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BAB V 
PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

5.1. Program Dasar Perencanaan  
5.1.1. Program ruang 

NO JENIS RUANG LUAS (m2) 
Kelompok ruang penerima 
1 Lobby 70 
2 Lounge 14 
3 Front office 10,5 
4 Ruang yang disewakan 158 
5 lavatory 26,9 

Jumlah 279,4 
Sirkulasi 30% 83,82 

Jumlah keseluruhan 363 
Kelompok kegiatan umum 
1 Restoran 196 
2 Bar& lounge 140 
3 Meeting room 490 
4 Kolam renang 40,5 
5 Locker, shower & lavatory 24,3 

Jumlah 890,8 
Sirkulasi 30% 267,2 

Jumlah keseluruhan 1158 
Kelompok kegiatan menginap 
1 Twin room 1680 
2 Double room 1680 

Jumlah 3360 
Sirkulasi 30% 1008 

Jumlah keseluruhan 4368 
Kelompok kegiatan pengelola 
1 General manager office 31,5 
2 General manager asistant office 31,5 
3 Kantor Divisi  kamar 31,5 
4 Divisi Food and baverage 31,5 
5 Kantor Divsi Kepegawaian 31,5 
6 Kantor Divisi Akunting 31,5 
7 Kantor Divisi mekanikal 31,5 
8 Kantor Divisi marketing 31,5 
9 Kantor Divisi pembelian 31,5 
10 Kantor Divisi keamanan 31,5 
11 Meeting room 60 
12 Lavatory 17 

Jumlah 360 
Sirkulasi 30% 108 

Jumlah keseluruhan 468 
Kelompok kegiatan servis 
1 Ruang karyawan 73,5 
2 Housekeping ffice 98 
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3 Dapur 126 
4 Loading dock 98 
5 Gudang 343,3 
6 Ruang mekanikal 66 
7 Lavatory 6 
8 Tempat ibadah 8,6 

Jumlah 759,9 
Sirkulasi 30% 228 

Jumlah keseluruhan 988 
Kelompok ruang luar 
1 Parkir mobil tamu  2310 
2 Parkir motor tamu 693 
3 Parkir mobil karyawan 247 
4 Parkir motor karyawan 105 

Jumlah 3355 
Sirkulasi 100% 3355 

Jumlah keseluruhan 6710 
Tabel 5.1 : Program ruang 

Sumber: Analisa, 2014 
 

Rekapitulasi jumlah kebutuhan ruang hotel : 

NO KELOMPOK  KEGIATAN LUAS  (m2) 
1 Kelompok kegiatan penerima 363 
2 Kelompok kegiatan umum 1158 
3 Kelompok kegiatan menginap 4368 
4 Kelompok kegiatan pengelola 468 
5 Kelompok kegiatan servis 988 
6 Kelompok ruang luar (parkir) 6710 

JUMLAH 14.055 
Tabel 5.2 : Rekapitulasi Program ruang 

Sumber: Analisa, 2014 
 

5.1.2. Tapak terpilih 
Berdasarkaan grand design pengembangan bandara soekarno hatta dan 

analisa tapak yang paling sesuai adalah di samping jalan utama bandara soekarno 
hatta, karena merupakan pintu masuk dan dan ruang penerima bagi bandara 
soekarno hatta itu sendiri,serta sangat efektif jika dikorelasikan dengan area 
komersil yang akan dibangun pada ahap selanjutnya. 

Tapak merupakan stilling basin yang dibagi menjadi stilling basin utara dan 
stilling basin selatan yang memiliki luas masing masing 93.702 m2 dan 129.804 m2. 
Dalam tapak ini nantinya akan dibangun enam tower hotel dan area komersil 
berupa tempat perbelanjaan, convetion cnter, dan area perkantoran. 

a. Batas Tapak: 
Stilling basin utara: 
Utara  :  fasilitas IPAL 
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Selatan : jalan primer bandara  
Barat : SPBU  
Timur : jalan sekunder bandara 
 
