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ABSTRAK 
 

Pesatnya perkembangan kota Banjarmasin memicu pembangunan gedung hotel di berbagai 

sudut kota. Bangunan hotel yang banyak terbangun adalah kelas hotel kecil (tidak berbintang, 

jumlah kamar dibawah 25 buah). Salah satu proses yang dilakukan dengan pola merombak, 

merenovasi, dan mengembangkan bangunan ruko yang dialihfungsikan menjadi hotel. 

Masalah perubahan alihfungsi ruko menjadi hotel dilakukan kajian proses secara fisik 

terutama secara fungsional. Bangunan yang semula fungsi ruko dengan karakteristik modul 

tersendiri, akan mengalami adaptasi menjadi modul bangunan hotel dengan karakteristik 

modul hotel, sesuai pola penyusunan kamar hotel dan ruang fasilitas hotel. Proses alih fungsi 

dengan pola perubahan modul ruang dari fungsi ruko menjadi hotel ini memerlukan 

pemecahan desain fungsional tersendiri dengan penyesuaian modul bangunan. Proses 

renovasi dalam alih fungsi menjadi aspek yang dikaji dalam hal penerapan secara fisik. Pola 

membangun alih fungsi ini berbeda dengan pola membangun langsung bangunan hotel 

seperti umumnya. Kajian dilakukan pada proses adaptasi keterbatasan modul ruko baik 1 

(satu) pintu, 2 (dua) pintu, maupun 3 (tiga) pintu. Saat proses renovasi, yang termasuk aspek 

fisik perubahan fungsi ruko, dilakukan perubahan elemen teknis bangunan dengan 

mengadaptasi struktur awal bangunan dan menambahkan elemen fisik baru.  

 

Kata kunci: alih fungsi ruko, ruko menjadi hotel, ruko di Banjarmasin. 
 

ABSTRACT 
 

The rapid development of the city in Banjarmasin triggered the construction of hotels around 

the city. Many hotels have been built are small hotel class or not star hotels and the number 

of rooms is less than 25 units. The method used is to remodel, renovate, and develop the shop 

into a hotel. The process of changing the function of the shop house into the hotel is only 

physical building, especially the function of the room and has become a design problem. The 

first function of the building as a shop house with the characteristics of the module adapted to 

the hotel module, in accordance with the arrangement of the bedroom and facilities needed. 

This change process requires the completion of a functional design by adjusting the hotel 

module. This study examines the process of changing functions in hotel physical applications. 

The method of development with this change is different from building a hotel as usual. This 

research was conducted in a shop house module with 1 door, 2 doors and 3 doors. During the 

renovation process changes were made to the technical elements of the building by adapting 

the initial structure and adding new physical elements.  
 

Keywords: process of changing function, shophouses into hotel, shophouses in Banjarmasin. 
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1.  PENDAHULUAN 

 

Pesatnya perkembangan kota Banjarmasin memicu pembangunan gedung hotel di berbagai 

sudut kota. Bangunan gedung hotel yang banyak terbangun adalah kelas hotel kecil (tidak 

berbintang, jumlah kamar dibawah 25 buah). Salah satu pembangunan hotel kecil ini dengan 

pola merombak, merenovasi, dan mengembangkan bangunan ruko yang dialihfungsikan 

menjadi hotel (Agusniansyah, 2017). Hal ini dilakukan, mengingat ruko memadai untuk 

difungsikan menjadi hotel kecil karena adanya kesamaan fungsi bangunan sebagai fungsi 

usaha dengan syarat lokasi ditengah/didekat area fasilitas kota.  

 

Ada beberapa masalah perubahan alihfungsi ruko menjadi hotel terutama dari segi 

pembangunan secara fisik terutama secara fungsional dalam hal proses alihfungsi. 

