BAB 2
LANDASAN TEORI

2.1. Definisi Judul
2.1.1.

Definisi Hotel

Hotel adalah bangunan berkamar banyak yang disewakan, tempat menginap orang
yang sedang dalam perjalanan; bentuk akomodasi yang dikelola secara komersial,
disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan, penginapan, makan dan
minum (KBBI, 2008)
2.1.2. Definisi Hotel Bintang
Hotel Bintang adalah

hotel

yang

telah

memenuhi

kriteria

penilaian

penggolongan kelas hotel bintang satu, dua, tiga, empat, dan bintang lima.
(Kemenparekraf, 2013)
2.1.3. Gaya Arsitektur
Gaya Arsitektur adalah ragam (cara, rupa, bentuk, dsb.) mengenai bangunan.
(KBBI, 2008)
2.1.4. Mid-Century Modern
Mid-century Modern (MCM) adalah gerakan desain dalam bidang interior, produk,
desain grafis, arsitektur, dan pengembangan kota dari sekitar 1945 hingga 1975
(Crow,2015).
2.2. Pemahaman Hotel
Hotel adalah bangunan berkamar banyak yang disewakan sebagai tempat untuk
menginap dan tempat makan orang yang sedang dalam perjalanan; bentuk
akomodasi yang dikelola secara komersial, disediakan bagi setiap orang untuk
memperoleh pelayanan, penginapan, makan dan minum
Hotel Bintang adalah

hotel

yang

telah

memenuhi

kriteria

penilaian

penggolongan kelas hotel bintang satu, dua, tiga, empat, dan bintang lima.2 kriteria
ini diatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
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2.1.1. Aktivitas dalam Hotel
Aktivitas dalam hotel terbagi dalam 3 hierarki, aktivitas primer, sekunder dan
penunjang.
1.

2.

3.

Aktivitas primer antara lain:
a.

menginap,

b.

rekreasi, dan

c.

administrasi

Aktivitas sekunder antara lain:
a.

makan, minum,

b.

buang air, dan

c.

kegiatan resepsi seperti menerima tamu

Aktivitas penunjang antara lain:
a.

parkir,

b.

aktivitas pelayanan tamu,

c.

ibadah,

d.

aktivitas pengelola,

e.

aktivitas staff mekanikal, dan

f.

aktivitas penjaga keamanan.
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2.1.2. Klasifikasi Hotel
Hotel dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa faktor, seperti :
1.

Dari segi sistem pelayanan dan aktivitas tamunya :
a.

Hotel Bisnis: merupakan hotel yang sangat menunjang kegiatan.

b.

Motel: merupakan hotel singgah yang menyediakan tempat parkir
di setiap kamarnya.

c.

Hotel Turis: merupakan hotel yang biasanya menunjang
kebutuhan para turis menengah kebawah.

d.

Sport hotel : merupakan hotel yang merupakan bagian dari
satu kompleks olah raga, misalnya The Century Park Hotel –
Senayan.

e.

Ski hotel : merupakan hotel yang khusus untuk tamu yang
akan bermain ski.

f.

Cassino hotel : merupakan hotel yang sebagian tempatnya
berfungsi untuk kegiatan berjudi.

2.

Dari segi lamanya tamu hotel tinggal :
a.

Transit hotel : merupakan hotel dengan lama tinggal tamu
rata-rata semalam.

b.

Residential hotel : merupakan hotel dengan lama tinggal tamu
yang cukup lama.

c.

Semi-residential hotel : merupakan hotel dengan lama tinggal
tamu lebih dari satu hari tetapi tetap dalam jangka waktu pendek.

d.

Dari segi jumlah kamar (kapasitas) :

e.

Small hotel : merupakan hotel dengan jumlah kamar yang
kecil (maksimum 25 kamar). Hotel ini biasanya dibangun di
daerah dengan angka kunjungan yang rendah.

f.

Medium hotel : merupakan hotel dengan jumlah kamar

g.

yang sedang (sekitar 29-299 kamar). Hotel ini biasanya di
daerah dengan angka kunjungan sedang.
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h.

Large hotel : merupakan hotel dengan jumlah kamar yang besar
(minimum 300 kamar). Hotel ini biasanya dibangun di daerah
dengan angka kunjungan yang tinggi.

4.