Stilling basin selatan: 
Utara  :  jalan primer bandara 
Selatan : kargo area, sheraton hotel   
Barat : sheraton hotel 
Timur : jalan sekunder bandara 
 

b. Tata Guna Lahan : 
• Relatif Datar <10% 
• Luas Tapak = 223.506 m2 
• KDB : 50 % 
• KLB : 5,4 
• GSB : 20m 
• Tinggi Bangunan : maksimal 8 lantai 

c. Potensi Tapak 
• Dekat dengan area komersil 
• Akses langsung ke bandara menggunakan people mover system 
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Gambar 5.1 : ukuran tapak eksisting skalatis  

Sumber: Dinas tata kota tangerang 
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Gambar 5.2 : Program ruang masterplan comercial area  

Sumber: PT. Angkasapura II 
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5.1.3. Perhitungan besaran tapak dan ketinggian bangunan 
Luas total yang dibutuhkan :  
Comercial area     =197.178 m2 
gedung parkir comecial area  =103.787 m2 
tower hotel x 6   =   84.330 m2 
     = 385.295 m2 
 
luas tapak terpilih 223.506 m2 
KDB 50% = 111.753 m2 yang boleh terbangun 
 
Jumlah luas lantai dasar: 
Asumsi comercial area 3 lantai  =197.178: 3 = 66.022 m2 
Asumsi gedung parkir 3 lantai = 103.787: 3 = 34.595 m2 
Sisa lahan untuk hotel   = 111.753 – 66.022- 34.595 = 11.136 m2 
Sisa luas lantai dasar / tower  = 11.136 : 6 = 1.856 m2 
 
Kebutuhan lantai hotel = 14.055 : 1856 = 7,57 ≈ 8 lantai 
Sehingga ketiggian hotel masuk kedalam kriteria ketinggian optimal hotel menurut 
time saver for building types 

 
Gambar 5.3 : Ketinggian optimal hotel  
Sumber: Time-saver for building type 

 
5.2. Program Dasar Perancangan 

5.2.1. Konsep dasar perencanaan 
Konsep dasar perencanaan Transit Hotel ini adalah untuk mewadahi kegiatan 

relaksasi dan rekresai bagi para pegguna bandara soekarno hatta, transit hotel ini 
merupakan jawaban dari pengembangan infrastruktur bandara soekarno hatta yang 
sudah tidak mampu menampung banyaknya jumah penumpang. Sehingga nantinya 
keberadaan hotel ini dapat meningkatkan performa bandara soekarno hatta sebagai 
bandara yang bertaraf internasional.  
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Sebagai bangunan yang bersifat komersil, fakto efisiensi efektifitas dan 
fleksibilitas menjadi sebuah pertimbangan penting dalam desain. Citra bangunan 
yang dibangun adalah sebagai hotel yang memenuhi kebutuhan penumpang tanpa 
berlebihan dan ekonomis  namun tetap bercitra modern dan prestisius. 

Sebagai tempat persinggahan sementara, hotel harus mampu memberikan 
kenyamanan dan fasilitas yang diperlukan oleh penggunanya seperti penembahan 
fasilitas airport information center dan membuat hotel check in di dalam 
perancangannya. 

5.2.2. Aspek arsitektural 
Pada pengembangannya, hotel ini merupakan bagian dari erea komersial 

yang direncanakan oleh PT. Angkasapura II dua tower hotel diambil sebagai sample 
dan pembangunan area komersil tahap pertama. Konsep arsitektural dari hotel 
berupa dua massa bangunan yang dicerminkan dengan jalan utama sebagai 
porosnya. Sehingga hotel juga berfungsi sebagai bengunan penerima bandara 
Soekarno Hatta.  

Penekanan desain yang digunakan dalam perancangan adalah sustainable 
desain dengan fokus utama pada pemanfaatan material dan pengelolaan energi, 
sehingga mempengaruhi bentuk fasad dan citra bangunan lebih menyatu dengan 
alam. 