Berdasarkan penelitian sebelumnya (Agusniansyah, 2019), menyebutkan alih fungsi ruko 

menjadi hotel dapat dilakukan dengan mengidentifikasi aspek fisik elemen hotel dalam wadah 

modul bangunan ruko. Bangunan yang semula fungsi ruko dengan karakteristik modul 

tersendiri, akan mengalami proses adaptasi, perubahan, atau penyesuaian menjadi modul 

bangunan hotel dengan karakteristik modul hotel, sesuai pola penyusunan kamar hotel dan 

ruang fasilitas hotel.  

 

Perubahan modul ruang dari fungsi ruko menjadi hotel memerlukan pemecahan desain 

fungsional tersendiri dengan penyesuaian modul bangunan. Modul semula bangunan ruko 

dengan pola struktur ukuran bentang kolom perlu disesuaikan dengan pola struktur modul 

kamar hotel dan fasilitasnya. Pola membangun alih fungsi ini berbeda dengan pola 

membangun langsung bangunan hotel seperti umumnya. Pelaksanaan awal dengan terlebih 

dahulu membangun bangunan ruko atau dengan membeli ruko eksisting, yang kemudian 

dilanjutkan dengan merenovasi menuju alihfungsi hotel. Alihfungsi ini mengakibatkan proses 

khusus pada pembangunannya. Proses renovasi dalam alih fungsi menjadi aspek yang dikaji 

dalam hal penerapan alih fungsi secara fisik. Kajian akan menghasilkan identifikasi dan 

analisa aspek fisik renovasi dan proses perubahan adaptasi modul bangunan ruko menjadi 

hotel. Kajian dilakukan pada proses adaptasi keterbatasan modul ruko baik 1 (satu) pintu, 2 

(dua) pintu, maupun 3 (tiga) pintu.  

 

2.  METODE PENELITIAN  

 

Kajian yang dilakukan merupakan kajian kualitatif dengan metode deskriptif berdasarkan 

proses alih fungsi ruko menjadi hotel dalam aspek fisik dan renovasi. 

Tahapan kajian adalah sebagai berikut: 

 

2.1.  Pengenalan Ruko dan Elemen Hotel 

Mengkaji pustaka yang berkaitan dengan modul  ruko, perencanaan elemen hotel dan metode 

proses alih fungsi dan renovasi.. 

 

2.2.  Observasi Studi Kasus 

Melakukan studi observasi kasus alihfungsi ruko menjadi hotel ditambah dengan data-data 

sekunder.  Studi kasus yang dipilih berupa hotel dengan proses alihfungsi dari ruko atau hotel 

yang dikembangkan dengan pola modul ruko. Tipe hotel sebagai studi kasus adalah tipe hotel 

kecil berjenis budget atau city hotel dengan karakter modul ruko dari 1 (satu) pintu sampai 3 
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(tiga) pintu.. Pemilihan studi kasus berdasarkan karakter alihfungsi ruko menjadi hotel yang 

mewakili pola yang akan dianalisis.   

 

2.3.  Proses Adaptasi Modul Ruko dengan Penambahan Elemen Hotel 

Kajian  alih fungsi ruko menjadi hotel berupa:  

- Pemilihan dan kondisi ruko 

- Model kamar hotel yang dapat digunakan dalam proses alihfungsi ruko 

- Pola susunan kamar dengan mempertimbangkan proses renovasi konstruksi ruko 

- Elemen hotel meliputi parkir, pintu masuk (entrance), lobby (ruang tunggu) dan resepsionis, 

ruang makan, meeting/function room, dan tangga/lift. 

- Proses renovasi ruko, mengenai modul eksisting sebagai batasan bangunan, penambahan 

dinding, tangga, penambahan lift dan MEE. 

