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ABSTRAK 

PERANCANGAN BANGUNAN TERMINAL II  
BANDARA INERNASIONAL RADIN INTEN II PROVINSI LAMPUNG  

 

 

Oleh 

AHMAD SAIFUDIN 

 

Bandar udara (Bandara) atau pelabuhan udara merupakan sebuah fasilitas 
tempat pesawat terbang dapat lepas landas dan mendarat. Di dalam bandara 
terdapat beberapa fasilitas yaitu pada sisi darat dan sisi udara. Salah satu fasilitas 
utama pada sisi darat adalah bangunan terminal. Provinsi Lampung memiliki 
Bandar udara utama yakni Radin Inten II yang terletak di Kabupaten Lampung 
Selatan, 28 km dari pusat kota Bandar Lampung. Bandara Radin Inten II saat ini 
telah menjadi bandara Internasional yang diresmikan berdasarkan keputusan 
Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 2044 tahun 2018. 

Pemerintah Provinsi berencana membangun Terminal II Bandara Radin 
Inten II, dengan tujuan untuk memaksimalkan fungsi bandara sebagai bandara 
internasional. Dengan memberikan fasilitas terminal yang luas dan nyaman untuk 
para calon penumpang. Tujuan merancangan terminal bandara dengan konsep 
arsitektur ekologi adalah untuk menciptakan suatu kestabilan atau keseimbangan 
ekosistem. Dengan menggunakan energi terbarukan saat ini, juga memperhatikan 
kondisi lingkungan, menjadikan arsitektur yang ramah lingkungan dan 
berkelanjutan.  

Diharapkan dengan menggunakan pendekatan arsitektur ekologi dapat 
menambah nilai artistik serta memberi kesan bahwa bangunan gedung dapat 
menggunakan bahan material yang ramah lingkungan.  

 

Kata Kunci : Bandara Radin Inten II Provinsi Lampung, Arsitektur Ekologi  



ABSTRACT 

DESIGN OF BUILDING TERMINAL II OF 
RADIN INTEN II INTERNATIONAL AIRPORT LAMPUNG PROVINCE  

 

 

By 

AHMAD SAIFUDIN 

 

Airport is a facility of airplanes where can take off and land. In the airport 
there are several facility, on the land side and air side. One of the main facilities 
on the land side is the terminal building. This province has a main airport, namely 
Radin Inten II, which is located in South Lampung Regency, 28 km from the city 
center of Bandar Lampung. Radin Inten II Airport has now become an 
international airport which was inaugurated based on the decision of the Minister 
of Transportation of the Republic of Indonesia Number KP 2044 of 2018. 

The provincial government make a plan to build Terminal II of Radin 
Inten II Airport, with the aim of maximizing the airport’s function as an 
international airport. By providing spacious and comfortable terminal facilities for 
prospective passengers. The purpose of designing an airport terminal with the 
concept of ecological architecture is to create a stability or balance of the 
ecosystem. By using renewable energy today, also paying attention to 
environmental conditions, making architecture that is environmentally friendly 
and sustainable.  

It is hoped that using an ecological architectural approach can add artistic value 
and give the impression that buildings can use environmentally friendly materials. 

 

Key words: Radin Inten Airport, Lampung Province, Ecological Architecture 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Provinsi Lampung memiliki luas 35.376,50 km² dan terletak di antara 

105°45'-103°48' BT dan 3°45'-6°45' LS. Daerah ini berada di sebelah barat 

berbatasan dengan Samudra Hindia, di sebelah timur dengan Laut Jawa, di 

sebelah utara berbatasan dengan provinsi Sumatra Selatan, dan di sebelah 

selatan berbatasan dengan Selat Sunda. Provinsi ini memiliki Bandar udara 

utama yakni Radin Inten II yang terletak di Kabupaten Lampung Selatan, 28 

km dari pusat kota Bandar Lampung. Bandara Radin Inten II memiliki luas 

9000 m², dan landasan pacu 3.000x45m dengan luas apron 59.950 m², 

sehingga jenis pesawat Airbus A330 dengan kapasitas penuh dapat mendarat 

di landasan pacu tersebut.  

