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PERANCANGAN  HOTEL TRANSIT BANDARA RADIN INTEN II LAMPUNG 

DENGAN PENEKANAN ARSITEKTUR SEBAGAI SOLUSI PANDEMI COVID-19 

Abstrak 

Bandara Radin Inten II adalah salah satu bandara yang terdapat di Provinsi Lampung dan 

merupakan satu-satunya bandara yang melayani penerbangan komersial di Provinsi 

Lampung. Hal tersebut membuat Bandara Radin Inten II menjadi tempat yang memiliki 

banyak potensi dan ditambah dengan potensi Provinsi Lampung sendiri yang unggul akan 

bidang pariwisata, dan industrinya. Akan tetapi, potensi tersebut kurang dimanfaatkan 

berdasarkan jumlah fasilitas penginapan yang dapat dipesan secara online (70% traveler aktif 

memesan secara online) dalam jarak ±15 km dari bandara yang terdaftar berjumlah 6 buah 

fasilitas penginapan dengan spesifikasi 2 hotel, 3 guest house, 1 home stay. Melalui 

permasalahan tersebut penulis memutuskan untuk merancang fasilitas penginapan dengan 

tujuan untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki Bandara Radin Inten II dan Provinsi 

Lampung. Perancangan fasilitas penginapan tersebut berdasarkan dari keinginan atau 

kebutuhan konsumen pengguna bandara pada umumnya yang mana pergi ke hotel hanya 

untuk beristirahat sementara dan tidak menggunakan fasilitas yang tidak berhubungan dengan 

keperluannya selama beristirahat. Berdasarkan hal tersebut jenis fasilitas penginapan yang 

dirancang adalah hotel transit karena jenis fasilitas penginapan tersebut merupakan suatu 

bentuk akomodasi yang bersifat komersial, yang disediakan secara khusus bagi penumpang 

maupun kru pesawat yang sedang singgah (transit) dalam suatu perjalan dengan 

menggunakan pesawat udara. Dalam perancangan hotel transit tersebut, penulis 

merencanakan untuk membuat konsep perancangan yang didasari oleh permasalahan 

pandemi COVID-19 yang menjadi permasalahan untuk kehidupan sehari-hari saat ini.  

Penekanan konsep desain yang diperhatikan adalah arsitektur modern selama masa pandemi 

flu Spanyol (1918-1970) karena cara penyebaran pademi flu Spanyol sama dengan pandemi 

COVID-19 melalui udara (airborne), dan arsitektur hijau yang mengutamakan aspek-aspek 

melindungi, menghemat, serta mengurangi penggunaan sumber daya alam, menjaga mutu 

kualitas udara ruangan, dan memperhatikan penghuninya yang semuanya berpegang pada 

kaidah pembangunan berkelanjutan. 

Kata Kunci: Hotel Transit, Bandara Radin Inten II, Pandemi COVID-19, Arsitektur  

Modern Flu Spanyol, Arsitektur Hijau. 

Abstarct 

Radin Inten II Airport is one of the airports in Lampung Province and the only airport can 

serves commercial flights in Lampung Province. This makes Radin Inten II Airport a place 

that has a lot of potential and added potential of Lampung Province which excels in tourism 

and industry. However, this potential is underutilized based on the number of lodging 

facilities that can be ordered online (70% of active travelers order online) within ±15 km 

from airport the lodging facilities registered totaling 6 place with specifications of 2 hotels, 3 

guest houses, 1 home stay. Through these problems the author decided to design lodging 

facilities with purpose of maximizing the potential of Radin Inten II Airport and Lampung 

Province. The design of the lodging facilities is based on the desires or needs of consumers 

who use airports in general, who go to hotels only to rest for a while and do not use facilities 

that are not related with their requirement while resting. Based on this, the type of lodging 

facility designed is a transit hotel because the type of lodging facility is a form of commercial 

accommodation, which is provided specifically for passengers and flight crews who are 
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transiting on a trip by airplane. In designing the transit hotel, the author plans to create a 

design concept based on the problems of the COVID-19 pandemic which is a problem for 

today's daily life. The emphasis on design concepts that are considered is modern architecture 

during the Spanish flu pandemic (1918-1970) because Spanish flu pandemic spreads is the 

same as the COVID-19 pandemic through the air (airborne), and green architecture that 

prioritizes aspects of protecting, saving, and reducing use of natural resources, maintain the 

quality of indoor air quality, and pay attention to building user based on principles 

sustainable development. 