Dari segi paket pelayanan :
a. European plan hotels: tamu hanya membayar tariff kamar, tidak
menyediakan sarapan.
b. Continental plan hotels: hotel seperti ini meliputi tariff kamar
dan sarapan pagi.
c. Modified American plan hotels: hotel seperti ini meliputi tariff
kamar dan 2 kali makan.
d. Full American plan hotels: hotel seperti ini meliputi tariff kamar dan
3 kali makan.
e. Dari segi lokasi hotel :
f. City hotel : merupakan hotel yang terletak di kota-kota besar
terutama ibu kota.
g. Urban hotel : merupakan hotel yang terletak di dekat kota.
h. Suburb hotel : merupakan hotel yang terletak di daerah pinggiran
kota/kota satelit.
i. Resort hotel : merupakan hotel yang terletak di daerah
peristirahatan, seperti : Beach hotel di beach resort, Mountain
hotel di mountain resort. Lake hotel di lake resort.
j. Airport hotel : merupakan hotel yang terletak di area pelabuhan
udara.

5.

Dari segi sistem operasional :
a.

Chain

hotel

operation

beroperasi secara

system:

berantai

merupakan

dalam perorangan

hotel

yang

atau

grup

perusahaan yang sama pada kota yang berbeda atau Negara yang
berbeda, namun nama hotel yang digunakan tetap sama

9

b.

Franchised

operastion

system:

merupakan

hotel yang

beroperasi pada kota yang berbeda atau Negara yang berbeda,
namun nama hotel yang digunakan tetap sama.
c.

Referal operation system: merupakan hotel yang system
operasionalnya

berdasarkan

jaringan

kerja

sama

antara

pengusaha hotel dengan perusahaan penerbangan maupun biro
perjalanan.
6.

Dari segi kelas hotel :
a.

Grade system: merupakan pengelompokan hotel berdasarkan
kelas kemewahannya, biasanya terbagi atas kelas ekonomi, kelas
menengah, dan kelas mewah

b.

Star system: merupakan pengelompokan hotel berdasarkan
bintangnya, biasanya terbagi atas kelas bintang 1, 2, 3, 4, 5.

c.

Standar bintang suatu hotel di Indonesia diatur dalam peraturan
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Berikut adalah kriteria
mutlat standar hotel bintang. Dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Kriteria Mutlak Standar Hotel Bintang

NO.

1

ASPEK

NO.

UNSUR

NO.

SUB UNSUR

1

Bangunan

1

Tersedia suatu bangunan hotel

2

Penanda Arah

2

Tersedia papan nama hotel

3

Parkir

3

4

Lobby

4

5

Toilet umum

5

6

Front Office

6

PRODUK

Tersedia tempat parker dan
pengaturan lalu lintasnya
Tersedia lobby dengan sirkulasi
udara dan pencahayaan
Tersedia toilet umum
Tersedia gerai atau meja dan
kursi

10

7

Fasilitas makan
dan minum

Tersedia ruang makan dan
7

dan pencahayaan
8

8

Kamar tidur tamu
9

9

Dapur/pantry

10

Kantor

11

12

Utilitas

Pengelolaan
limbah

minum dengan sirkulasi udara

10

Tersedia kamar tidur dengan
perlengkapannya
Tersedia denah lokasi kamar dan
petunjuk penyelamatan diri
Tersedia dapur dengan
perlengkapannya

11

Tersedia ruang pimpinan hotel

12

Tersedia ruang karyawan

13

Tersedia instalasi air bersih

14

15

Tersedia penampungan sampah
sementara
Instalasi pengolahan air limbah
(IPAL)
Tersdia pelayanan pemesanan

13

Kantor depan

16

kamar, pendaftaran, penerimaan
dan pembayaran.
Pelayanan pembersihan fasilitas

14
2

Tata graha

17

PELAYANAN

fasilitas karyawan
15

Area makan dan
minum

18

Tersedia pelayanan penyajian
makanan dan minuman

16

Keamanan

19

Tersedia pelayanan keamanan

17

Kesehatan

20

Tersedia pelayanan kesehatan

21
18

Organisasi
22

3

tamu, fasilitas public, dan

PENGELOLAAN

Hotel memiliki struktur
organisasi
Hotel memiliki peraturan
perusahaan/PKB
Hotel memiliki program

23
19

pemeriksaan kesehatan
karyawan

Manajemen
24

Pemeliharaan sanitasi, hygiene
dan lingkungan

11

Sumber daya

20

manusia

25

Jumlah Subunsur Aspek Produk

24

Jumlah Subunsur Aspek Pelayanan

25

Jumlah Subunsur Aspek Pengelolaan

26

Hotel melaksanakan sertifikasi
kompetensi karyawan

Sumber: Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia

Untuk kriteria standar gotel bintang empat dapat dilihat pada Table 2.2.