Sejak tahun 2017 pemerintah telah menjadikan Bandara Radin Inten II 

sebagai bandara keberangkatan haji. Data Badan Pusat Statistik (BPS) 

mencatat jumlah penumpang pesawat udara dalam 8 tahun terakhir.  

Tabel 1.1 Jumlah Penumpang Bandara Radin Inten II 

No Tahun 
Penumpang 

Jumlah 
Datang Berangkat 

1 2013 595.751 592.359 1.188.110 
2 2014 612.195 617.597 1.229.792 
3 2015 702.726 716.616 1.419.342 
4 2016 948.881 979.135 1.928.016 
5 2017 1.164.420 1.236.743 2.401.163 
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6 2018 1.254.309 1.275.281 2.529.590 
7 2019 885.750 880.850 1.736.600 
8 2020 200.394 179.585 379.979 
Sumber : Analisa Penulis, berdasarkan data BPS  

Bandara Radin Inten II saat ini telah menjadi bandara Internasional yang 

diresmikan berdasarkan keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia 

Nomor KP 2044 tahun 2018. yang dikelola oleh PT.Angkasa Pura II. Bandara 

Internasional Radin Intan II mampu melayani 3.350 penumpang setiap hari. 

Ketika beroperasi penuh pada 2017, jumlah penumpang yang mampu dilayani 

mencapai 8.000 per hari atau tiga juta penumpang per tahun. Adapun apron 

mampu menampung 10 pesawat dengan 50 pergerakan pesawat per hari.  

Pemerintah Provinsi menginisiasi pembangunan Terminal II Bandara 

Radin Inten II saat pertemuannya dengan pengelola PT. Angkasa Pura II, hal 

ini bertujuan untuk memaksimalkan fungsi bandara sebagai bandara 

internasional. Rencananya akan dibangun dibagian timur bandara saat ini, 

dengan tujuan menambah kapasitas bandara dan juga memiliki koneksi 

dengan jalan tol Trans Sumatera.  

Perancangan Terminal II Bandara ini dibutuhkan untuk memenuhi 

kebutuhan transportasi udara yang semakin tinggi dengan mempertimbangkan 

kelengkapan sarana dan prasarana yang berkembang dimasa mendatang. 

Perlu nya kebutuhan ruang yang luas dan nyaman agar mampu menampung 

penumpang datang dan berangkat dari bandara ini sebab dari bangunan 

terminal saat ini yang terlalu dekat dengan jalan utama dan luas bangunan 

yang dirasa kurang mampu menampung penumpang internasional dan 

domestik disaat aktifitas sibuk. 
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Kawasan Bandara Radin Inten saat ini merupakan daerah yang cukup 

panas, dan kurangnya curah hujan seperti didaerah lain. Dengan rata-rata 

suhu tertinggi sepanjang tahun sekitar 35ºC dan terendah 24ºC 

(WeatherSpark.com). Dengan begitu respon bangunan terhadap cuaca perlu 

diperhatikan serta kelembapan dan material yang digunakan juga 

mempengaruhi kualitas bangunan 

Rancangan dengan pendekatan arsitektur ekologi dipilih sebagai metode 

perancangan yang menciptakan suatu kestabilan atau keseimbangan 

ekosistem. Dengan menggunakan energi terbarukan saat ini, juga 

memperhatikan kondisi lingkungan, menjadikan arsitektur yang ramah 

lingkungan dan berkelanjutan. 

 

1.2  Rumusan Masalah  

1. Fasilitas seperti apakah yang tepat untuk menyikapi bandara internasional 

tersebut ? 

2. Bagaimanakah perancangan terminal penumpang bandara yang 

memperhatikan ekosistem lingkungan ? 

3. Bagaimanakah pendekatan arsitektur ekologi terhadap bangunan terminal 

bandara ? 

 

1.3 Batas dan Lingkup Pembahasan  

Berdasarkan inti dari penulisan ini, maka penulis akan membatasi ruang 

lingkup pembahasan perancangan diantaranya : 
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a. Perancangan fasilitas pelayanan bandara internasional berupa bangunan 

terminal bagi penumpang.dan penambahan fasilitas pendukung apron 

untuk pesawat  

b. Penerapan arsitektur ekologi pada bangunan terminal berdasarkan 

prinsip dan karakteristik bangunan ekologi. 

c. Bangunan terminal bandara yang dibangun berskala Internsional.  