Keyword: Transit Hotel, Radin Inten II Airport, Pandemic COVID-19, Modern  

   Architecture Flu Spanyol, Green Architecture 

 

1. PENDAHULUAN 

Bandara Radin Inten II adalah salah satu bandara yang terdapat di Provinsi 

Lampung dan merupakan satu-satunya bandara yang melayani penerbangan komersial di 

Provinsi Lampung. Hal tersebut membuat Bandara Radin Inten II menjadi tempat yang 

memiliki banyak potensi dan ditambah dengan potensi Provinsi Lampung sendiri yang 

unggul akan bidang pariwisata, dan industrinya. 

Di daerah sekitar Bandara Radin Inten II potensi tersebut kurang dimanfaatkan 

dan dapat ditunjukkan dari perkembangan fasilitas penginapan yang terlihat kurang 

berkembang. Hal tersebut dapat buktikan dari jumlah fasilitas penginapan yang dapat 

dipesan secara online (70% traveler aktif memesan secara online) dalam jarak ±15 km 

dari bandara yang terdaftar berjumlah 6 buah fasilitas penginapan dengan spesifikasi 2 

hotel, 3 guest house, 1 home stay. 

Melalui permasalahan tersebut penulis memutuskan untuk merancang fasilitas 

penginapan dengan tujuan untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki Bandara Radin 

Inten II dan Provinsi Lampung. Perancangan fasilitas penginapan tersebut berdasarkan 

dari keinginan atau kebutuhan konsumen pengguna bandara pada umumnya yang mana 

pergi ke hotel hanya untuk beristirahat sementara dan tidak menggunakan fasilitas yang 

tidak berhubungan dengan keperluannya selama beristirahat (Moedjianto, 2019). 

Berdasarkan hal tersebut jenis fasilitas penginapan yang dirancang adalah hotel transit 

karena jenis fasilitas penginapan tersebut merupakan suatu bentuk akomodasi yang 

bersifat komersial, yang disediakan secara khusus bagi penumpang maupun kru pesawat 

yang sedang singgah (transit) dalam suatu perjalan dengan menggunakan pesawat udara 

(Khatherina, 2014). 

Dalam perancangan hotel transit tersebut, penulis merencanakan untuk membuat 

konsep perancangan yang didasari oleh permasalahan pandemi COVID-19 yang menjadi 
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permasalahan untuk kehidupan sehari-hari saat ini.  Penekanan konsep desain yang 

diperhatikan adalah arsitektur modern selama masa pandemi flu Spanyol (1918-1970) 

karena cara penyebaran pademi flu Spanyol sama dengan pandemi COVID-19 melalui 

udara (airborne), dan arsitektur hijau karena konsep yang mengutamakan aspek-aspek 

melindungi, menghemat, serta mengurangi penggunaan sumber daya alam, menjaga mutu 

kualitas udara ruangan, dan memperhatikan penghuninya yang semuanya berpegang pada 

kaidah pembangunan berkelanjutan (GBCI, 2011). Penekanan kedua konsep terhadap 

perancangan hotel transit diharapkan dapat membuat bangunan tersebut beradaptasi pada 

kondisi pasca pandemi COVID-19. 

 

2. METODE 

Metode yang digunakan dalam “Perancangan Hotel Transit Bandara Radin Inten 

II Lampung dengan Penekanan Arsitektur Sebagai Solusi Kondisi Pandemi COVID-19” 

antara lain: 

2.1.1. Studi Literatur 

Penulis melakukan studi literatur pada beberapa informasi tertulis, seperti 

buku, laporan, surat kabar, serta berbagai media informasi tertulis lainnya yang 

berkaitan dengan tema terpilih guna mencari sumber-sumber pustaka sebagai 

pedoman untuk merancang hotel transit Bandara Radin Inten II Lampung dengan 

penekanan konsep arsitektur sebagai solusi kondisi pandemi COVID-19. 

