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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Pengertian Judul 

Untuk memahami maksud dari judul “Perancangan Hotel Transit Bandara 

Radin Inten II Lampung dengan Penekanan Arsitektur Sebagai Solusi Kondisi 

Pandemi COVID-19”, maka diuraikan pengertiannya sebagai berikut: 

Perancangan Menurut KBBI (2008), adalah suatu proses 

pemecahan masalah yang disertai pemikiran 

kreatif guna mencapai hasil yang optimal. 

Menurut JB. Reswick (1985), merupakan 

aktivitas kreatif, melibatkan proses untuk 

membawa suatu yang baru dan bermanfaat yang 

sebelumnya tidak ada. 

Hotel Transit Merupakan suatu bentuk akomodasi yang 

bersifat komersial, yang disediakan khusus bagi 

penumpang maupun kru yang sedang singgah 

(transit) dalam suatu perjalanan dengan 

menggunakan pesawat udara (Katherina, 2014). 

Bandara Radin Inten II Merupakan satu-satunya bandara bertaraf 

internasional di Provinsi Lampung yang 

mewadahi penerbangan dari luar atau dalam 

Provinsi Lampung (Isparwati, 2018).  

Arsitektur Menurut KBBI (2018), merupakan seni dan 

ilmu merancang serta membuat konstruksi 

bangunan, jembatan, dan sebagainya. 

Menurut Cornelis Van de Ven (1995), 

merupakan proses penciptaan ruang yang 

diciptakan dengan cara yang benar dan 

direncanakan serta dipikirkan. Pembaruan 

dalam arsitektur yang terus-menerus terjadi 

adalah karena faktor konsep-konsep ruang yang 

juga terus berkembang. 
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Masa Pandemi COVID-19: Merupakan epidemi yang sedang dan telah 

menyebar ke berbagai negara yang disebabkan 

oleh coronavirus yang sebelumnya belum 

pernah diidentifikasi pada manusia, dengan 

metode penyebaran melalui udara (WHO, 

2020). 

Berdasarkan keterangan di atas, maka maksud dari judul “Perancangan Hotel 

Transit Bandara Radin Inten II Lampung dengan Penekanan Arsitektur Sebagai 

Solusi Kondisi Pandemi COVID-19” ialah membuat suatu kreativitas yang bertujuan 

sebagai pemecahan masalah kebutuhan akomodasi penginapan yang berada di area 

sekitar Bandara Radin Inten II Lampung untuk beristirahat sementara sesudah atau 

sebelum menggunakan moda transportasi udara Bandara Radin Inten II menggunakan 

penekanan arsitektur terhadap konsep bangunannya sebagai solusi terhadap kondisi 

pasca pandemic COVID-19. 

1.2. Latar Belakang 

1.2.1. Potensi Bandar Udara Internasional Radin Inten II 

Bandar udara atau Bandara Radin Inten II adalah salah satu dari bandara 

yang digunakan untuk penerbangan komersial moda transportasi udara di 

Provinsi Lampung dan merupakan satu-satunya bandara yang memiliki taraf 

internasional di Provinsi Lampung (Isparwati, 2018) yang ditetapkan oleh 

Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. KP 2044 Thn. 2018. 

Selain itu, Bandara Radin Inten II merupakan bandara tersibuk urutan ke-19 di 

Indonesia dari 52 peringkat yang tersedia pada daftar bandara tersibuk di 

Indonesia (Dewan Bandar Udara Internasional, 2018). 

Bandara Radin Inten II memiliki lokasi di Branti Raya, Kecamatan 

Natar, Kabupaten Lampung Selatan dan merupakan salah satu daerah yang 

terhimpit oleh dua kota yang ada di Provinsi Lampung (Kota Bandar Lampung 

dan Kota Metro), memiliki jarak tempuh 30 menit s/d 1 jam untuk sampai ke 

salah satu kota tersebut (skyscanner, 2021), serta Bandara Radin Inten II 

memiliki jadwal penerbangan aktif mulai dari pukul 07.10 WIB-21.00 WIB 

yang sepanjang waktu tersebut melayani konsumen moda transportasi udara 

penerbangan domestik (NativeTransit, 2021). 