Kajian dari proses alihfungsi sebagai elemen ruang dan pembentuk ruang. Analisis bersifat 

kualitatif dengan mengungkap pola-pola ruang dengan cara grafis dan dipaparkan secara 

deskriptif. Proses alihfungsi ruko menjadi hotel dilakukan dengan menganalisis pola ruang, 

metode renovasi konstruksi ruko, serta identifikasi elemen perencanaan hotel. Pertama kali 

dilakukan kajian bentuk kamar hotel yang dapat diwadahi pada alihfungsi ruko. Dilakukan 

studi ruang sehingga didapatkan model kamar minimum (efisien) untuk dapat diwadahi dalam 

modul ruko. Berikutnya, dilakukan kajian proses renovasi ruko untuk mengetahui proses 

alihfungsi yang dipaparkan antara lain metode pemakaian dinding sekat ruang, renovasi 

tangga, lift, dan KM/WC serta MEE (mekanikal elektrikal engineering). Kajian ini akan 

menghasilkan model pola susunan kamar. Selanjutnya dilakukan kajian mengenai elemen 

perencanaan hotel meliputi parkir, pintu masuk (entrance), lobby (ruang tunggu) dan 

resepsionis, ruang makan, meeting/function room, dan tangga/lift. Kajian ini akan 

mendapatkan pola letak elemen yang akan menghasilkan model alihfungsi ruko menjadi 

hotel. 

 

3.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Ruko menurut pendapat umum adalah kepanjangan dari rumah toko (shophouse) yang 

merupakan bangunan dengan maksud berbagai fungsi terutama untuk urusan usaha sehingga 

dapat dijadikan toko. Terdiri dari beberapa level/tingkat bangunan, sehingga level/tingkat 

bawah digunakan untuk usaha (toko) dan tingkat atas digunakan untuk tempat tinggal 

(rumah). Sebutan ruko ini sudah dipahami oleh masyarakat umum. Menurut Wicaksono 

(2005), rumah toko atau sering disebut ruko adalah sebutan bagi bangunan-bangunan di 

Indonesia yang umumnya dibuat bertingkat antara dua hingga lima lantai, dimana fungsinya 

lebih dari satu, yaitu fungsi hunian dan komersial. Lantai bawahnya digunakan sebagai tempat 

usaha atau kantor, sedangkan lantai atas dimanfaatkan sebagai tempat tinggal. Dalam 

perkembangan alih fungsi ini ruko dirubah fungsi sebagai hotel. Tipologi dari ruko biasanya 

dikenal: 

1. relatif sempit dengan massa bangunan yang memanjang ke belakang. 

2. kedua sisinya masih saling berdekatan yang menyebabkan kualitas dalam bangunan rendah. 

 

Pada umumnya tidak ada aturan yang membuat standar resmi yang diberlakukan terhadap 

ukuran sebuah ruko. Akan tetapi, ukuran standar yang dipakai sebagai pedoman adalah lebar 

depan sebuah mobil (kendaraan roda empat) yaitu 3,5 meter. Biasanya ditambah dengan 

sirkulasi untuk pejalan kaki estimasi dua orang berjalan bersebelahan yaitu 1,5 meter. Jadi 

ukuran standar yang dapat diambil untuk lebar depan sebuah ruko adalah 3,5-6 m 

(Agusniansyah, 2017). 
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Menurut Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No. 32 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Hotel 

dan Penginapan, hotel  adalah suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau 

seluruh bagunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa 

lainnya bagi umun, yang dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan 

yang ditetapkan. Dari sistem bintang ditentukan mulai bintang satu hingga bintang lima. 

Jumlah kamar hotel bintang satu adalah minimal 15 (lima belas) buah dan 50% kamar 

dilengkapi kamar mandi, ukuran single bed adalah 14 m2 dan double-bed adalah 24 m2, dan 

memiliki ruang umum berupa lobby. Hotel bintang 2 dengan syarat jumlah kamar minimum 

20 (dua puluh) buah kamar dan memiliki fasilitas ruang makan. Hotel bintang 3 dengan syarat 

jumlah kamar minimum 30 buah, ukuran single bed adalah 18 m2 dan double-bed adalah 20 

m2, memiliki ruang-ruang umum berupa lobby, conference hall, fasilitas olahraga, fasilitas 

hiburan, seperti restoran/bar, rekreasi, dan kamar dilengkapi AC, sistem komunikasi, dan 

system akustik. Di Indonesia, klasifikasi hotel dengan acuan jumlah dan ukuran kamar dan 

fasilitas ini terdapat pada peraturan lama surat Keputusan Menteri Perhubungan Indonesia No. 