Tabel 2.2
Kriteria Tidak Mutlak Standar Hotel Bintang Empat
NO.

ASPEK

NO.

UNSUR

NO.

SUB UNSUR
Suatu bangunan yang

1

Bangunan

diperuntukkan sebagai usaha
hotel yang baik dan terawatt
Tersedia papan nama hotel
yang jelas dan terlihat
Tersedia tanda arah yang

2

Penanda arah

menunjukkan fasilitas hotel
yang jelas dan mudah terlihat
Tersedia tanda arah menuju
jalan keluar yang aman, jelas
dan mudah terlihat.

1

PRODUK

Taman di dalam atau luar
3

Taman atau

bangunan hotel

landscape

Tanaman di dalam bangunan
hotel
Tersedia tempat parker dan

4

Parkir

pengaturan lalu lintasnya
Area menurunkan tamu (drop
off)
Tersedia lobby dengan

5

Lobby

sirkulasi udara dan
pencahayaan yang baik

12

Aksesibilitas bagi penyandang
cacat
Tersedia penjelasan fasilitas
hotel (hotel directory)
Tersedia lounge
Tersedia gerai atau meja dan
kursi
Tersedia sertifikat dan/atau
plakat decal) tanda bintang
sesuai golongan kelas hotel
6

Front office

Gerai pelayanan tamu
Tersedia ruang penitipan
barang berharga
Tersedia ruang penitipan
barang tamu
Tersedia meja duty manager

7

Business center

Tersedia ruang untuk
pelayanan bisnis
Tersedia pilihan drugstore/
bank/gerai penukaran

8

Area Belanja

uang/travel
agent/airlines/souvenir shop
atau lainnya
Lift untuk tamu (untuk
bangunan diatas 5 lantai dari

9

Lift

lantai dasar)
Lift untuk karyawan/barang
(untuk bangunan diatas 5
lantai dari lantai dasar)
Toilet pria dan wanita terpisah
dengan tanda yang jelas
Urinoir beserta washletnya

10

Toilet Umum

(khusus toilet pria)
Tersedia closet duduk dangan
hand shower/washlet dan
toilet paper

13

Tersedia tempat cuci tangan,
sabun, dan cermin
Tersedia tempat sampah
Ruang rias (vanity area) :
khusus toilet wanita
Toilet bagi tamu dengan
keterbatasan fisik
Alat pengering tangan
Tersedia koridor
Tersedia pintu darurat, tangga
darurat (bangunan bertingkat)
11

Koridor

dan lampu darurat
Tersedai pencahayaan dan
sirkulasi udara yang baik
Tersedia alat pemadam
kebakaran
Tersedai ruang makan dan
minum dengan sirkulasi udara

12

Fasilitas makan dan

dan pencahayaan yang baik

minum

Tersedia meja dan kursi
makan serta peralatannya
Tersedia menu
Letaknya berdekatan dengan
dapur dan akses ke kamar

13

Room service

Tersedia menu room service
Tersedia peralatan dan
perlengkapannya
Tersedia kamar tidur
termasuk kamar mandi
Tersedia kamar suite

14

Kamar tidur tamu

Pintu dilengkapi dengan kunci
pengaman
Kamar dilengkapi dengan
system penghemat energy

14

Jendela dilengkapi dengan
alat pengaman
Kamar dilengkapi dengan alat
pendeteksi asap dan sprinkler
Tersedia pencahayaan dan
sirkulasi udara yang baik
Tersedia petunjuk arah kiblat
yang dipasang di langit-langit
Tersedia tempat tidur beserta
perlengkapannya
Tersedai meja dan kursi kerja
Tersedai meja dan kursi
duduk
Tersedai tempat sampah
Tersedai denah lokasi kamar
dan petunjuk penyelamatan
diri
Petunjuk fasilitas dan
pelayanan hotel
Memenuhi ketentuan tingkat
kebisingan
Kamar tidur untuk tamu
dengan keterbatasan fisik
Tanda dilarang mengganggu
dan permintaan pembersihan
kamar dibuat secara terpisah
atau menggunakan elektronik
Rak koper
Tempat penyimpanan pakaian
Individual safe deposit box
Tersedai night table/ bed side
table
Tersedia lampu baca
Cermin panjang

