaitu, yang pertama ke
equalizer menuju mixer pre-amplier lalu menuju mic, alarm, dan sirine untuk peringatan jika terjadi
bahaya kebakaran atau lainnya. Jaringan multimedia menggunakan jaringan internet nir kabel yaitu
dengan jaringan wifi.
Hotel Transit di Kubu Raya menggunakan sistem penangkal petir Faraday dengan jarak dua
penghantar mendatar yang sejajar adalah 15 meter. Salah satu komponen penangkal petir ini adalah
elektroda pengbumian dengan jarak antar penangkal 15 meter. Tinggi tiang penangkal petir 7,5
meter, radius jangkauan 100 m. aliran petir pada batang penangkal petir diteruskan melalui kabel
coaxial 35 mm menuju bak kontrol sebagai grounding system.
Keamanan terhadap kebakaran menggunakan sistem deteksi dan alarm kebakaran manual
dengan pertimbangan dari alarm, PAR, hydrant, sprinkler, dan tangga
darurat. Pemasangan alarm
berjarak 18 meter antar unit. PAR memiliki radius jangkauan 100 m2 dan terletak di setiap
jarak 20
2
meter. Pemasangan hydrant berjarak
40
meter
atau
dengan
radius
jangkauan
800
m
.
Pemasangan
sprinkler beradius semburan 20 m2 setiap unitnya dengan jarak tiap unit 4,6 m. Peletakan tangga
darurat berjarak 45 meter setiap unit tangga. Jaringan keamanan bangunan menggunakan sistem
CCTV dengan radius yang luas. Perancang memilih dua jenis CCTV yaitu satu arah dan radius 360
derajat. Penggunaan sistem satu arah yaitu pada area umum seperti koridor, kantor, kafe dan
restoran, dan lainnya. Perancang menggunakan CCTV 360 derajat pada area yang luas seperti lounge,
lobi, gym centre, dan ruang serba guna.
Sampah berasal dari aktivitas bangunan hotel dan pengunjung hotel. Sampah ditampung dan
dialirkan pada tempat sampah yang berpusat pada shaft di core hotel. Setelah itu, sampah diangkut
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menggunakan kereta dorong menuju tempat pembuangan sampah sementara (TPS) yang terletak di
lantai semi basement. Kemudian sampah-sampah dipisah berdasarkan jenis organik dan anorganik.
Sampah organik diambil dan diolah menjadi kompos, sedangkan sampah anorganik diangkut menuju
tempat pembuangan akhir menggunakan truk sampah.
5. Hasil Perancangan
Analisis perancangan Hotel Transit di Kubu Raya terdiri dari gambar site plan, denah, tampak,
potongan, suasana ruang luar dan ruang dalam. Gambar rencana site plan, menggambarkan
keterhubungan tata ruang dalam dengan tata ruang luar bangunan serta penataannya terkait
lansekap bangunan. Hotel transit hanya terdapat satu jalur masuk utama dan satu jalur keluar utama
ke arah Jalan Arteri Supadio, Kubu Raya. Memiliki 28 parkir mobil pengunjung dengan 2 parkir mobil
difabel, 34 parkir motor pengunjung, 16 parkir shuttle bus, serta 8 mobil dan 26 parkir motor pengelola. Memiliki jalur khusus pedestrian yang mengelilingi site dan bangunan utama dengan jalur masuk
utama pada tengah depan site bagian drop off. Elemen-elemen penyusun landscape hotel transit
terdiri dari paving block, vegetasi eksisting serta vegetasi penunjang lainnya, pola lantai, pencahayaan
dan lain-lainnya. Adapun site plan Hotel Transit di Kubu Raya disajikan pada Gambar 10.
Denah Hotel Transit di Kubu Raya terdiri dari denah lantai power house, lantai semi basement,
lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, lantai 5, dan rooftop. Denah power house menggambarkan
susunan tata ruang dalam bangunan power house. Gedung power house diletakkan terpisah sebagai
bangunan khusus untuk mesin-mesin besar penunjang sumber energi listrik yang memiliki tingkat
akustik yang dapat mengganggu akustik dalam ruang bangunan hotel. Gedung power house diletakkan terpisah untuk menghindari polusi yang dihasilkan mesin-mesin. Gedung power house disusun
oleh zona servis (Hotel Garage, Ruang Garage Manager, Ruang Panel Listrik, Ruang Plant Engineering, Gudang Engineering, Ruang Genset dan Penyimpanan Bahan Bakar). Lantai semi basement
dikhususkan untuk ruang mesin dan servis penunjang bangunan hotel. Lantai semi basement disusun
oleh zona servis (Ruang Parkir Mobil dan Motor Pengelola, Ruang STP, Ruang Panel Listrik dan Ruang
CCTV, Ruang TPS (Tempat Pembuangan Sampah Sementara), Gudang Penyimpanan Barang Bekas,
Gudang Peralatan dan Perlengkapan Hotel, serta Ruang Ground Water Tank. Adapun denah lantai
power house dan semi basement Hotel Transit di Kubu Raya mengacu pada Gambar 7.

sumber: (Penulis, 2019)