PM 10/PW 301/ PHB-77 tentang usaha dan klasifikasi hotel, Keputusan Dirjen Pariwisata 

No.14/U/II/88 tentang kriteria hotel, dan Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No 

KM 3/HK 001/MKP 02, tahun 2002 tentang penggolongan kelas hotel.  Perencanaan elemen,  

hotel menurut Lawson (1995) meliputi lobby, fasilitas publik, conference and function, 

guestrooms, dan parkir.  

 

Studi kasus yang dikaji adalah yang sesuai dengan pola pemilihan ruko 1 (satu, 2 (dua) dan 3 

(tiga) pintu dengan pertimbangan kasus masih memiliki pola murni ruko awal. Objek studi 

kasus adalah Hotel Transcity Banjarmasin (T-Hotel), Hotel Aquarius, Hotel Puri Mas, Hotel 

Wisata, dan Hotel Queen di Banjarmasin (gambar 1)  Kajian hanya mencakup renovasi ruko 

pada kondisi awal tanpa perombakan struktur. Walau diluar itu banyak kasus dilakukan 

perombakan/ penambahan struktur ruko menjadi bertingkat lebih tinggi dan penambahan 

bangunan di lahan samping/belakang. Fokus kajian hanya mencakup renovasi ruko pada 

kondisi awal untuk mewadahi alih fungsi menjadi hotel. 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. Studi Kasus 

 

 

Hotel Transcity (T-Hotel) terletak di Jl. Ahmad Yani Km 7,6 Kertak Hanyar Kab. Banjar, 

diresmikan tahun 2015, memiliki 31 (tiga puluh satu kamar) dengan tipe standar dan deluxe. 

Hotel Aquarius terletak Jl. Lambung Mangkurat no. 32 Kertak Baru Ilir Banjarmasin Tengah 

dibangun dengan mengadaptasi modul ruko 3 (tiga) pintu. Hotel Puri Mas beralamat di jalan 

Pangeran Samudra No. 15 Banjarmasin. Merupakan hotel dari alihfungsi ruko satu pintu yang 

memiliki 15 (lima belas) kamar dengan tipe deluxe dan superior. Hotel Wisata terletak di 

jalan Brigjen Hasan Basri Kayutangi Banjarmasin, terdiri atas 25 kamar dengan tipe standar, 

superior, deluxe dan executif.Hotel ini semula adalah alihfungsi ruko 2 (dua) pintu yang 
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kemudian dikembangkan 2 (dua) pintu lagi dengan membeli ruko pada deret di sebelahnya. 

Hotel Queen City terletak di jalan Yos Sudarso N0. 6-8 Teluk Dalam Banjarmasin. Semula 

merupakan alihfungsi ruko 3 (tiga) pintu yang dikembangkan menjadi 4 (empat) pintu. 

 

Dalam proses alihfungsi ruko menjadi hotel, dilakukan kajian alih fungsi secara fisik 

(physical adaptive re-use) termuat dalam Plovoets (2011) yang terdiri dari proses alih fungsi 

elemen hotel yang diwadahi dalam ruko melalui proses fungsional dan proses renovasi 

(Agusniansyah, 2017). Proses fungsional yaitu perubahan menjadi elemen hotel, bagaimana 

mengadaptasi bangunan (ruko) dengan memasukkan fungsi baru (hotel) seperti terlihat pada 

Gambar 2. Proses fisik renovasi yaitu perubahan elemen teknis pada bangunan dengan 

mengadaptasi struktur awal (ruko) dengan penambahan teknis baru (hotel) seperti terlihat 

pada gambar 3. Proses renovasi pada ruko menyangkut beberapa pekerjaan perubahan 

konstruksi yang berkaitan dengan kondisi bangunan awal, yaitu: dinding, tangga, lift, 

aksesibilitas dan sirkulasi (koridor), peralatan teknis pemipaan (plumbing), kabel, sanitasi, 

dan kondisi udara/AC (air condition). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Proses Fungsional 

 

 