2.1.2. Studi Banding 

Penulis melakukan pengamatan secara langsung atau penelitian dari informasi 

yang tersedia di internet terhadap bangunan-bangunan hotel transit yang sudah 

dirancang untuk membandingkan dan mempelajari objek arsitektur yang berhubungan 

dengan isu terpilih dalam laporan perancangan. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Lokasi Site 

3.1.1. Parameter Site 

A. Ketinggian bangunan tidak menjadi permasalahan apabila terjadi 

perubahan rencana terhadap ketinggian setiap lantai pada bangunan yang 

dirancang, karena di sekitar kawasan bandara terdapat peraturan KKOP. 
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B. Daerah tersebut bertepatan di titik antara lokasi Bandara Radin Inten II 

Lampung dan akses jalan tol jalur Bakauheni dari jalan utama (Jl. Lintas 

Sumatra). 

C. Jarak masih dapat ditempuh dalam waktu ±10 menit dari Bandara Radin 

Inten II Lampung. 

D. Akses jalan utama memudahkan konsumen atau pegawai hotel nantinya 

dalam pencapaian lokasi site hotel transit. 

3.1.2. Site Potensial 

Berdasarkan poin-poin pertimbangan pemilihan site di atas, lokasi site 

yang memenuhi persyaratan dan strategis untuk pembangunan Hotel Transit 

Bandara Radin Inten II Lampung yang terletak pada daerah keliling 2 KKOP 

(2.272,5 meter-9.090 meter dari bandara) Bandara Radin Inten II dengan detail 

spesifikasi lokasi site, sebagai berikut: 

A. Lokasi Site    : Jln. Lintas Sumatra, Kec. Natar,  

         Kab. Lampung Selatan, Provinsi  

         Lampung. 

B. Luasan Site    : 3.440 m2 

C. Topografi tanah    : Relatif datar 

D. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) : Maksimum 70% 

E. Koefisien Dasar Lantai (KLB)  : 3,4 

F. Koefisien Daerah Hijau (KDH)  : 15 meter dari as jalan 

G. Garis Sepadan Bangunan   : Minimum 30% 

H. Satuan Ruang Parkir (SRP)  : 20%-100% jumlah kamar 

I. Lama Tempuh/Jarak Tempuh  : 9 mnt/5,4 km (Bandara Radin  

         Inten II), 1 mnt/400 m (Jln. Tol) 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Lokasi Site Perancangan Hotel Transi Bandara Radin Inten II Lampung 

U 
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3.2. Konsep Pencapaian 

Lokasi tapak memiliki akses utama pecapaian berupa Jln. Lintas Sumatra, 

maka pintu masuk atau entrance site diletakkan di sebelah Timur site mengarah ke 

Jln. Lintas Sumatra dan pintu keluar diletakkan di arah yang sama dengan peletakkan 

lebih ke arah Utara sedikit untuk membuat pengguna bangunan lebih mudah saat 

masuk-keluar dari site. 

3.3. Konsep Presepsi Lingkungan 

Lokasi tapak memiliki berbagai macam jenis bangunan komersial di 

sekitarnya, serta penggunaan desain arsitektur dengan tema adat kebudayaan 

Lampung masih kental. Maka, bangunan hotel transit sebisa mungkin akan 

menambahkan aksen-aksen ornamen yang berciri khas adat budaya Lampung di 

fasad bangunan yang mudah terlihat sehingga bangunan hotel transit dapat menyatu 

dan seirama dengan bangunan di sekitarnya. 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Konsep Pedestrian dan Transportasi Publik 

Lokasi tapak memiliki berbagai macam jenis transportasi umum yang dapat 

digunakan untuk menuju lokasi tapak, akan tetapi pedestrian yang ada di sekitar 

lokasi tapak masih belum dibuat secara maksimal. Maka, area sebelah Timur site 

Gambar 2. Pintu Masuk-Keluar Lokasi Site Berorientasi Terhadap Jln. Lintas Sumatra 

Gambar 3. Bentuk Arsitektur Lampung (1). Atap Tajug Lampung, (2). Pola Tapis 
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nantinya akan dibuat halte untuk transportasi umum bus berhenti sehingga 

memudahkan konsumen dalam mencapai lokasi tapak, dan membuat pedestrian pada 

bagian Timur lokasi tapak berupa trotoar untuk memudahkan konsumen yang 

menggunakan transportasi umum bus apabila ingin mengunjungi hotel transit. 