Gambar 7: Site Plan Hotel Transit di Kubu Raya dengan pendekatan Green Building

Gambar denah lantai satu menggambarkan susunan tata ruang dalam bangunan lantai satu.
Lantai satu hotel transit disusun oleh zona semi publik (Area Lobby dan Resepsionis, Lounge, Ruang
Gym, Area Kolam Renang, Ruang Poliklinik, dan F&B Outlets dan Restoran), zona privat (Front Office
Area, Ruang Front Office Manager, Ruang Assistant Front Office Manager, Ruang Duty Manager,
Luggage Room, Ruang Rapat Food and Beverages, Ruang Assistant F&B Manager), serta zona servis
(Lavatory, Area Dapur, Loading Dock, Ruang Pompa dan Alat Kebersihan Kolam Renang). Adapun
denah lantai 1 Hotel Transit di Kubu Raya mengacu pada Gambar 8.
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sumber: (Penulis, 2019)

Gambar 8: Denah Power House dan Semi Basement Hotel Transit di Kubu Raya
dengan pendekatan Green Building

Gambar denah lantai dua menggambarkan susunan tata ruang dalam bangunan lantai dua.
Lantai dua hotel transit disusun oleh zona semi publik (Ruang Serba Guna, Lobby Serba Guna,
Musholla, F&B Outlets dan Restoran, dan Area Taman Rooftop), zona privat (Ruang Tamu Pengelola,
Ruang Corporate Owner, Ruang General Manager, Ruang Executive Secretary, Ruang Controller dan
Clerk, Ruang Assistant Manager, Ruang Sales Director dan Assistant Sales Manager, Ruang
Advertising Director, Ruang Reservation Manager, Ruang Rapat Pengelola, Ruang Business Service,
Ruang Chief Business Service, Ruang Staff Gifts Shop Manager, Ruang Gift Shop Manager, Ruang
Recreation Director, Ruang HRD, Ruang Housekeeping, dan Ruang Training), dan zona servis (Ruang
Laundry, Pantry Pengelola, dan Lavatory Pengelola). Gambar denah lantai tiga menggambarkan
susunan tata ruang dalam bangunan lantai tiga. Lantai tiga hotel transit disusun oleh zona privat
(Kamar Tidur Standar) dan zona servis (Ruang Linen, Ruang Shaft, dan Ruang Mesin Lift). Adapun
denah lantai dua dan tiga Hotel Transit di Kubu Raya mengacu pada Gambar 9.

sumber: (Penulis, 2019)

Gambar 9: Denah Lantai 1 Hotel Transit di Kubu Raya dengan pendekatan Green Building

Gambar denah lantai empat menggambarkan susunan tata ruang dalam bangunan lantai empat.
Lantai empat hotel transit disusun oleh zona privat (Kamar Tidur Standar) dan zona servis (Ruang
Linen, Ruang Shaft, dan Ruang Mesin Lift). Gambar denah lantai lima menggambarkan susunan tata
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ruang dalam bangunan lantai lima. Lantai lima hotel transit disusun oleh zona privat (Kamar Tidur
Standar) dan zona servis (Ruang Linen, Ruang Shaft, dan Ruang Mesin Lift). Gambar denah Rooftop
menggambarkan susunan tata ruang dalam bangunan Rooftop. Rooftop hotel transit disusun oleh
zona servis (Ruang Shaft, Tangga Darurat, dan Ruang Mesin Lift). Adapun denah lantai empat, lima,
dan rooftop Hotel Transit di Kubu Raya mengacu pada Gambar 10.

sumber: (Penulis, 2019)

Gambar 10: Denah Lantai 2 Hotel Transit di Kubu Raya dengan pendekatan Green Building

Setelah denah bangunan, dijelaskan mengenai tampak bangunan yang terdiri dari tampak
depan, samping kanan, belakang, dan samping kiri. Tampak depan bangunan hotel transit
menampilkan entrance utama bangunan dan secondary skin yang terdapat pada bukaan pada fasad
utama. Tampak samping kanan bangunan hotel transit menampilkan entrance pengelola dan
secondary skin bagian penginapan hotel yang kemiringannya disesuaikan dengan arah matahari timur
dan barat untuk mengatasi masuknya panas matahari dari bukaan. Tampak belakang menampilkan
entrance servis dan secondary skin bagian tangga darurat. Tampak samping kiri menampilkan
entrance samping pengunjung dan secondary skin pada area restoran, taman rooftop, dan area
lounge. Tampak bangunan Hotel Transit di Kubu Raya disajikan pada Gambar 11.

sumber: (Penulis, 2019)