Dalam aspek proses fungsional dilakukan pendekatan pemilihan dan kondisi ruko untuk alih 

fungsi. Agusniansyah (2017) menyebutkan bahwa pendekatan ruko yang banyak ditawarkan 

pengembang developer/kontraktor yaitu ruko 3 (tiga) lantai (level/tingkat) berupa ruko 

dengan 1 (satu) pintu, 2 (dua) pintu, dan 3 (tiga) pintu. Sedang ruko 4 (empat) pintu atau lebih 

merupakan pengembangan lanjutan. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Gambar 3. Proses Renovasi 
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Pemilihan dan kondisi ruko untuk alih fungsi dilakukan dengan pendekatan syarat kelayakan 

teknis struktur ruko (Peraturan Menteri PU, 2006), untuk antisipasi kekuatan bangunan pada 

proses renovasi alih fungsi. Analisis akan sangat baik jika sebelum memilih ruko yang akan 

dialihfungsikan dengan mengetahui gambar teknis pelaksanaan. Dilakukan identifikasi teknis 

menurut keandalan bangunan dalam aspek struktur baik identifikasi konstruksi pondasi, 

ukuran kolom, balok dan lantai. Untuk pondasi yang memadai untuk memikul beban ruko 3 

lantai dapat dengan penggunaan pondasi galam menerus (seladang) maupun minipile. Asumsi 

yang dipakai adalah bahwa dalam perencanaan bangunan ruko sudah memperhitungkan 

kemampuan beban modul ruko untuk bangunan 3 lantai. Ruko sudah di desain mendukung 

beban memadai untuk alihfungsi menjadi hotel mengingat peruntukan ruko adalah sebagai 

bangunan serba guna bahkan untuk fungsi gudang barang dan peralatan di lantai atas. Yang 

terakhir adalah kepercayaan kontraktor pelaksana yang menjamin secara teknis dapat 

dilakukan perubahan beban fungsi bangunan ruko menjadi hotel. 

 

Pemilihan ruko pada objek yang tersedia/ditawarkan lebih banyak dibangun berderet 

beberapa modul pintu. Direkomendasikan dengan memilih ruko dengan letak/posisi yang 

dibangun berderet. Pemilihan ruko adalah pada posisi dipinggir atau ditengah deret. Hal yang 

menjadi pertimbangan adalah kondisi halaman ruko yang berkaitan dengan parkir dimana 

parkir tamu diwadahi pada area halaman ruko. Ruko 1 pintu memiliki keterbatasan area yang 

memerlukan pemilihan lingkungan ruko untuk pengkondisian parkir. Keutamaan posisi ruko 

dipinggir deret adalah dengan mempertimbangkan apakah ada lahan sisa atau lahan samping 

dan belakang untuk rencana pengembangan hotel dimasa datang. Ruko diposisi tengah deret 

memiliki keuntungan dari segi konstruksi bangunan dan rencana pengembangan hotel 

mendatang dalam hal pengembangan pola susunan ruang kamar hotel dan fasilitasnya, 

terutama jika alihfungsi dilakukan pada ruko 1 (satu) pintu. Namun posisi ditengah deret ini 

perlu mempertimbangkan kondisi lingkungan pada halaman ruko berkaitan dengan aspek 

parkir dan penempatan peralatan MEE yang tidak leluasa. 

 

Adaptasi ruang pada modul ruko dari elemen hotel pada bangunan ruko terlihat pada gambar 

4. Elemen hotel terkaitan aspek fungsional berupa layanan dasar, yaitu: 

 kamar dan susunannya 

 ruang fasilitas : ruang makan dan ruang meeting (pertemuan kecil) 

 entrance hotel berupa lobby dan resepsionis 

 parkir, berupa parkir tamu menginap dan parkir khusus acara tamu luar hotel 

 elemen proses renovasi yaitu tangga dan lift, serta mekanikal dan elektrikal (MEE) 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Proses Adaptasi Fungsional 
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Dari studi kasus didapatkan bentuk ukuran kamar hotel terkecil yang sesuai untuk alih fungsi 

ruko ini seperti terlihat pada gambar 5. Kamar ini berupa Tipe kamar budget ini berukuran 