5.2.3. Aspek kinerja 
Hotel yang direncanakan menggunakan system utilitas serta keamanan yang 

efisien dan efektif serta dapat terintegrasi satu dengan yang lainnya.Sistem tersebut 
menggunakan Intelligent Building System (IBS) dan Building Automated System 
(BAS). Sistem IBS yang digunakan dalam bangunan, antara lain sebagai berikut : 
a. Sistem Pencahayaan 

Pemanfaatan cahaya alami cecara maksimal dilakukan dengan cara 
membuat jendela pada tiap unit kamar hotel dan bagian bagian fasilitas umum 
dalam bangunan 

Pencahayaan buatan merata digunakan untuk retail, koridor, dinding, 
lantai, dan unit kamar  serta fasilitas hotel yang aktivitasnya tidak memerlukan 
pengamatan khusus. Penerangan terarah digunakan untuk memberi penonjolan 
pada ruang etalase dan display. Penerangan setempat digunakan untuk 
melengkapi penerangan umum yang cahayanya terhalang, misalnya pada 
barang-barang pamer, sculpture, dan benda lain yang sifatnya estetis. 

 
b. Sistem Pengkondisian Udara 

Suhu rata-rata di Tangerang yang cukup tinggi, menyebabkan suhu 
nyaman yang diinginkan dalam suatu bangunan belum bisa tercapai, karena 
suhu nyaman dan optimal pada ssebuah ruangan adalah 21oC dengan 
kelembapan 40%-70%, oleh karena itu perlu diusahakan pemecahannya untuk 
memperoleh suhu dan kelembapan sesuai dengan standard kenyamanan, 
dengan cara menerapkan : 
• Orientasi bangunan dalam arah utara-selatan, terutama pada kamar hotel, 

tidak dihadapkan orientasi barat-timur 
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AIR BERSIH 

ARTETIS RECYCLING 

UTILITAS : 
Kolam renang, 
pemadam kebakaran 

CUCI AIR MINUM 

• Pemakaian kantilever dan kisi-kisi untuk mengurangi sinar matahari 
berlebih yang masuk ke dalam bangunan, terutama bagi kamar yang 
berada di tingkat atas 

• AC setempat digunakan di dalam unit hunian 
• AC Central digunakan untuk lobby, koridor, fasilitas indoor, kantor 

pengelola. 
• Sumber panas dari dalam bangunan, seperti mesin-mesin dapat ditekan 

dengan pemakaian bahan isolator panas 
 

c. Sistem Penyediaan dan Distribusi Listrik 
Listrik berasal dari PLN yang disalurkan ke gardu utama setelah melalui 

transformator, aliran listrik didistribusikan ke tiap-tiap lantai melalui sub 
Distribution Panel (SDP). Dan untuk cadangannya menggunakan solar panel dan 
genset yang digunakan apabila aliran listrik terputus. Genset yang digunakan 
dilengkapi dinding berganda/glass wools untuk meredam suara dan getaran. 

 
d. Sistem Penyediaan Air Bersih 

Kebutuhan air bersih diambil dari dua macam, yakni air bersih dari 
artetis yang didistribusikan ke tiap lantai melalui system down feed. Dan 
menggunakan system destilasi, di mana air kotor didaur ulang untuk digunakan 
sebagai air bersih. Berikut pembagian distribusi air bersih : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 5.4 : sistem pengelolaan air  

Sumber: analisa, 2014 
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Gambar 5.5 : sistem pengelolaan air kotor 
Sumber: analisa , 2014 

 
e. Sistem Pembuangan Air Kotor (Drainase) 

Sistem pembuangan air kotor yang digunakan adalah sebagai berikut : 
• Air hujan, dialirkan ke IPAL, untuk diproses menjadi air bersih.  
• Kotoran, yang berbentuk padat dan cair dari kamar dan lavatory, dialirkan 

ke septiktank 
f. Sistem Penangkal Petir 

Menggunakan model faraday yang menggunakan tiang-tiang bliksem 
split dengan tinggi 30 cm, di atas atap bangunan yang dipasang setiap 3,5 m. 
Tiang yang satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan kawat tembaga dan 
turun melalui kawat menuju arde. 

g. Sistem Pemadam Kebakaran 
Pencegahan dilakukan dengan dengan memakai struktur dari bahan 

tahan api, seperti beton. Sedangkan penanggulangan meliputi tindakan 
pendeteksian awal, pemadaman api, pengendalian asap, dan penyelamatan 
penghuni melalui prosedur evakuasi. 