15

Tersedaia saluran komunikasi
internal dan eksternal
Tersedai jaringan internet
Tersedia tv
Tersedia minibar dan
pembuka botol
Coffee – tea maker set
Tersedai peraltan tulis untuk
tamu
Kamar mandi tamu dengan
lantai yang tidak licin
Tersedia kamar mandi dengan
kelengkapannya minimal
wastafel, closet, shower
Tersedia sirkulasi udara dan
pencahayaan
Tersedai saluran pembuangan
air
Tersedia air panas dan air
dingin
15

Kamar mandi tamu

Tersedia tempat sampah
Tersedia perlengkapan mandi
tamu
Tersedai handuk mandi
Pengering rambut
Telepon parallel dengan
kamar tidue
Gelas sikat gigi
Kamar mandi untuk tamu
Dengan keterbatasan fisik

Sarana olah raga,
16

rekreasi dan
kebugaran

Teredia sarana olah raga,
rekreasi dan kebugaran

16

Ruang rapat dilengkapi
17

Ruang rapat

perlengkapam dan peraltan
termasuk audio visual
Tersedai function room

18

Ruang

dengan akses tersendiri untuk

penjamuan/function

tamu

room (tidak berlaku

Toilet umum terpisah untuk

bagi hotel resort)

pria dan wanita
Jalur evakuasi
Tersedia dapur yang luasnya
sesuai kebutuhan
Lantai, dinding dan ceiling
kuat, aman dan mudah
pemeliharaannya
Drainase dilengkapi dengan
perangkap lemak
Tersedia kitchen hood yang
dilengkapi dengan penyaring
lemak
Tersedia system sirkulasi
udara dan system
pencahayaan

19

Dapur

Tersedia peralatan dan
perlengkapan dapur
Tersedia perlengkapan P3K
Tersedia tempat sampah
tertutup yang terpisah untuk
sampah basah dan sampah
kering
Tersedia alat pemadam
kebakaran
Tempat penyimpan bahan
makanan harian
Tata letak oerlengkapandapur
sesuai alur kerja

17

Tersedia area penerimaan
20

Area penerimaan

barang

barang

Alat timbangan yang telah
ditera
Tersedia gudang umum
Tempat penyimpanan bahan
makanan dan minuman

Daerah
21

penyimpanan
(storage)

Area untuk peralatan dan
perlengkapan
Gudang engineering
Area penyimpanan barang
bekas
Tempat penyimpanan bahan
baker
Ruang penyimpanan dan
pendistribusian guest supplies
dan amenities
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Area tata graha

Ruang linen dan seragam
Room boy station
Janitor
Tersedia ruang periksa

23

Ruang periksa

dengan peralatan medis, obat-

kesehatan

obatan, dan perlengkapan
yang dibutuhkan
Tersedia kamar mandi lakilaki dan wanita terpisah
Tersedia ruang ganti
karyawan dilengkapi dengan
locker laki-laki dan wanita

24

Ruang karyawan

terpisah
Tersedia ruang makan
karyawan
Tersedia tempat ibadah
Tersedia tempat sampah

18

Kaca rias dan wastafel
Ruang pelatihan
25

Kantor

26

Keamanan

Tersedia ruang pengelola
hotel
Ruang security dan instalasi
cctv
Tersedia instalasi air bersih
Tersedia genset

27

Utilitas

Tersedia instalasi jaringan
komunikasi
Instalsi air panas
Tempat penampungan sampah

28

Pengelolaan limbah

Instalasi pengolahan air
limbah

29

Perawatan dan

Tersedia tempat untuk

perbaikan peralatan

pemeliharaan dan perbaikan

(workshop)

yang dilengkpai peralatan
Tersedia pelayanan regristrasi
dan pembayaran
Pemberian informasi, pesan,
pengurusan barang tamu
Pelayanan saat tamu naik dan
turun dari kendaraan
Membangunkan tamu

2

PELAYANAN

30

Kantor depan

Jasa penyewaan mobil
Jasa pemanggilan taksi
Jasa panggilan
Pelayanan duty manager
Pelayanan guest relation
Pelayanan khusus untuk tamu
dengan keterbatasan fisik
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Pelayanan pembersihan tamu,
fasilitas public dan fasilitas
31