2,5m x 4 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Tipe Kamar Budget dan Pola Penyusunannya 

 

 

Elemen hotel lainnya terdiri dari parkir, pintu masuk (entrance), lobby (ruang tunggu) dan 

resepsionis, ruang makan, meeting/function room, dan tangga/lift. Analisis dilakukan untuk 

mengetahui kemungkinan letak ruang sehingga akan didapatkan model alih fungsi ruko 

menjadi hotel. Proses adaptasi elemen hotel yang terdiri dari kamar dan ruang fasilitas ini 

menjadikan implementasi yang berbeda, disajikan secara skematik untuk memperlihatkan 

beberapa pola umum untuk ruko 1 pintu, 2 pintu, dan 3 pintu. Ada beberapa variasi yang 

terbentuk tetapi tetap mengacu pada pola umum. Implementasi terhadap pola kamar hotel ini 

dengan memakai tipe kamar budget. Ruang fasilitas hotel yang diwadahi adalah ruang 

meeting, lobby, ruang makan, dan ruang operator. 

 

Renovasi pada ruko yang akan dialihfungsikan menjadi hotel adalah pada tahap finishing 

arsitektural (dinding bentuk dalam bangunan). Proses renovasi ruko untuk alihfungsi menjadi 

hotel dilakukan pada elemen ruko adalah tangga dan lift. 

Letak lift yang dapat ditambahkan pada proses renovasi dengan kondisi umum ruko yang 

tersedia hanya dapat dilakukan pada tempat: 

 Di depan ruko  

 Di tengah ruko 

Tangga pada umumnya ruko terletak dibagian belakang, dapat difungsikan langsung untuk 

sirkulasi selain lift, sirkulasi pengelola (service/maintenace) dan tangga darurat.  

 

Lift sebagai fasilitas menuju kamar dan ruang umum. 

 Letak didepan, mudah untuk renovasi ruko 

 Letak ditengah, perlu pembongkaran struktur pada plat lantai untuk mendapat ruang 

gerak lift, namun sulit pada pemenuhan struktur bawah lift (pit lift) yang lebih dalam 

daripada lantai dasar dan diperlukan perkuatan pondasi untuk lift. 

 

Pada ruko 1 (satu) pintu terlihat pada gambar 6, dengan panjang ruko umumnya 20-25 m, 

modul lebar umum ruko 4 m didapat pola kamar memanjang modul  minimal ruko 1 pintu = 

5,25 m untuk pola kamar melebar. Pada modul lebar ruko 4 m jumlah kamar terlalu sedikit, 

perlu panjang ruko > 30 m . 
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Gambar 6. Adaptasi Pada Ruko 1 Pintu dan alternatifnya 

 

 

Adaptasi alihfungsi pada ruko 2 (dua) pintu dapat dengan modul panjang ruko umum 4 m dan 

modul panjang khusus 5 m terlihat pada gambar 7. 

 

                 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Gambar 7. Adaptasi Pada Ruko 2 Pintu dan alternatifnya 

 

 

Untuk adaptasi model alihfungsi pada ruko 2 (dua) pintu, jumlah kamar yang dapat diperoleh 

adalah mulai 12 (dua belas) buah sampai dengan 22  (dua puluh dua) buah kamar dengan 

kombinasi kamar tipe budget. 

 

Adaptasi ruko 3(tiga) pintu dengan modul lebar umum ruko 4 m, pola kamar dapat melebar, 

tetapi dengan modul panjang 5 m disusun kamar budget seperti terlihat pada gambar 8 dan 9. 
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Gambar 8. Adaptasi Pada Ruko 3 Pintu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Alternatif Adaptasi Pada Ruko 3 Pintu 

 

 

Untuk adaptasi model alihfungsi pada ruko 3 (tiga) pintu, jumlah kamar yang dapat diperoleh 

adalah mulai 24 (dua puluh empat) buah sampai dengan 29 (dua puluh sembilan) buah kamar 

dengan kombinasi kamar tipe budget yang dapat ditingkatkan menjadi kamar deluxe/standar. 