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Perancangan 

1. Tujuan Perancangan  

a. Dapat merumuskansebuah sarana terminal penumpang bandara yang 

lengkap dan menyeluruh sesuai klasifikasi Bandara Internasional  

b. Merancang terminal bandara dengan konsep ekologi arsitektur. 

 
2. Manfaat Perancangan 

a. Menyediakan bangunan berupa terminal penumpang yang dapat 

meningkatkan fasilitas pelayanan kebandarudaraan. 

b. Menambah nilai artistik, memberikan image lokalitas Lampung didalam 

desain serta memberi kesan bahwa bangunan gedung dapat 

menggunakan bahan material yang ramah lingkungan.  

c. Menambah sumber pendapatan pemerintah dalam peningakatan 

pelayanan terminal penumpang bandara.  

d. Memenuhi persyaratan dalam menempuh Tugas Akhir sebagai penentu 

kelulusan Sarjana Strata 1 (S1) pada Prodi Arsitektur Jurusan Teknik 

Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Lampung (UNILA). 
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1.5 Lingkup Perancangan  

a. Lingkup Kegiatan  
Proses kegiatan yang dilakukan pada penelitian ini dimulai dari survey, 

analisis, konseptual dan pelaporan dan kemudian dilanjutkan dengan 

proses Tugas Akhir.  

b. Lingkup Wilayah 
Lingkup lokasi perencanaan bangunan terminal II berada pada sebelah 

timur bangunan eksisting Bandara Radin Inten II 

 

1.6 Sistematika Pembahasan 

Dari seluruh rincian diatas, maka adapun bahasan yang akan diperdalam 

adalah sebagai berikut :  

BAB I PENDAHULUAN  

Menguraikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, 

Tujuan dan Manfaat Perancangan, Sistematika Pembahasan, serta Kerangka 

Pikir. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Bab tentang teori mengenai perancangan terminal penumpang, tinjauan 

bandara, tinjauan pendekatan perancangan, tinjauan arsitektur ekologi, dan 

studi preseden.  

BAB III METODE PERANCANGAN 

Menguraikan tentang tahapan dalam metode perancangan dan skema 

perancangan.  
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BAB IV ANALISIS 

Menguraikan tentang analisis perancangan berupa analisis tapak, 

fungsional, aktivitas pengguna/pelaku, kebutuhan ruang, bentuk, tampilan dan 

sistem bangunan.  

BAB V KONSEP dan DESAIN 

Bab tentang konsep dasar perencanaan arsitektural, utilitas dan struktur 

serta arsitektur ekologi.  

BAB VI PENUTUP 

Bab tentang kesimpulan dan saran penulis terhadap perancangan terminal 

penumpang bandara.  
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1.7 Kerangka Pikir 

 

Gambar 1.1. Diagram Alur Pikir  
Sumber : Data Penulis  



 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Umum Bandar Udara  

2.1.1 Pengertian Bandar Udara 

Bandar udara (disingkat: Bandara) atau pelabuhan udara 

merupakan sebuah fasilitas tempat pesawat terbang dapat lepas landas 

dan mendarat. Menurut Annex 14 ICAO (International Civil Aviation 

Organization) Bandar udara adalah area tertentu di daratan atau 

perairan (termasuk bangunan, istalasi dan peralatan) yang diperuntukan 

baik secara keseluruhan atau sebagian untuk kedatangan, keberangkatan 

dan pergerakan pesawat. Sedangkan definisi bandara menurut PT 

(persero) Angkasa Pura adalah “lapangan udara, termasuk segala 

bangunan dan peralatan yang merupakan kelengkapan minimal untuk 

menjamin tersedianya fasilitas bagi angkutan udara untuk masyarakat. 

(Atmadjati, 2014).  

Berdasarkan (Undang-Undang No.1 tentang Penerbangan dan 

PM.69 Tahun 2013 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional). 

