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KLATEN TRANSIT HOTEL  
(PENEKANAN PADA KONSEP GREEN BUILDING) 

 Abstrak 

Hotel transit sebagai salah satu fasilitas layanan hunian sementara untuk mewujudkan 

visi misi yang mencerminkan Kabupaten Klaten untuk menjadi kota yang mewujudkan 

masyarakat Klaten sejahtera yang berketuhanan, cerdas, mandiri dan berbudaya. Site 

berlokasi di selatan Stasiun Klaten dengan jarak 53 m. Hotel ini berkonsep pada 

penekanan Green Building dengan mengusung tema neo-vernakular, transit oriented 

development, dan bangunan tanggap pandemi covid-19 yang memiliki klasifikasi hotel 

bintang 2. Di Kabupaten Klaten memiliki potensi yang baik dalam kekayaan budaya, 

alam, dan peninggalan arsitektur. Hotel ini merupakan bentuk pengembangan fasilitas 

pendukung pada program commuter line, salah satu program PT.KAI di Stasiun Klaten, 

untuk beristirahat secara transit di hotel dengan fasilitas-fasilitas yang mendukung 

kebutuhan pengunjung secara berkelanjutan. 

Kata Kunci: Hotel Transit, Green Building, Transit Oriented Development, Hotel 

Bintang 2, Stasiun Klaten. 

Abstract 

Transit hotels are one of the temporary housing service facilities to realize the vision 

and mission that reflects Klaten Regency to become a city that creates the prosperous 

Klaten people who are godly, smart, independent and cultured. Located south of Klaten 

Station with a distance of 53 m from Klaten Hotel Transit. This hotel has a concept on 

the emphasis of Green Building with the theme of neo-vernacular, transit oriented 

development, COVID-19 pandemic response buildings, which have a 2-star hotel 

classification. Klaten Regency has good potential in cultural, natural and architectural 

heritage so it is very support in transit hotel planning. So that this hotel develops a 

commuter line function, one of PT KAI's programs at Klaten Station, to rest in transit at 

the hotel with facilities that support the needs of visitors on an ongoing basis. 

Keywords: Transit Hotel, Green Building, Transit Oriented Development, 2-Star 

Hotel, Klaten Station. 

1. PENDAHULUAN 

Stasiun Klaten adalah salah stasiun di Indonesia yang menyediakan layanan moda 

transportasi publik berbasis kereta api yang dikelola oleh PT.KAI. berlokasi di 
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Tonggalan, Kecamatan Klaten Tengah, Klaten, Jawa Tengah pada ketinggian +151 

meter. Stasiun Klaten dewasa ini mengalami peningkatan secara fungsi yang mana 

selain menyediakan fasilitas untuk penumpang tujuan jarak jauh, namun juga 

memfasilitasi untuk penumpang yang menggunakan kereta commuter line dengan 

tujuan Jogja-Solo. Namun belum adanya sebuah fasilitas untuk menyediakan tempat 

tinggal sementara di area tersebut. Agar mencerminkan Kabupaten Klaten yang 

memiliki visi untuk menjadi kota yang mewujudkan masyarakat Klaten sejahtera yang 

berketuhanan, cerdas, mandiri dan berbudaya, diperlukanlah sebuah fasilitas yang 

mendukung salah satunya dengan menambahkan hotel transit di kawasan stasiun 

Klaten. 

Distribusi fasilitas hotel di kabupaten Klaten secara umum yang dilakukan oleh 

BPS Kabupaten Klaten di tahun 2019 terdapat 62 usaha akomodasi hotel tersebar di 10 

kecamatan. Hotel terbanyak terdapat di Kecamatan Prambanan dengan jumlah sebanyak 

27 hotel. Sedangkan hotel paling sedikit terdapat di Kecamatan Kemalang dan 

Wonosari masing-masing sejumlah 1 hotel.  

Hotel-hotel di Kabupaten Klaten tersebut belum ada yang menggunakan konsep-

konsep bangunan ramah lingkungan yakni Green Building. Prospek green building pada 

bangunan hotel di Indonesia mengalami peningkatan seiring dengan majunya peradaban 

dan teknologi yang beriringan dengan kelestarian lingkungan tak terkecuali kabupaten 

Klaten. 