 

 

3 

 

1.2.2. Potensi Provinsi Lampung 

Provinsi Lampung memiliki luas ±3.528.835 Ha dan merupakan 

Provinsi paling Selatan serta menjadi penghubung antara pulau Jawa dan 

Sumatra yang mudah dijangkau dengan transportasi darat, udara atau laut, dan 

memiliki potensi yang besar terkait bidang industri dan pariwisata (Indonesia 

Tanag Airku 33 Provinsi Pemerintah Kabinet Indonesia Bersatu, 2007). 

Potensi Provinsi Lampung dari segi pariwisata dapat dibuktikan dari 

keberadaan pariwisata dataran tinggi yang berupa gunung, dan dataran rendah 

yang berupa pantai tersebar di sepanjang garis batas daratan Provinsi Lampung 

(Ani Rostiyanti, 2013), dan untuk potensi Provinsi Lampung dari segi 

industrinya dapat dibuktikan dari keberadaan perusahaan penggemukan sapi 

potong terbesar di Indonesia, keberadaan kawasan hutan yang luas, dan sumber 

daya alam berupa panas bumi yang berlimpah di salah satu kabupatennya 

(Bintangpost, 2020). 

1.2.3. Kondisi Perkembangan Fasilitas Penginapan Sekitar Bandara Radin Inten II 

Pada tahun 2017 enam puluh lima persen (65%) traveler aktif yang 

memesan kamar hotel menggunakan metode online, pada tahun 2018 naik 

menjadi tujuh puluh persen (70%) dan menurut ketua umum Jakarta Hotel 

Association (JHA) Alexander Nayoan (2018) traveler aktif yang memesan hotel 

secara online akan terus naik pada tahun-tahun selanjutnya. Hal tersebut 

membuat perkembangan keberaadaan akomodasi atau fasilitas penginapan 

sejenis tidak dapat lepas dari metode pemesanan online yang membuat 

keberadaan hotel di suatu tempat atau daerah dapat dilihat menggunakan situs 

web dan aplikasi online seperti traveloka, booking.com, dan tiket.com yang 

merupakan situs dan aplikasi pemesanan kamar hotel secara online terbaik di 

Indonesia (99.co, 2019). Keberadaan hotel  di sekitar area Bandara Radin Inten 

II yang dapat dipesan secara online dengan jarak ±15 km dengan titik awal 

Bandara Radin Inten II dari situs web dan aplikasi pemesanan fasilitas 

penginapan yang terdaftar berjumlah 6 buah dengan spesifikasi 2 hotel, 3 guest 

house, 1 home stay. 

1.2.4. Hotel Transit 

Menurut Lawson (1976), hotel merupakan sarana tempat tinggal umum 

untuk wisatawan dengan memberikan pelayanan jasa kamar, penyedia makanan 

dan minuman, serta akomodasi dengan syarat pembayaran. Sedangkan, 
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berdasarkan tamu menginap, muncullah istilah hotel transit yang merupakan 

suatu bentuk akomodasi bersifat komersial, disediakan khusus bagi penumpang 

maupun kru yang sedang singgah (transit) dalam suatu perjalanan dengan 

menggunakan pesawat udara (Katherina, 2014). 

Menurut Direktur dan CEO Intiwhiz International Moedjianto S. 

Tjahjono (2019), konsumen hotel yang check in di hotel hanya untuk 

beristirahat sementara dan tidak menggunakan fasilitas hotel yang tidak 

berhubungan dengan keperluannya selama beristirahat. Pendapat tersebut 

muncul akibat banyaknya kasus konsumen yang hanya check in ke hotel untuk 

makan malam serta beristirahat semalam, dan akan check out di pagi harinya 

untuk keluar dari hotel. Mengetahui hal tersebut PT. Intiland Development 

mengembangkan hotel yang memiliki spesifikasi kamar hotel yang tidak besar 

akan tetapi memiliki kasur yang nyamanan dan juga menyediakan mini-resto 

lengkap dengan menu kulinernya. 