Gambar 11: Tampak Hotel Transit di Kubu Raya dengan pendekatan Green Building

Potongan bangunan Hotel Transit di Kubu Raya menjelaskan perancangan terkait material yang
digunakan, ukuran, elevasi bangunan dan skala ruangan pada bagian yang terpotong. Perancangan ini
menggunakan tiga macam potongan secara struktural maupun tata ruang dalam beberapa massa.
Dua macam potongan tersebut yaitu Potongan A-A dan Potongan B-B. Jenis pondasi yang digunakan
adalah pondasi titik dengan tiang pancang spun pile. Sistem struktur bagian atas yang digunakan
adalah rangka dengan pemilihan material beton bertulang. Sistem plat lantai yang digunakan adalah
one way slab dengan jenis balok dan plat yang menggunakan beton bertulang. Rangka atap utama
menggunakan baja profil karena memiliki bentang dan kemiringan yang kokoh serta memudahkan
dalam desain hotel transit. Jenis rangka atap yang digunakan adalah baja WF profil I. Selain itu,
beberapa bagian bangunan menggunakan rangka atap baja ringan dan dak beton. Potongan
bangunan Hotel Transit di Kubu Raya disajikan pada Gambar 12.
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Gambar 12: Potongan Hotel Transit di Kubu Raya dengan pendekatan Green Building

Suasana ruang luar yang ditampilkan adalah view dari gerbang masuk dari jalan utama, Jalan
Arteri Supadio. View dari jalan utama ditampilan jalur masuk kendaraan dan pedestrian yang
menyambung langsung ke area depan lobby. Suasana ruang luar juga menampilkan area kolam
renang penghuni yang terletak ditengah dan dikelilingi oleh bangunan fungsi penginapan dan fungsi
komersil. View dari mata burung yang menampilkan area taman rooftop yang terletak di lantai dua
bangunan fungsi komersil. Taman rooftop dikelilingi oleh secondary skin yang menyambung dari
bawah bangunan fungsi restoran dan berfungsi sebagai pagar pengaman taman rooftop. Adapun
suasana ruang luar Hotel Transit di Kubu Raya mengacu pada Gambar 13.

sumber: (Penulis, 2019)

Gambar 13: Suasana Ruang Luar Hotel Transit di Kubu Raya dengan pendekatan Green Building

Suasana ruang dalam menampilkan interior Hotel Transit di Kubu Raya yang terdiri dari ruangruang utama. Ruang-ruang utama yang ditampilkan dari fungsi bangunan komersil dan fungsi
penginapan. Suasana ruang dalam fungsi komersil menampilkan dua ruang lounge, dan ruang lobby.
Ruang lounge dipisah menjadi dua berdasarkan jenis tamu dan fasilitas yang tersedia. Ruang lounge
yang berada di fungsi bangunan komersil diperuntukkan untuk tamu umum maupun penginapan.
Terdapat fasilitas tempat duduk dan komputer untuk mengakses jaringan internet maupun dipakai
untuk pekerjaan kantor. Ruang lounge yang berada di fungsi bangunan penginapan diperuntukkan
untuk tamu VIP maupun penginapan. Tersedia fasilitas tempat duduk, area live music, dan café and
bar. Suasana ruang dalam fungsi penginapan diperuntukkan untuk ruang hotel berjenis standar.
Terdapat satu ruang kamar mandi dan ruang tidur dengan dua tempat tidur single. Adapun suasana
ruang dalam Hotel Transit di Kubu Raya mengacu pada Gambar 14.
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Gambar 14: Suasana Ruang Dalam Hotel Transit di Kubu Raya dengan pendekatan Green Building

6. Kesimpulan
Hotel Transit di Kubu Raya merupakan suatu bentuk akomodasi yang menampung atau
menerima tamu yang transit (singgah atau sementara) dimana tamu dapat menginap untuk tarif
perjam atau semalam. Perencanaan dan perancangan Hotel Transit di Kubu Raya berfokus pada
penerapan lima kriteria konsep green building untuk menentukan bentukan akhir pada bangunan
yaitu material and resource, energy and atmosphere, water efficiency, sustainable sites, dan indoor
environmental quality. Kriteria material and resource diterapkan dalam komponen utama dinding
bangunan. Dinding utama bangunan menggunakan material hebel. Material hebel dapat mengurangi
waste factor pemakaian bahan, sehingga dapat dikategorikan bahan hemat sampah konstruksi.
Kriteria energy and atmosphere diterapkan dalam mengatasi panas sinar matahari yang dapat masuk
dari bukaan. Pada bagian sudut bangunan dikurangi dan menambahkan shading pada dinding dekat
jendela kamar hotel. Terkait kriteria energy and atmosphere, formulasi OTTV (Overall Thermal
Transfer Value) digunakan sebagai acuan untuk mengetahui beban panas yang berasal dari selubung
bangunan. Besar OTTV yang dihitung pada selubung bangunan hotel transit yaitu 23,90 Watts/m2 dan
memnuhi syarat dalam kriteria energy and atmosphere. Kriteria water efficiency diterapkan dalam
rain water harvesting untuk kebutuhan air bersih. Penggunaan model atap miring pada bagian atap
gedung restoran dan lobby hotel membantu penyaluran dan penyimpanan air hujan secara efisien.
Kriteria sustainable sites diterapkan green roof pada lantai dua bangunan. Vegetasi eksisting seperti
sida acuta ditata dalam green roof garden beserta tanaman penunjang lainnya. Kriteria indoor
environmental quality diterapkan cross ventilation pada atap bangunan dua lantai hotel untuk
membantu pembebanan pendinginan AC ruang dalam bangunan hotel.
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