3.5. Konsep View 

Pemilihan titik view harus memiliki prioritas dasar yang memenuhi untuk 

kemudahan dalam merancangan bangunan dan nyaman bagi pengguna bangunan 

nantinya, prioritas dasar tersebut sebagai berikut: 

A. Titik view harus membuat orientasi bangunan nantinya dapat diakses dengan 

mudah oleh moda transportasi yang akan masuk ke dalam site terpilih. 

B. Memiliki view yang dapat membuat pengguna bangunan untuk lebih nyaman saat 

memandang ke luar dari bangunan. 

C. View yang disajikan tidak terhalang oleh suatu hal yang dapat membatasi 

pandangan pengguna bangunan. 

Gambar 4. Pembuatan Fasilitas Publik (1). Pemberhentian Bus, (2). Halte Bus, (3) Pedestrian 

Gambar 5. Konsep View Site Terpilih 
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3.6. Konsep Kebisingan 

Masa bangunan diletakkan agak berjauhan dari Jln. Lintas Sumatra dengan 

jarak 15 meter yang mana hal tersebut juga sesuai Peraturan Daerah Bangunan 

Gedung Kabupaten Lampung Selatan 2011 tentang GSB bangunan di jalan jenis 

kolektor. Membuat barrier di dekat sumber kebisingan berupa pohon dengan 

spesifikasi dedaunan lebat sehingga dapat meredam kebisingan yang terjadi, dan 

menempatkan masa bangunan dengan fungsi utama kamar hotel terletak paling jauh 

dari sumber kebisingan. 

3.7. Angin 

Menempatkan area vegetasi pada bagian Timur dan Utara site sebagai barrier 

untuk meredam kecepatan angin dan sebagai mendia filtrasi angin yang membawa 

polusi ke dalam site. Respon yang dibuat pada interior bangunan untuk koridor yang 

berada di massa bangunan area hotel dibuat bukaan agar sirkulasi perputaran angin 

dalam ruangan dapat terjadi secara alami dan dapat menghemat penggunaan energi 

dalam bangunan, serta pembuatan area terbuka hijau pada bagian tengah massa 

bangunan lantai 1 untuk memperlancar sirkulasi angin pada bagian belakang massa 

bangunan lantai 1 dan mengalirkan angin melewati void ke lantai 2 bangunan. 

Gambar 6. Konsep Kebisingan Site Terpilih 

Gambar 7. Konsep Angin Site Terpilih 
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3.8. Matahari 

Membuat area berjemur di massa bangunan area komersial berorientasi pada 

arah terbitnya matahari dengan tujuan untuk menyehatkan pengguna bangunan dan 

sebagai bentuk adaptasi bangunan terhadap masa pandemi COVID-19. Membuat 

bukaan di massa bangunan area hotel agar sinar matahari secara alami dapat masuk ke 

dalam koridor kamar hotel dan mengutamakan shading jendela bagi massa bangunan 

area hotel sebelah barat dengan tujuan untuk mengurangi paparan sinar matahari sore 

secara langsung terhadap ruangan kamar hotel. 

3.9. Sirkulasi 

Menciptakan jalan masuk-keluar (building entrance) yang mengarah ke Jln. 

Lintas Sumatra dengan drop off yang diletakkan di tengah-tengah jalan tersebut, dan 

membuat arus jalan memutar untuk masuk-keluar basement dengan tujuan agar 

pengguna bangunan yang mengambil kendaraannya di basement dapat mengangkut 

kembali orang yang pergi bersamanya di area drop off  hotel. 

Gambar 8. Konsep Matahari Site Terpilih 

Gambar 9. Konsep Sirkulasi Site Terpilih 
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3.10. Konsep Ruang 

3.10.1. Pengguna dan Kegiatan 

3.10.2. Rekapitulasi Besaran Ruang 

Tabel 1. Jumlah Kebutuhan Ruang Hotel Transit Bandara Radin Inten II 

3.10.3. Tata Guna Lahan 

A. KDB : 60% 

 

 

B. KLB : 3,4 

 

 

 

 

No Kelompok Kegiatan Ruang Jumlah Besaran Ruang (m2) 