2. METODE 

2.1. Studi literatur 

Studi literatur dilakukan untuk memperoleh landasan teori, standar 

perancangan dan kebijakan perencanaan dan perancangan melalui sumber-

sumber yang jelas yang bisa dipertanggungjawabkan yang berkaitan dengan 

Klaten Transit Hotel: Penekanan Konsep Green Building. 
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2.2. Survey 

Survey dilakukan dengan mengambil data-data eksisting berdasarkan 

lokasi yang akan didesain untuk mendapat gambaran tentang tata ruang, 

persyaratan khusus dll. 

2.3. Studi Banding 

Mengambil data desain bangunan yang terbangun di beberapa lokasi 

sekitar untuk mendapat batasan-batasan dan fungsi desain yang akan diterapkan 

di desain tersebut. 

2.4. Analisis atau sintesis.  

Mendapatkan data dengan cara perincian objek yang diteliti dengan 

memilah informasi atau pengumpulan dan penggabungan informasi. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Site 

Site berlokasi di selatan Stasiun Klaten, berlokasi di Jl. Kartini, Klaten Tengah, 

Klaten. Opsi site ini sangat berdekatan dengan stasiun klaten dengan jarak 53 m. . 

Luasan site sekitar 2.648 m2. Berada tepat di selatan stasiun klaten dan berupa tanah 

kosong dengan beberapa bangunan-bangunan kosong. Site ini berlokasi cukup strategis 

dengan fasilitas-fasilitas lain seperti dekat dengan terminal Ir.Soekarno dengan jarak 

100 m di tenggara stasiun klaten, berada di barat Grha Megawati Soekarno Putri yang 

masih dalam masa pembangunan yang berjarak 295 m, dan berdekatan dengan Sekolah 

Tinggi Ilmu Administrasi Madani yang berjarak 100 m di utara site. 

 
 

Gambar 1: Keadaan Lokasi Site Terpilih 

Sumber: Penulis, 2021 
 

Gambar 2: Keadaan Lokasi Site terpilih 

Sumber: Google Maps, 2021 
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Gambar 3: Batasan lokasi site terpilih 

Sumber: Google Maps, 2021 

 

3.2. Hotel 

Klasifikasi hotel menurut Surat Keputusan Menteri Perhubungan No. 

PM.10/PW.301/Pdb – 77 tentang Usaha dan Klasifikasi Hotel digolongkan menjadi 5 

kelas. Menurut Kurniasih (2006), penggolongan hotel bintang 2, yaitu: 

a. Jumlah kamar standar minimal 20 kamar dengan kamar mandi dalam 

b. Kamar suite minimal 1 kamar 

c. Luas kamar minimal 22m2 dan luas kamar suite minimal 44m2 

d. Minimal memiliki  1 sarana olahraga. 

Klasifikasi/tipe kamar hotel memiliki berbagai macam jenis. Menurut Adriani 

(2016), jenis-jenis kamar hotel fasilitas yang disediakan yakni sebagai berikut: 

a. Standard Room, yaitu kamar yang memiliki fasilitas paling dasar seperti, 

televisi, pembuat kopi, telepon, meja, kloset, dan kamar mandi shower. 

b. Suite Room, yaitu kamar hotel yang menyerupai kamar apartemen. 

Ukurannya jauh melebihi kamar standar dan biasanya dihuni dalam 

jangka waktu yang lebih lama. Suite Room, merupakan kamar berkelas 

dengan harga terendah dan Executive Room merupakan kamar dengan 

ukuran lebih luas. 
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3.3. Konsep 

Konsep umum perancangan Klaten Transit Hotel ini memiliki maksud dan 

tujuan, yakni membantu mewujudkan visi misi Kabupaten Klaten kedepan agar menjadi 

kabupaten yang sejahtera yang berketuhanan, cerdas, mandiri dan berbudaya.  

Bangunan ini mengusung konsep Green Building yang ramah lingkungan, 

tanggap terhadap pandemi Covid-19, dan neo-vernakular. Dimaksud agar bangunan ini 

adaptif terhadap perubahan keadaan lingkungan dan berkelanjutan serta memiliki jati 

diri sebagai satu bangunan arsitektur berbudaya di Klaten. 