Tata Graha

karyawan
Penyiapan tempat tidur
Pelayanan tamu penting

32

Binatu

Tersedia pelayanan cuci dan
setrika baju tamu
Tersedia pelayanan penyajian
makanan dan minuman
Tersedia pelayanan penyajian
makanan Indonesia

33

Restoran

Tersedia penyajian makanan
internasional
Tersedia pelayanan
penerimaan pembayaran
Pelayanan untuk tamu dengan
keterbatasan fisik
Menerima pesanan makanan
dan minuman dari kamar

34

Room service

Penghidangan makan dan
minuman ke kamar
Penerimaan pembayaran
Pelayanan penyelenggaraan

35

Ruang rapat

36

Ruang penjamuan

37

Pelayanan bisnis

Pelayanan bisnis

Olahraga rekreasi

Pelayanan sarana olah raga

dan kebugaran

rekreasi dan kebugaran

39

keamanan

Tersedia pelayanan keamanan

40

kesehatan

38

rapat
Pelayanan penyelengaraan
penjamuan

Tersedia pelayanan kesehatan
tamu
Tersedia waktu pemberian

41

Jam operasional

pelayanan sesuai kebutuhan
operasional

20

Hotel memiliki struktur
organisasi
Hotel memiliki uraian tugas
setiap jabatan
Hotel memilik SOP atau
petunjuk pelaksanaan kerja
42

Organisasi

(manual)
Hotel memiliki Peraturan
karyawan /PKB sesuai
peraturan
perundang0undangan
Memiliki kebijakan organisasi
Hotel memiliki program
pemeriksaan kesehatan
karyawan
Memiliki manajemen
keselamatan dan kesehatan

3

kerja (K3) dengan jumlah

PENGELOLAAN

karyawan minimal 100 orang
Memiliki system
penanggulangan kebakaran
Memiliki manajemen tanggap
43

Manajemen

darurat
Memiliki manajer penjaminan
mutu
Pemeliharaan sanitasi,
hygiene dan lingkungan
Memiliki system informasi
manajemen hotel
Memiliki rencana usaha
Memiliki program
pengembangan produk

44

Kemitraan dan
penggunaan

Memiliki program kemitraan
dengan usaha mikro, kecil,
dan menengah

21

Memiliki program tanggung
jawab social perusahaan
(CSR)

45

Program

Melaksanakan pemeliharaan

Pemeliharaan dan

dan perbaikan gedung,

Perbaikan peralatan

perlengkapan dan peralatan
Hotel melaksanakan
sertifikasi kompetensi bagi
karyawan

46

Karyawan mampu berbahsa

Sumber daya

asing minimal bahasa inggris

manusia

Melaksanakan program
pengembangan SDM
Melaksanakn penilaian
kinerja SDM

Jumlah subunsur aspek produk

126

Jumlah subunsur aspek pelayanan

29

Jumlah subunsur aspek pengelolaan

21

Total jumlah subunsur

176

Sumber: Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia
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2.2. Pengertian Tema
Arsitektur Mid-century Modern adalah gerakan desain dalam bidang arsitektur pada
masa pasca perang dunia ke-2, yaitu pada sekitar tahun 1945 hingga 1975
(Crow,2015). Gaya desain arsitektur mid-century modern dapat dilihat dari garisgaris yang bersih/rapi, minimalis, dan memiliki bentuk organik/geometrik. (Midcentury-modern, 2011).
2.3. Karakteristik Tema
Arsitektur Mid-Century Modern memiliki ciri-ciri sebagai berikut (Moquin, 2019):
1.

Bentuk geometris
Bentuk bangunan diambil dari bentuk geometris sederhana, biasanya
kubus, ditambah elemen garis vetikal dan horizontal.

2.

Ruang interior yang terbuka dan mengalir
Beberapa ruang dapat menjadi suatu kesatuan. Contohnya dalam rumah
hunian, ruang keluarga, ruang makan, dan dapur saling terhubung
sebagai satu ruang interior, menggambarkan gaya hidup yang lebih
santai atau informal. Untuk ruang-ruang yang lebih membutuhkan
sedikit privasi, biasanya menggunakan partisi berupa furniture yang
tidak sampai menyentuh langit-langit, seperti rak atau dinding yang
dibuat tidak menyentuh langit-langit.