1 Kelompok kegiatan ruang publik 509,46 

2 Kelompok kegiatan ruang penunjang 2.727,842 

3 Kelompok kegiatan ruang privat 4490,2 

4 Kelompok kegiatan ruang pengelola 289,172 

5 Kelompok kegiatan ruang karyawan 1195,95 

6 Kelompok kegiatan ruang parkir 1850,6 

Total Kebutuhan Ruang Hotel  11.063,866 > 11.064  

Luas lantai dasar = Persentase KDB x Luas Site Terpilih 

Luas lantai dasar = 60% x 3.440 m2 

Luas lantai dasar = 2.064 m2 

Gambar 10. Pengguna dan Kegiatan dalam Bangunan Hotel Transit  

Luas total kebutuhan ruang = Nilai KLB x Luas Site Terpilih 

Luas total kebutuhan ruang =  3,4 x 3.440 m2 

Luas total kebutuhan ruang = 11.696 m2 
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C. KDH : 30% 

 

 

 

3.11. Konsep Arsitektur Penekanan Bangunan Adaptif Pandemi COVID-19 

3.11.1. Konsep Eksterior 

Pada fasad bangunan memiliki konsep arsitektur modern pada masa 

pandemi influenza atau flu Spanyol yang terjadi pada tahun 1919-1970. 

Pandemi influenza atau flu Spanyol memiliki cara penyebaran dan 

pencegahan agar tidak terinfeksi penyakit tersebut sama dengan pandemi 

COVID-19. Pemilihan fasad bangunan arsitektur modern pada masa 

pandemi influenza atau flu Spanyol dengan tujuan agar pembersihan serta 

perawatan bangunan dari debu, hama atau mikro-organisme dapat dilakukan 

dengan mudah sehingga bangunan tetap bersih dan terawat. Penerapan pada 

fasad bangunan hotel transit Bandara Radin Inten II dengan meminimalkan 

peng gunaan ornamen pada dinding bangunan. 

3.11.2. Konsep Interior 

Perancangan interior bangunan dibuat dengan meminimalisir 

furniture yang digunakan serta memilih furniture yang digunakan memiliki 

bentuk mudah dibersihkan, Ruangan di cat warna putih dengan tujuan 

apabila terlihat kotoran yang berada pada tembok atau plafon ruangan dapat 

langsung diketahui yang kemudian langsung dibersihkan. 

 

 

Gambar 11. Eksterior Bangunan dengan Penekanan Arsitektur Modern Flu 

Spanyol 

Gambar 12. Interior Bangunan dengan Penekanan Arsitektur Modern Flu 

Spanyol 

Luas daerah hijau  = Persentase KDH x Luas Site Terpilih 

Luas daerah hijau  = 30% x 3.440 m2 

Luas daerah hijau  = 1.032 m2 
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3.11.3. Zonasi Bangunan 

Pada perancangan zonasi bangunan hotel transit Bandara Radin Inten 

II dibuat berdasarkan konsep-konsep dan berbagai pertimbangan desain 

yang sebelumnya sudah tertulis, konsep-konsep tersebut sebagai berikut: 

A. Menempatkan massa bangunan area komersial pada lantai bawah dan 

area hotel pada lantai atas (pertimbangan dari review studi banding). 

B. Menempatkan massa bangunan area komersial pada area dekat dengan 

sumber kebisingan dan massa bangunan area hotel jauh dari sumber 

kebisingan (konsep kebisingan pada site terpilih). 

C. Menempatkan massa bangunan area komersial dekat dengan sirkulasi 

masuk-keluar site agar mempermudah konsumen/pengelola dalam 

mengakses bangunan (konsep sirkulasi pada site terpilih). 

Gambar 13. Zonasi Bangunan Hotel Transit Bandara Radin Inten II 

Gambar 14. Zonasi Tiap Lantai Bangunan Hotel Transit 



12 

 

3.11.4. Sistem Sirkulasi Pengguna Bangunan 

Pada sistem sirkulasi yang diperuntukan bagi pengguna bangunan 

saat memasuki bangunan hotel transit untuk merespon keadaan masa 

pandemi COVID-19 penulis membuat alur masuk yang dibagi menjadi dua 

jenis, sebagai berikut: 

A. Alur Sirkulasi Konsumen Hotel 

B. Alur Sirkulasi Pengelola Hotel 

 

 

 

 

 

 

 

3.11.5. Konsep Sistem Pencahayaan 

Pada perancangan sistem pencahayaan dalam bangunan hotel transit 

Bandara Radin Inten II yang berdasarkan keadaan masa pandemi COVID-

19. Dituntut untuk membuat kesehatan pengguna bangunan terhadap 

penyebaran penyakit lebih diutamakan dalam penekanan metode 

perancnagannya, metode tersebut salah satunya adalah berjemur di bawah 

sinar matahari pagi. Hal tersebut berdampak pada orientasi bangunan yang 

Gambar 15. Alur Sirkulasi Konsumen Hotel 

Gambar 16. Alur Sirkulasi Pengelola Hote 

`l 
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diarahkan tepat langsung ke arah sun-path yaitu Timur-Barat agar sinar 

matahari pagi langsung masuk ke ruangan dalam bangunan, dan juga 

memberikan shading (50 cm) jendela pada fasad bangunan bagian Barat 

untuk mengurangi paparan matahari sore secara langsung ke bangunan. 