3.3.1. Green Building 

Menurut Roy Madhumita di jurnalnya yang berjudul “Importance of green 

architecture today” (2008), beberapa kriteria green building, yakni: 

• Water System. Perlindungan dan konservasi air sepanjang umur 

bangunan dapat dilakukan dengan merancang pipa ganda yang 

mendaur ulang air dalam pembilasan toilet atau dengan 

menggunakan air untuk mencuci mobil.  

• Passive System. Sistem pasif yang sederhana, memiliki sedikit 

bagian yang bergerak dan tidak ada sistem mekanis, memerlukan 

perawatan minimal dan dapat mengurangi, atau bahkan 

menghilangkan, biaya pemanasan dan pendinginan (BCKL, 2009). 

• Green Materials. Bahan bangunan ramah lingkungan dapat dipilih 

dengan memilih karakteristik seperti material yang  dapat 

digunakan kembali dan didaur ulang, menghasilkan emisi udara 

berbahaya yang nol atau rendah, tingkat racun nol atau rendah, 

bahan yang diambil secara berkelanjutan dan dapat diperbarui 

dengan cepat, dapat didaur ulang, memiliki daya tahan tinggi, umur 

panjang, dan dapat produksi secara lokal (Cullen, 2010). 

• Green Roofs. Memiliki fungsi seperti menyerap air hujan, 

menyediakan isolasi panas matahari, meningkatkan nilai positif 

secara psikologi dan mengurangi stres orang-orang di sekitar atap 

dengan memberikan lanskap yang lebih estetis, dan membantu 

menurunkan suhu udara perkotaan dan mengurangi efek urban heat 

island (Vandermeulen, 2011). 
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• Green Walls. Juga dikenal sebagai tanaman hijau vertikal yang 

mengaplikasikan  tanaman di bagian depan/ fasad bangunan. 

konsep ini dapat menambah nilai desain yang lebih ramah 

lingkungan dan kontemporer. 

Contoh Bangunan dengan konsep Green Building yaitu: 

 

Gambar 4: Oasia Hotel Downtown/WOHA, Singapura 

Sumber: https://www.archdaily.com, diakses 2021 

3.3.2. Neo-Vernakular 

Menurut Saidi, Astari, Prayoga (2019), prinsip-prinsip arsitektur neo-vernakular 

antara lain: 

a. Hubungan Langsung.  

Merupakan pembangunan yang adaptif dan kreatif terhadap arsitektur 

setempat sesuai fungsi dan nilai-nilai dari bangunan sekarang. 

b. Hubungan Abstrak.  

Berupa interpretasi ke dalam bentuk bangunan lewat analisa peninggalan 

arsitektur dan tradisi budaya. 

c. Hubungan Lansekap.  

Mencerminkan dan menginterpretasikan lingkungan seperti kondisi fisik 

seperti topografi tanah maupun iklim. 
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d. Hubungan Kontemporer 

Meliputi pemilihan penggunaan teknologi dalam perancangan bentuk ide 

dengan program konsep arsitektur. 

e. Hubungan Masa Depan 

Merupakan pertimbangan akan hasil rancangan untuk kondisi yang akan 

datang (berkelanjutan). 

Contoh Bangunan dengan konsep Neo-Vernakular yaitu: 

 

Gambar 5: Masjid Raya Sumatera Barat 

Sumber: https://lh3.googleusercontent.com/, diakses 2021 

3.4. Analisa dan Konsep Massa 

Analisa zoning pada bangunan Klaten Transit Hotel (Penekanan pada Konsep 

Green Building) yaitu sebagai berikut: 
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Gambar 6: Konsep zoning bangunan tiap lantai 

Sumber: Penulis, 2021 

Keterangan:    : Area Private 

     : Area Service 

     : Area Publik 

3.5. Analisa dan Konsep Tampilan Arsitektur 

Menurut Ching (2008) bentuk dasar arsitektur dibagi menjadi 3, yakni lingkaran, 

kotak, dan segitiga. Konsep bentuk bangunan Klaten Transit Hotel menampilkan bentuk 

kotak namun pada bangunan lantai atas berbentuk rounded untuk menampilkan bahwa 

hotel tersebut efisien namun fluid dan dinamis. Konsep bentuk bangunan bisa dilihat 

pada gambar berikut: 

3.5.1. Ide Arsitektur 

Ide arsitektur yakni mengambil konsep Neo-Vernakular dengan mengambil ide 

bentuk atap arsitektur joglo dan arsitektur jengki yang digubah menjadi bentuk baru. 