3.

Hubungan indoor dan outdoor
Lanskap pada halaman dapat terlihat dari dalam ruangan, dengan sifat
interior yang transparan membuat kesan luas dan terhubung dengan
outdoor.

4.

Material alami
Material alami dibiarkan apa adanya, misalnya material kayu dibiarkan
dibiarkan dengan warna dan tektur aslinya dan tidak dicat.
Penggunaan kaca dan pencahayaan alami
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Bangunan

mid-century

modern

memiliki

banyak

jendela,

perletakannya tetap mempertimbangkan zona umum dan privasi. Selain
banyak, jendela juga berukuran besar, biasanya setinggi lantai ke langitlangit.
5.

Minim ornamen
Ornamen dihindari karena dianggap mengurangi keindahan bentuk
yang sederhana. Sehingga estetika didapat dari kesederhanaan dan
kerapian bentuk.

2.4. Studi Banding
2.5.1

Ramayana Resort & Spa Bali

Alamat : Jl. Bakung Sari, Kuta, Kabupaten Badung, Bali 80361. Ramayana Resort
dan Spa adalah hotel resort yang menyediakan berbagai aktivitas rekreasi
tradisional seperti kelas kerajinan tangan, tarian bali, dan memasak. Cocok untuk
berlibur dari aktivitas sehari-hari. Fasilitas umum yang tersedia adalah restoran
Indonesia, Spa, Bar, Lounge, dan Meeting room sehingga hotel ini bisa juga
berfungsi sebagai hotel bisnis. Bar dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1 Bar
(Sumber : http://www.ramayanahotel.com/resort-facilities/)
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Restoran pada hotel Ramayana dapat dilihat pada Gambar 2.2

Gambar 2.2 Restoran
(Sumber : http://www.ramayanahotel.com/resort-facilities/)

Ruang spa pada hotel Ramayana dapat dilihat pada Gambar 2.3

Gambar 2.3 Spa
(Sumber : http://www.ramayanahotel.com/resort-facilities/)
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Meeting room pada hotel Ramyana dapat dilihat pada Gambar 2.4.

Gambar 2.4 Meeting Room
(Sumber : http://www.ramayanahotel.com/resort-facilities/)

Lounge pada Hotel Ramyana dapat dilihat pada Gambar 2.5.

Gambar 2.5 Lounge
(Sumber : http://www.ramayanahotel.com/resort-facilities/)
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Kamar tipe suite pada hotel Ramayana dapat dilihat pada Gambar 2.6.

Gambar 2.6 Kamar Suite
(Sumber : http://www.ramayanahotel.com/resort-facilities/)

Kamar tipe executive deluxe pada hotel Ramayan dapat dilihat pada Gambar 2.7.

Gambar 2.7 Executive Deluxe
(Sumber: http://www.ramayanahotel.com/rooms/)
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Kamar tipe deluxe studio pada hotel Ramyana dapat dilihat pada Gambar 2.8.

Gambar 2.8 Deluxe Studio
(Sumber: http://www.ramayanahotel.com/rooms/)
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2.5.2

Katamama Hotel

Alamat : Jl. Petitenget No.51B, Kerobokan Kelod, Kuta Utara, Kabupaten Badung,
Bali 80361
Katamama didesain dengan gabungan gaya kontemporer, tradisi Indonesia, dan
Mid-Century modern. Gaya Mid-Century Modern dapat dilihat pada lobby,
sirkulasi antar ruang terbuka lebar, suasana outdoor dapat dirasakan dari dalam, dan
penggunaan material alami.
Lobby pada hotel Katamama dapat dilihat pada Gambar 2.9.

Gambar 2.9 Lobby
(Sumber: https://www.katamama.com/)

Pada Kamar tipe pool suite dan katamama suite, gaya mid-century modern dapat
dilihat dari furnitur yang memiliki warna kontras dan warna netral. Jendela lebar
dengan tinggi dari lantai ke langit-langit juga merupakan ciri gaya mid-century
modern. Kamar tipe pool suite dapat dilihat pada Gambar 2.10 .

Gambar 2.10 Pool Suite
(Sumber: https://www.katamama.com/)
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Kamar tipe Katamama Suite dapat dilihat pada Gambar 2.11.

Gambar 2.11 Katamama Suite
(Sumber: https://www.katamama.com/)