Membuat cahaya buatan yang menggunakan energi listrik sebagai sumber 

energi untuk penerangan bangunan menggunakan lampu yang memiliki 

sensor infrared sebagai pematiknya agar untuk menghidupkan atau 

mematikannya tidak perlu menyentuh pematik lampu berulang kali serta 

menghemat pengguna energi listrik pada bangunan. 

3.11.6. Konsep Sistem Udara 

Solusi perancangan sistem sirkulasi udara pada bangunan hotel 

transit Bandara Radin Inten II terhadap adaptasi pada masa pandemi 

COVID-19 adalah pengaturan sirkulasi udara yang dibagi menjadi dua 

macam tergantung dari jenis ruangnya, sebagai berikut: 

A. Ruang Publik 

Pada ruang publik secara maksimal menggunakan ventilasi udara alami 

sehingga pertukaran dan kebersihan udara pada ruangan yang memiliki 

jumlah orang banyak tidak harus menggunakan air conditioner (AC) 

untuk mengatur suhu ruangan dan purifier untuk menjaga kebersihan 

udara dalam ruangan. Hal tersebut bertujuan agar energi yang digunakan 

di dalam bangunan menjadi lebih hemat. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 17. Metode Pencahayaan Shading Cahaya Matahari 

Gambar 18. Sirkulasi Udara Ruang Publik (Lobby Hotel) 
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B. Ruang Privat 

Pada ruang privat menggunakan fasilitas air conditioner (AC) untuk 

mengatur suhu ruang agar nyaman bagi konsumen hotel dan purifier 

Merv14 (85% efektif terhadap virus ukuran <0,3 µ) sebagai media 

pembersih udara dalam ruang tertutup yang menggunakan air 

conditioner (AC). 

3.11.7. Konsep Khusus Kamar Hotel 

Dalam perancangan kamar hotel dibagi menjadi tiga jenis unit untuk 

menyesuaikan kebutuhan konsumen yang akan menginap di hotel transit, 

sebagai berikut: 

A. Unit 1 (Standard Room Min.)  

Gambar 19. Sirkulasi Udara Ruang Privat 

(Kamar Hotel) 

Gambar 20. Kamar Hotel Unit 1 (Standard Room Min.) Beserta Keterangan 
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B. Unit 2 (Standard Room Plus)  

C. Unit 3 (Suite Room Full)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.11.8. Konsep Material 

Karakteristik pemilihan green material untuk membangun sebuah 

bangunan menurut Lynn M. Frieschel (1999) dalam jurnal Environmental 

Assesment and Specification of Green Building Material, sebagai berikut: 

Tabel 2. Karakteristik Material Hijau 

No Karakteristik Deskripsi 

1 Sumber daya efisien Material yang digunakan dapat dibuat kembali dan tidak 

menghasilkan limbah yang berlebih. 

Gambar 21. Kamar Hotel Unit 2 (Standard Room Plus)  Beserta Keterangan 

Gambar 22. Kamar Hotel Unit 3 (Suite Room Full) Beserta Keterangan 
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3.12. Struktur dan Utilitas Bangunan 

3.12.1. Struktur Bangunan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Material hasil daur ulang Material yang di daur ulang dan digunakan kembali 

3 Konsentrasi VOC rendah Material memiliki kemampuan untuk mengurangi 

jumlah polutan udara dalam ruangan. 

4 Emisi minimal Material tidak menghasilkan polutan berbahaya pada 

udara  

5 Komponen yang dapat 

digunakan kembali 

Material yang sudah digunakan dapat digunakan 

kembali. 

6 Bahan daur ulang Bahan yang sudah digunakan dapat diproses dan 

digunakan kembali. 