1.2.5. Dampak Masa Pandemi COVID-19 

Pandemi COVID-19 adalah suatu wabah penyakit yang sedang 

menyebar ke berbagai negara dengan tingkat penyebaran yang cepat dan meluas 

karena metode penyebarannya melalui udara (airborne). Vaksin atau obat yang 

tersedia kurang efektif karena epidemi tersebut masih terus berevolusi (Dicky, 

2020). Neberapa dampak COVID-19 terhadap beberapa titik dalam kondisi 

kehidupan saat ini di Provinsi Lampung, sebagai berikut: 

1. Terhadap Desain Ruang Bangunan 

Menyebarnya wabah pandemi COVID-19 tersebut berdampak pada 

berbagai bidang di dalam kehidupan sekarang ini, contoh dampak khusus 

yang berhubungan dengan bidang arsitektur adalah ruang-ruang di dalam 

bangunan yang berubah menyesuaikan dengan keadaan baru sehingga dapat 

lebih mudah menggunakan bangunan saat masa pandemi COVID-19, 

perubahan tersebut didasarkan pada keinginan arsitek mencari pola terbaik 

untuk menghidari penyebaran pandemi COVID-19 (Irianto, 2020). 

2. Terhadap Keadaan Hotel di Provinsi Lampung 

Kondisi hotel pada masa pandemi COVID-19 tentunya berubah apabila 

dilihat dari perubahan kebiasaan sehari-hari masyarakat pada umumnya, hal 

tersebut juga terjadi pada hotel-hotel yang ada di Provinsi Lampung yang 

mulai menerapkan kebijakan protokol kesehatan pandemi COVID-19 dalam 
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pengelolaan bangunannya sebagai jalan tengah untuk merespon keadaan 

new normal yang diterapkan pemerintah dalam beradaptasi di masa 

pandemi ini (lampungpro.co, 2020). 

3. Terhadap Tingkat Okupansi Hotel 

Dampak terjadinya pandemi COVID-19 mempengaruhi berbagai bidang 

perekonomian yang ada dan khususnya masalah perhotelan di Provinsi 

Lampung yang dicatat oleh Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) 

mempunyai tingkat okupansi sebesar 98% selama libur panjang (peak 

season), sementara itu selama musim biasa tingkat okupansi hotel di 

Provinsi Lampung mencapai angka 65% (regular season) yang terus naik 

dari bulan-bulan sebelumnya selama masa pandemi COVID-19 ini 

(suaralampung.id, 2021). 

4. Terhadap Keadaan Moda Transportasi Udara di Bandara Radin Inten II 

Pengaruh masa pandemi COVID-19 terhadap Bandara Raden Inten II 

Lampung adalah kenaikan konsumen yang menggunakan jasa layanan moda 

transportasi udara untuk masuk atau keluar Provinsi Lampung di bulan 

Februari (Bisnis.com, 2021). Menurut Executive General Manager (EGM) 

Bandara Radin Inten II Hendra Irawan (2021), konsumen diprediksi akan 

terus naik sebanyak 30% dari bulan sebelumnya. Kenaikan tersebut terjadi 

karena resiko terinfeksi virus corona di pesawat lebih kecil dibandingkan 

dengan di kapal atau kereta api (tribunnews.com, 2020). 

5. Terhadap Orang yang Bepergian Jauh 

Pada masa pandemi COVID-19, pemerintah menganggap membatasi 

mobilitas perjalanan orang adalah suatu keperluan. Rapid test diharuskan 

bagi setiap orang yang akan melakukan bepergian untuk mengecek 

kesehatan konsumen yang akan pergi menggunakan moda transportasi 

apapun. Setelah konsumen sampai pada tujuan, orang yang melakukan 

perjalanan harus melakukan karantina pribadi terlebih dahulu selama 5x24 

jam (5 hari) di hotel atau tempat yang menyediakan ruang karantina (Satgas 

COVID-19, 2021). 

1.2.6. Penekanan Konsep Bangunan 

Merespon berbagai potensi yang tersedia pada Bandara Radin Inten II 

dan Provinsi Lampung serta tingkat okupansi hotel yang terus tumbuh di tengah 

pandemi COVID-19 ini perancangan hotel budget yang dikhususkan hanya 
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untuk istirahat sementara konsumen pengguna jasa moda transportasi udara 

Bandara Radin Inten II Lampung harus dilakukan untuk memaksimalkan 

pemanfaatan potensi yang ada. Hal tersebut juga didampingi oleh penekanan 

konsep arsitektur green building pada pengelolaan bangunan sebagai bentuk 

adaptasi bangunan hotel pada masa pandemi COVID-19 agar bangunan lebih 

mudah dan aman digunakan, karena green building adalah konsep yang 

digunakan untuk merancang bangunan yang memperhatikan aspek-aspek dalam 

melindungi, menghemat, serta mengurangi penggunaan sumber daya alam, 

menjaga mutu kualitas udara ruangan, dan memperhatikan penghuninya yang 

semuanya berpegang pada kaidah pembangunan yang berkelanjutan (GBCI, 

2011). Pengertian green building tersebut cocok dengan permasalahan cara 

menyebarnya pandemi COVID-19 melalui udara (airborne) sehingga dapat 

menurunkan atau menghentikan resiko penyebarannya. 