 

Gambar 7: Ide Arsitektur 

Sumber: Penulis, 2021 
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3.5.2. Ide Fasad 

Mengambil dari konsep gambar imajiner dari grafitasi yang membentuk kurva 

cekung ke dasar yang memiliki maksa sebagai nadir atau pusat. Mengambil ide dari 

terpusatnya lokasi Site terhadap lokas-lokasi strategis dalam hal budaya, rekreasi, dan 

akses transportasi 

 

Gambar 8: Ide Fasad  

Sumber: Penulis, 2021 

3.5.3. Tampilan Arsitektur 

  
Gambar 9: Perspektif Eksterior  

Sumber: Penulis, 2021 
 

Gambar 10: Perspektif Eksterior  

Sumber: Penulis, 2021 
 

3.5.4. Tampilan Interior 

  
Gambar 11: Perspektif Interior Lobby  

Sumber: Penulis, 2021 
 

Gambar 12: Perspektif Eksterior Kamar 
Hotel 

Sumber: Penulis, 2021 
 

Grafik Grafitasi 
digambarkan 

secara 3D 

Ide Fasad Arstektur Ide Fasad 
Arstektur 

Gelombang angin 

Vertikal 
Ide Fasad Arstektur Gunungan 

Wayang 
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3.6. Konsep Struktur 

Menurut analisa, site tersebut berada di area yang berdekatan dengan Gunung 

Merapi yang aktif sehingga rawan terkena bencana gempa vulkanik. Maka dari itu 

diperlukan struktur pondasi dan struktur bangunan yang cukup kuat menahan gaya 

horizontal dari gempa.  

Struktur dinding menggunakan konsep struktur portal, yakni kumpulan struktur 

kolom dan balok. Untuk bagian core bangunan menggunakan struktur dinding beton 

untuk memberi kekuatan bagian pusat bangunan. Gambar struktur dinding tersebut bisa 

dilihat pada gambar berikut: 

 

Gambar 13: Isometrik Struktur 

Sumber: Penulis, 2021 

Struktur atap menggunakan struktur atap dak dan joglo. Di area atap dipasang 

solar cell untuk membantu menambah energi listrik untuk bangunan dan di area atap 

dak diberi lanskap taman untuk konsep green roof. Konsep tersebut bertujuan untuk 

mereduksi panas dari sinar matahari langsung dan memberi ruang komunal untuk 

memaksimalkan ruang-ruang bangunan. 
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3.7. Konsep Utilitas 

3.7.1. Green Building 

Konsep utilitas yang diterapkan menggunakan kaidah-kaidah bangunan green 

building yakni water system, passive system, green materials, green roofs, green walls. 

Penjelasan lebih lengkapnya bisa dilihat sebagai berikut: 

• Water system. Memaksimalkan penggunaan air seminimal mungkin 

dengan cara mendaur ulang air wastafel untuk flush toilet dan penggunaan 

jet washer dan rain shower. 

• Passive system. Pendekatan sistem pasif dapat mencakup arsitektur  

bangunan itu sendiri berupa orientasi bangunan, pemasangan skylight, 

penempatan jendela, topi-topi, dll. Menurut Putri (2020), desain pasif 

tersebut dapat menghemat penggunaan energi listrik hingga 20%. 

Penjelasannya sebagai berikut: 

a. Ventilasi alami.  

Menggunakan roster sebagai tempat sirkulasi udara untuk 

melancarkan sirkulasi udara tanpa membuat ruangan menjadi panas 

oleh cahaya matahari. Memaksimalkan cross ventilation dalam 

interior ruangan. 