7 Sumber berkelanjjutan Sumber pembuat material adalah bahan yang terbarukan. 

8 Material tahan lama Material yang digunakan dapat tahan terhadap  berbagai 

macam kondisi lingkungan yang ada. 

9 Material tahan kelembaban Material yang digunakan tahan terhadap kelembaban. 

10 Kadar racun rendah Material dengan tingkat toksisitas racun yang rendah. 

11 Hemat energi Material yang digunakan dapat mengurangi konsumsi 

energi. 

12 Pelestarian air Material yang digunakan dapat mengurangi konsumsi 

air. 

13 Produk lokal Material yang digunakan merupakan material yang dekat 

dengan lokasi pembangunan. 

14 Harga terjangkau Material yang digunakan memiliki harga yang murah 

dan terjangkau. 

15 Meningkatkan Indoor Air 

Quality (IAQ) 

Material dapat memperbaiki atau meningkatkan kulaitas 

udara dalam ruangan menjadi lebih baik. 

16 Maintenance mudah Perwatan material mudah dan tidak mudah rusak. 

Gambar 23. Struktur Bangunan Hotel Transit Bandara Radin Inten II Lampung 
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3.12.2. Utilitas Bangunan 

A. Sistem Elektrikal Bangunan 

B. Sistem Plumbing Bangunan 

a. Instalasi Air Bersih 

b. Instalasi Grey Water 

 

 

c. Instalasi Black Water 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 24. Instalasi Sistem Elektrikal Bangunan Hotel Transit 

Gambar 27. Instalasi Sistem Plumbing Black Water Hotel Transit 

Gambar 25. Instalasi Sistem Plumbing Air Bersih Hotel Transit 

Gambar 26. Instalasi Sistem Plumbing Grey Water Hotel Transit 
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C. Sistem Sampah Bangunan 

Sistem sampah pada bangunan hotel transit Bandara Radin Inten II 

sebagai respon masa pandemi COVID-19 dan ketinggian bangunan yang 

melebihi dari tiga lantai untuk kemudahan dalam pengolahan sampah 

bangunan menggunakan metode lift sampah. Lift sampah tersebut 

memiliki metode operasi dengan memasang saluran dari lantai atas 

bangunan, dan dibuatnya ruang sampah sebagai tempat atau wadah bagi 

sampah yang dibuang melalui saluran lift sampah. Kemudian sampah 

yang masuk ke dalam ruang sampah dipilah kembali sesuai jenis 

sampahnya untuk mempermudah pembuangan sampah ke tempat 

pembuangan akhir (TPA). 

D. Sistem Proteksi Kebakaran Bangunan 

4. PENUTUP 

Potensi Bandara Radin Inten II dan Provinsi Lampung sangat potensial untuk 

perkembangan daerah sekitar bandara, akan tetapi fasilitas penginapan di sekitar bandara 

tidak terlalu berkembang. Merespon keadaan tersebut penulis membuat gagasan untuk 

merancang suatu fasilitas penginapan sebagai salah satu bentuk untuk memaksimalkan 

potensi Bandara Radin Inten II yang berupa hotel. Pemilihan hotel berjenis hotel transit 

dan pemilihan taraf hotel berbintang 3 terkait dengan kebutuhan konsumen atau pengguna 

moda transportasi di Bandara Radin Inten II yang menurut berbagai sumber bahwa 

Gambar 29. Instalasi Sistem Sampah Hotel Transit 

Gambar 28. Instalasi Sistem Proteksi Kebakaran Hotel Transit 
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konsumen atau pengguna moda transportasi udara hanya membutuhkan fasilitas 

penginapan untuk beristirahat sejenak menunggu jam penerbangan atau menunggu 

kelelahan hilang setelah bepergian jauh sebelum melanjutkan perjalanan kembali. 

Pemilihan konsep pada fasad bangunan hotel transit menekankan arisitektur modern 

selama masa pandemi influenza atau flu Spanyol yang fasadnya bersih dan mudah 

dibersihkan. Pemlihan konsep arsitektur hijau pada pengelolaan ruang dalam bangunan 

didasarkan dari kondisi lingkungan yang sedang terjadi bencana pandemi COVID-19 

dengan tujuan sistem pengelolaan ruang dapat beradaptasi dalam keadaan saat ini. Garis 

besar skema gagasan rancangan dan perencanaan, sebagai berikut: 
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