Bandara udara adalah kawasan di daratan dan atai perairan dengan 

batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara 

mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat 

barang, dan tempat intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi 
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dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas 

pokok dan fasilitas penunjang lainnya. 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) bandara adalah 

sebuah fasilitas tempat pesawat terbang dapat lepas landas dan 

mendarat. Bandara yang paling sederhana minimal memiliki sebuah 

landasan pacu. Bandar udara memiliki fungsi utama yaitu melayani 

penumpang angkutan udara. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1986)  

 

2.1.2 Teori Bandar Udara  

Bandar udara terdiri dari Bandar udara internsional dan Bandar 

udara domestik  

a. Bandar udara internasional adalah bandar yang ditetapkan 

sebagai bandar udara yang melayani rute penerbangan dalam 

negeri dan rute penerbangan dari dan ke luar negeri. 

b. Bandar udara domestik adalah bandar yang ditetapkan sebagai 

bandar udara yang melayani rute penerbangan dalam negeri. 

(Atmadjati, 2014) 

Bandar udara domestik merupakan sebuah Bandar udara yang 

hanya menangani penerbangan domestik atau penerbangan di negara 

yang sama. Bandara domestik tidak memiliki fasilitas bea cukai dan 

imigrasi, serta tidak mampu menangani penerbangan menuju atau dari 

bandara luar negeri. Bandara tersebut umumnya memiliki landasan 

pendek yang hanya dapat menangani pesawat jarak pendek / menengah 

dan lalu lintas regional. (wikipedia).  
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Klasifikasi bandar udara berdasarkan kapasitas pelayanan dan 

kegiatan operasional bandar udara dibagi menjadi beberapa macam: 

- Kode angka (code number ) yaitu perhitungan landasan pacu 

berdasarkan referansi pesawat aeroplane reference field length 

(ARFL) 

- Kode huruf (code letter) yaitu perhitungan lebar sayap /jarak terluar 

pesawat. Berikut ini tabel kriteria klasifikasi bandar udara. 

- Tabel 2.1 Pembagian Landasan Pesawat Udara  
Kode 
angka 

Panjang landasan pacu 
berdasarkan referansi 
pesawat  

Kode 
huruf 

Bentang sayap Jarak roda 
utama terluar  

1 ARFL <800 m A WS < 15 m OMG<4,5m 

2 800 m < ARFL <1200 
m  

B 15 m < WS< 24 
m  

4,5<OMG< 
6m 

3 1200m <ARFL< 1800 
m  

C 24m<WS<36m 6m<OMG< 
9m 

4 1800 m< ARFL  D 36m<WS<52m 9m<OMG< 
14m 

  E 52m<WS<56m 9m<OMG< 
14m 

  F 56m<WS<80m 14m<OMG< 
16m 

Sumber: dephub.go.id. 

A. Berdasarkan Hirarkinya bandar udara terdiri atas : 

1. Bandara Udara Pengumpul  

Merupakan bandar udara yang mempunyai cakupan wilayah yang 

luas dari berbagai bandara udara yang melayani penumpang dan 

atau kargo dalam jumlah besar dan mempengaruhi perkembangan 

ekonomi secara nasional atau berbagai provinsi. 

Macam-macam bandar udara pengumpul :  

 Bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan primer 

yaitu bandar udara sebagai slaah satu prasarana penunjang 
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pelayanan Pusat Kegiatan Nasinal (PKN) yang melayani 

penumpang dengan jumlah lebih besar atau sama dengan 

5.000.000 (lima juta) orang pertahun. 

 Bandara udara pengumpul dengan skala pelayanan sekunder 

yaitu bandar udara sebagai salah satu prasarana penunjang 

pelayanan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang melayani 

penumpang dengan julmah lebih besar dari atau sama dengan 

1.000.000( satu juta ) dan lebih kecil dari 5.000.000 ( lima 

juta ) orang pertahun. 

 Bandara udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier 

yaitu bandara udara sebagai salah satu prasarana penunjang 

pelayanan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat 

Kegiatan Wilayah (PKW) terdekat yang melayani 

penumpang dengan jumlah lebih besar dari atau sama dengan 

500.000 (lima ratus ribu) dan lebih kecil dari 1.000.000 (satu 

juta) orang pertahun.  