 

Adaptasi elemen lift dengan pengaturan penempatan lift baik di depan maupun ditengah 

modul ruko, dengan variasi pola ruang terlihat perbedaan jumlah kamar dengan variasi dari 23 

(dua puluh tiga) buah kamar sampai 30 (tiga puluh) buah kamar. 

 

Hasil adaptasi ruko 3 (tiga) pintu menghasilkan kondisi optimum bagi alihfungsi ruko 

menjadi hotel dimana syarat kamar dan jumlahnya memadai.  

 

Adaptasi MEE baik sistem pemipaan (plumbing) dengan keterbatasan modul alihfungsi ruko 

menjadi hotel ini, dipasang didalam bangunan atau antar ruang dalam. Jaringan plumbing 

secara horisontal dapat melalui dinding, diatas lantai, maupun melalui plafon ruangan. Secara 

vertikal, demi kemudahan ruang yang dilayani plumbing (KM/WC) disusun menerus (susun 

rantang) sehingga jaringan lebih efisien. Untuk ruang yang memerlukan plumbing seperti 

dapur akan lebih mudah diletakkan pada lantai dasar dimana jaringan plumbing (air kotor) 

langsung dialirkan ke halaman menuju drainase lingkungan. Pengkondisian udara (AC) untuk 
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alihfungsi ruko menjadi hotel adalah dengan sistem AC split untuk kamar hotel maupun AC 

Package untuk ruang fasilitas. Jaringan listrik merupakan jalur kabel antar ruangan yang 

memerlukan perletakan panel, umumnya  pada jalur sirkulasi koridor ruangan, dalam ruangan 

servis (utilitas), dalam ruangan umum (lobby, dan lainnya), bahkan pada dinding depan ruko. 

Peletakan peralatan MEE seperti genset dan mesin pada halaman. Dapat dibuat tambahan STP 

jika diperlukan.  Hasil adaptasi dijelaskan pada Tabel 1 dibawah ini. 

 

Tabel 1. Hasil Adaptasi Alih Fungsi 

 

Aspek Adaptasi 

Letak ruko letak ruko terbaik di pinggir deret (kemudahan pengembangan, pengelolaan parkir 
(halaman), penempatan MEE. Ruko ditengah deret dapat dilakukan pengembangan 

secara horisontal dan vertikal untuk menambah ruang fasilitas. 

Kondisi 
Ruko 

Pelaksanaan alih fungsi ruko menjadi hotel selama ini tanpa sistem pelaksana 
(kontraktor) resmi karena dalam lingkup proyek swasta (swakelola), pemilik hotel 

bertanggung jawab atas hasil dan resiko. Perlu pengawasan dan campur tangan 

pengendali kebijakan saat proses ijin operasional hotel. Pengujian keandalan 
bangunan ruko sangat perlu untuk perijinan 

Ukuran 

kamar 

Ukuran kamar pada model adalah tipe kamar budget dengan efisiensi dalam ukuran 

sehingga menghasilkan susunan kamar dengan jumlah memadai sebagai syarat ijin 

hotel. 
Digunakan kamar tipe budget  

Aplikasi kamar hotel dilakukan perubahan melalui renovasi menambah atau 

memodifikasi ukuran dari kamar tipe budget menuju kamar standar bahkan menuju 
tipe kamar deluxe, superior bahkan kamar suite. Dapat dilakukan penggabungan 

kamar.. 

Ruang 

Fasilitas 
Hotel 

Ruang fasilitas dalam elemen hotel dari alihfungsi ruko adalah ruang-ruang dasar 

hotel berupa: 

- Entrance, lobby dan resepsionis 

- Ruang makan (breakfast) 

- Ruang pertemuan (meeting) 

Pengembangan fasilitas : ruang makan menjadi restoran, penambahan fasilitas 

loundry/binatu, ruang pengelola dan operasional hotel (kantor dan lainnya). 
Pembangunan ruang fasilitas serbaguna (function) bahkan convention dengan 

membangun lahan didekat proyek (diluar modul ruko) dan pengkondisian lahan 

parkir dengan pula mengkondisikan lahan tambahan. 
Tangga dan 

Lift 

Tangga menggunakan eksisting ruko dengan perubahannya, dan lift perlu 

ditambahkan sebagai sarana layanan tamu menginap dan acara hotel. 