Sarana deteksi dan alarm kebakaran menggunakan heat and smoke 
detector. Sistem pemadaman api menggunakan  : 
• Hydrant Kebakaran 

Hydrant Kebakaran di dalam gedung 
Selang kebakaran dengan diameter 1,5”-2” harus terbuat dari bahan yang 
tahan panas, dengan panjang selang 20-30 m, diletakkan di tiap-tiap lantai   
Hydrant kebakaran di halaman 
Dilengkapi dengan siamesse connection 

• Sprinkler 
Alat ini bekerja apabila suhu di ruangan mencapai 60oC-70oC. balon pada 
sprinkler akan pecah dan menyemburkan air. Jarak antara dua sprinkler 

IPAL 

Dinaikkan ke  ground 
tank. Siap dialirkan 
sebagai air bersih 

Dialirkan melalui 
torong ke IPAL 

Air hujan 

Limbah hotel 
dialirkan ke IPAL 

Proses destilasi 
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biasanya 4 meter di dalam ruangan, dan 6 meter di koridor. Sprinkler 
diletakkan di unit kamar, koridor dan , koridor basement parkir. 

h. Sistem Komunikasi 
Penyediaan system komunikasi pada bangunan dibedakan menjadi 2 yaitu : 
• Komunikasi Internal 

Komunikasi yang menghubungkan antar ruang.Media yang digunakan 
antara lain intercom, pengeras suara, dan telepon system parallel, yang 
berguna untuk penyampaian panggilan, pengumuman, background music. 

• Komunikasi Eksternal 
Komunikasi yang menghubungkan bangunan dengan lingkungan luar 
bangunan.Media yang digunakan adalah telepon, faksimil, dan internet. 

i. Sistem Transportasi  
• Transportasi vertical 

Transportasi untuk menuju unit hotel, menggunakan lift yang hanya dapat 
diakses menggunakan kartu akses yang juga digunakan untuk membuka 
pintu kamar hotel. Untuk pencapaian ke fasilitas lain, menggunakan lift 
umum. 

• Transportasi Horizontal 
Melalui koridor dan hall 

j. Sistem Keamanan 
Sistem keamanan bangunan menggunakan Intelligent Building System, 

yang pengaplikasiannya menggunakan CCTV (Closed Circuit Television) yang 
dapat diamati dari ruang pengawas dan dilengkapi alarm jika ada yang merusak 
system.  

Pengamanan manual disediakan di pintu masuk parkir kendaraan dan  
lobby drop off. 

 
k. Sistem penanggulangan kebisingan 

Sistem yang digunakan untuk mencegah kebisingan dari aktifitas 
bandara adalah menggunakan acoustic foam sebagai  bahan pengisi dalam 
modul kamar. Acouustic foam merupakan bahan berbetuk lembaran busa yang 
berfungsi untuk menahan suara dan kebisingan dari luar untuk masuk kedalam 
bangunan. 

 
5.2.4. Aspek teknis 

Sisem struktur dan konstruksi bangunan yang digunakan mengacu pada 
situasi dan kondisi  transit hotel yang dibagi menjadi: 

a. Sistem modul 
Bangunan hotel menggunakan modul grid horizontal dan modul 

vertikal dengan pertimbangan aktivitas yang diwadahi, besaran ruang, 
kapasitas dan persyaratan tertentu lainnya.  

b. Sistem struktur 
Sistem sub struktur yang digunakan pada Soekarno hatta transit 

hotel ini merupakan pondasi tiang pencang dengan pertimbangan daya 
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dukung tanah pada tapak. Pada  upper struktur menggunakan rangka grid 
dengan balok dan kolom. Sedangkan pada bagian atap menggunakan atap 
datar dengan vegetasi (green roof) 

c. Sistem konstruksi 
Sistem Konstruksi yang digunakan pada fasilitas umum hotel adalah 

sistem konstruksi beton bertulang dengan pertimbangan merupakan bahan 
yang mudah didapat dan mudah dalam pemasangan dengan berbagai 
kemudahan lain terkait penampilan dan finishing material. sedangkan pada 
lantai tipikal menggunakan  sistem modul pra cetak berupa unit kamar yang 
sudah  jadi termasuk furnitur plumbing dan penghawaannya. Dengan 
pertimbangan pemasangan yang sangat mudah, serta dapat menghemat 
penggunaan alat dan tenaga sehingga secara ekonomis akan lebih efektif, 
dan secara tidak langsung mengurangi dampak ekosistem yang ditimbulkan 
pada proses konstuksi   

 
 
 

 