1.3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan beberapa poin latar belakang yang sudah dikemukakan, maka 

rumusan masalahan yang muncul sebagai guide line laporan ini, sebagai berikut: 

1. Bagaimana menentukan lokasi perancangan hotel transit Bandara Radin 

Inten II Lampung yang strategis? 

2. Bagaimana menentukan kegiatan dan program ruang sebuah hotel transit 

Bandara Radin Inten II yang dapat beradaptasi pada kondisi pasca pandemi 

COVID-19? 

1.4. Tujuan dan Sasaran 

1.4.1. Tujuan 

1. Menentukan lokasi perancangan hotel transit Bandara Radin Inten II 

Lampung yang strategis. 

2. Menerapkan konsep arsitektur bangunan yang menekankan solusi terhadap 

kondisi pasca pandemi COVID-19 sebagai bentuk adaptasi bangunan. 

1.4.2. Sasaran 

Menyediakan fasilitas penginapan atau tempat sementara beristirahat 

yang memenuhi kebutuhan orang yang berpergian jauh (traveller) atau 

konsumen Bandara Radin Inten II Lampung pada saat masa pandemi COVID-

19. 
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1.5. Batasan dan Lingkup Pembahasan 

1.5.1. Batasan 

1. Perencanaan hotel transit bandar udara Radin Inten II Lampung hanya 

terkait pada disiplin ilmu arsitektur. 

2. Perencanaan hotel transit bandar udara Radin Inten II Lampung difungsikan 

sebagai bangunan akomodasi penginapan. 

3. Penekanan perancangan hotel transit bandar udara Radin Inten II Lampung 

hanya sebatas pelayanan jasa dan penunjang kegiatan. 

1.5.2. Lingkup Pembahasan 

1. Disesuaikan dengan tujuan dan sasaran yang telah dijelaskan sebelumnya. 

2. Membahas tentang fungsi dan desain dari bangunan sebagai penyedia 

akomodasi penginapan. 

1.6. Metode Pembahasan 

Metode yang digunakan dalam penulisan laporan” Perancangan Hotel Transit 

Bandara Radin Inten II Lampung dengan Penekanan Arsitektur Sebagai Solusi Kondisi 

Pandemi COVID-19”, antara lain: 

A. 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. 

B. 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. 

1.7. Sistematika Penulisan Laporan 

Sistematika penulisan laporan dengan judul “Perancangan Hotel Transit 

Bandara Radin Inten II Lampung Dengan Penekanan Arsitektur Sebagai Solusi 

Kondisi Pandemi COVID-19”, sebagai berikut: 

BAB 1: PENDAHULUAN 
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Bab I mencangkup pengertian judul, latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan & sasaran, batasan & lingkup pembahasan, metode pembahasan, dan 

sistematika penulisan laporan. 

BAB II: STUDI PUSTAKA 

Bab II mencangkup tinjauan terhadap hotel, hotel transit, masa 

pandemic COVID-19, penerapan konsep bangunan solusi COVID-19, 

preseden dan studi banding.  

BAB III: GAMBARAN UMUM LOKASI 

Bab III mencangkup gambaran umum provinsi Lampung, Bandara 

Radin Inten II, dasar pertimbangan pemilihan site, dan gagasan perencanaan 

& perancangan. 

BAB IV: ANALISA PENDEKATAN SERTA KONSEP PERENCANAAN DAN  

       PERANCANGAN 

 Bab IV mencangkup analisa & konsep makro, analisa & konsep meso, 

analisa & konsep mikro, analisa dan konsep ruang, konsep arsitektur 

penekanan bangunan adaptif masa pandemi COVID-19, dan struktur serta 

utilitas bangunan.