Tangga eksisting ruko dapat digunakan dengan pengaturan jalur sirkulasi koridor. 

Lift pada sisi depan bangunan. Lift dengan posisi ditengah masih memungkinkan 
untuk implementasi alihfungsi pada ruko 4 (empat) pintu atau lebih. 

Renovasi Penggunaan dan penambahan elemen tangga dan lift.  

Parkir serta peletakan peralatan/mesin MEE pada halaman ruko. 
Elemen shaft sangat perlu dan menjadi elemen renovasi penting untuk jaringan 

plumbing (pipa) maupun kabel elektrikal. Aplikasi pengggabungkan (koneksi) 

jaringan terpadu/dapat memiliki efisiensi.. 
AC (unit outdoor) dengan menggabungkan beberapa unit jaringan (berada diluar 

bangunan,  samping/belakang. Peletakan unit outdoor di area fasade depan ruko 

(ditarik ke depan).  

Elektrikal, berupa jaringan panel, elemen shaft diletakkan di area servis.. Peletakan 
dapat di ruang koridor dan ruang umum dengan plikasi interior. 

Genset (dan peralatan MEE) dan STP (septik) pada halaman atau  area khusus .  
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4.  KESIMPULAN  

 

Kesimpulan dalam kajian ini adalah alihfungsi ruko menjadi hotel dapat dilakukan melalui 

proses secara fisik menyangkut aspek fungsional dan renovasi. Saat dilakukan alih fungsi 

fisik, terkait pemilihan dan kondisi ruko, akan ada proses adaptasi struktur awal ruko dengan 

penambahan elemen hotel. Saat proses renovasi, yang termasuk aspek fisik perubahan fungsi 

ruko, dilakukan perubahan elemen teknis bangunan dengan mengadaptasi struktur awal 

bangunan dan menambahkan elemen fisik baru. Renovasi dilakukan pada elemen pembentuk 

ruang hotel seperti dinding kamar dan KM/WC, tangga, lift, dan utilitas.  Bangunan yang 

semula fungsi ruko dengan karakteristik modul tersendiri, akan mengalami adaptasi menjadi 

modul bangunan hotel dengan pola penyusunan kamar hotel dan ruang fasilitas hotel. Pola 

perubahan modul ruang dari fungsi ruko menjadi hotel ini dipecahkan desain fungsionalnya 

memakai pola kamar budget dengan luasan yang sangat efisien. Proses adaptasi alihfungsi 

ruko menjadi hotel dilakukan dalam keterbatasan modul awal ruko. Keterbatasan ini 

menjadikan efesiensi dalam penyusunan elemen hotel. Ruang fasilitas hotel yang terwadahi 

juga merupakan ruang fasilitas dasar. Beberapa model pemecahan pola kamar disesuaikan 

dengan pola struktur kamar hotel dan fasilitasnya dengan tetap mempertahankan modul 

semula bangunan ruko (pola modul kolom). 

 

Ruko bisa jadi hotel selama memenuhi syarat dalam model proses, yaitu: 

 pemilihan kondisi dan letak ruko 

 kamar dengan tipe kamar budget 

 ruang fasilitas (lobby-resepsionis, ruang makan,  ruang meeting, dengan pemenuhan 

fungsi dasar/awal dulu yang letak dan susunannya sesuai model. Fasilitas dapat 

dikembangkan lagi (ruang makan jadi restoran, ruang meeting jadi function 

room/comvention hall) 

 parkir memadai di halaman untuk tamu hotel menginap, untuk tamu acara perlu 

pertimbangan pengkondisian lingkungan 

 utilitas MEE dilaksanakan sesuai syarat teknis. 
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