Selain itu memanfaatkan site sebagai sumber pendingin 

ruangan menggunakan konsep geothermal. Konsep ini 

memungkinkan untuk mendinginkan ruangan tanpa menggunakan 

freon AC tetapi menggunakan aliran air yang dihubungkan dari 

dalam tanah site menuju bangunan. 

b. Pencahayaan alami 

Memaksimalkan penggunaan penghawaan alami lewat 

jendela-jendela namun mengoptimalkan fungsi secondary skin dan 

teknik pantulan dari topi-topi untuk mereduksi intensitas cahaya 

matahari. 

c. Sistem mirrors duct dan skylight 

Sistem ini memungkinkan untuk menyalurkan pencahayaan 

alami ke dalam ruang interior bangunan secara langsung, sehingga 

bagian tengah bangunan tetap menerima pencahayaan matahari 

dengan maksimal. 
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• Green Materials. Pemanfaatan material alami untuk diaplikasikan ke 

bangunan yang berkelanjutan. Menurut Arsitek Yu Sing (2015), semakin 

kita bergantung dan menggunakan material alami (lokalitas) dalam 

merespon kondisi alam, material tersebut akan selalu ada karena adanya 

pasar sekaligus kita akan selalu menjaganya. Selain itu, penggunaan 

material alam berfungsi untuk mereduksi carbon footprint dalam proses 

dan distribusi material. Penggunaan material alami tersebut antara lain, 

bata merah (tanah liat) untuk fasad bangunan, kayu untuk aksen interior. 

• Green Roofs. Memanfaatkan ruang atap sebagai area produksi listrik lewat 

bantuan solar cell dan pemberian roof garden. Solar cell tersebut 

membantu mennyuplay kebutuhan listrik bangunan agar lebih hemat 

dalam penggunaan listrik PLN. Sedangkan roof garden berfungsi untuk 

mereduksi panas matahari langsung di bagian atap bangunan. Teknologi 

dan konsep roof garden ini berasal dari Jerman pada tahun 1980-an dalam 

melawan tingkat polusi udara, menurunkan temperatur bangunan, serta 

memberikan aspek keindahan terhadap arsitektur. 

• Green Walls. Penggunaan vertical garden pada fasad bangunan untuk 

mereduksi cahaya matahari langsung terhadap bangunan. Pengaplikasian 

vertical garden juga bisa difungsikan sebagai secondary skin. Selain itu 

konsep ini juga menambah nilai keindahan terhadap arsitektur. 

3.7.2. Transit Oriented Development (TOD) 

Konsep TOD (Transit Oriented Development) yakni konsep bangunan yang 

mengintegrasikan bangunan terhadap alat transportasi khususnya publik. Bangunan ini 

berdekatan dengan lokasi Stasiun Klaten yang membutuhkan akses khusus yang 

menghubungkan kedua objek tersebut untuk perpindahan pengunjung. Pembuatan 

konsep JPO (Jembatan Penyeberangan Orang) adalah solusi desain. Konsep ini 

membuat JPO layang yang menghubungkan lantai dasar Stasiun Klaten dengan lantai 

dasar Klaten Transit Hotel. 

3.7.3. Jembatan Penyeberangan Orang 

Konsep bangunan ramah disabilitas berupa pemberian ramp untuk pengguna kursi 

roda pada bangunan lantai 1 dan JPO. Penyediaan lift di JPO dan hotel untuk pengguna 

kursi roda untuk memudahkan user berpindah ke tiap lantai bangunan. 
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3.7.4. Akustik 

Utilitas pada bagian interior seperti ruang meeting, masjid, dan ruang-ruang 

service lainnya menggunakan peredam akustik ruangan dengan material drywall, fiber 

dan kayu. Fungsi akustik ini untuk mereduksi suara luar dan suara gema dalam ruangan 

untuk memaksimalkan kenyamanan user. 

3.7.5. Bangunan Tanggap Pandemi Covid-19 

Konsep utilitas terakhir yaitu mengusung konsep bangunan tanggap pandemi 

Covid-19 dengan menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun (CTPS) maupun 

handsanitizer. Setiap ruang disediakan tempat desinfektan sehingga memudahkan untuk 

membersihkan setiap ruangan oleh karyawan. 

4. PENUTUP 

Gagasan untuk merancang Klaten Transit Hotel menjadi bangunan hotel di Klaten 

yang menerapkan kaidah Green Building pada utilitas dan arsitektur serta menerapkan 

konsep Neo-Vernakular untuk desain arsitektur dan fasad yang menghubungkan 

transportasi publik yakni Stasiun Klaten. 
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