 

2. Bandar Udara Pengumpan (Spoke)  

Bandar Udara Pengumpan merupakan bandar udara yang 

memiliki cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan 

ekonomi lokal. Bandar udara tujuan atau bandar udara penunjang 

dari bandar udara pengumpul. Bandar udara sebagai salah satu 

prasarana penunjang kegiatan lokal. (dephub.go.id, 2014) 
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2.1.3 Peran dan Fungsi Bandar Udara 

Bandar udara memiliki peran sebagai 

- Simpul dalam jaringan transportasi udara yang digambarkan 

sebagai titik lokasi bandar udara yang mejadi pertemuan beberapa 

jaringan dan rute penerbangan sesuai hirarki bandar udara. 

- Pintu gerbang kegiatan perekonomian dalam upaya pemerataan 

pembangunan, pertumbuhan dan stabilitas ekonomi serta 

keselarasan pembangunan nasional dan pembangunan daerah. 

- Tempat kegiatan alih moda transportasi 

- Pendorong dan penunjang kegiatan industri, perdagangan dan atau 

pariwisata dalam menggerkkan dinamika pembangunan nasional. 

- Pembuka isolasi daerah , digambarkan dengan lokasi bandar udara 

yang dapat membuka daerah terisolir karena kondisi geografis dan 

atau sulitnya transportasi lain. 

- Pengembangan daerah perbatasan. 

- Penanganan bencana, digambarkan dengan lokasi bandar udara 

yang memperhatikan kemudahan transportasi udara untuk 

penanganan bencana pada wilayah sekitarnya. 

- Prasarana memperkokoh Wawasan Nusantara dan kedaulatan 

Negara.(Undang Undang No. 1 Tentang Penerbangan dan PM.69 

Tahun 2013 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional) 

Berdasarkan fungsinya maka bandar udara merupakan tempat 

penyelengaraan kegiatan pemerintahan dan atau pengusahaan. Sebagai 

tempat penyelenggaraan pemerintahan maka bandar udara merupakan 
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tempat unit kerja instansi pemerintah dalam menjalankan tugas dan 

fungsinya terhadap masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan dalam 

urusan antara lain (UU No. 1 Tentang Penerbangan dan PM.69 Tahun 2013 

tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional): 

a. Pembinaan kegiatan penerbangan  

b. Kepabeanan 

c. Keimigrasian 

d. Kekarantinaan  

Bandar udara sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan pengusahaan 

maka bandar udara merupakan tempat usaha bagi : 

a. Unit penyelenggara Bandara Udara atau badan Usaha Bandar Udara 

b. Badan Usaha Angkutan Udara 

c. Badan Hukum Indonesia atau perorangan memalui kerjasama Unit 

Penyelenggara Bandar Udara atau Badan Usaha Bandar Udara. 

(dephub.go.id, 2014) 

 

2.1.4 Komponen Bandar Udara 

Bandara terdiri atas beebrapa komponen untuk menunjang aktivitas 

penerbangan, diantaranya adalah: 

1. Sisi Udara (Air Side)  

a. Landasan pacu yang mutlak diperlukan pesawat. Panjang landasan 

pacu biasanya tergantung dari besarnya pesawat yang dilayani. 

Untuk bandara perintis yang melayani pesawat kecil, landasan cukp 

dari rumput atau tanah diperkeras(stabilisasi). Panjang landasan 
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perintis umumnya 1200 meter dengan lebar 1 meter. Pesawat kecil 

berbaling-baling dua (umumnya cukup 600-800m). sedangkn untuk 

bandar udara yang cukup ramai dipakai konstruksi aspal, dengan 

anjang 1800 meter dan lebar 20 meter. Pesawatyang dilayani 

adalah jenis turb-prop atau jet kecil seperti Fokker-27, Tetuko 234, 

Fokker-28, dan lain sebagainya.  

Pada bandara yang ramai, umumnya dengan konstruksi beton 

dengan panjang 3600 meter dan lebar 30meter. Pesawat yang 

dilayani adalah jet sedang seperti Fokker-100, DC-10,B-

747,Hercules dll. Sedangkan bandara Internasional terdapat lebih 

dari satu landasan untuk antisipasi ramainya lalu lintas.  

b. Apron adalah tempat parkir pesawat yang dekat dengan bangunan 

terminal, sedangkan taxiway menghubungkan apron dan runway. 

Konstruksi apron umumnya beton bertulang karena memikul beban 

besar yang statis dari pesawat. 

c. Untuk keamanan dan pengaturan, terdapat Air Traffic Controller, 

berupa menara khusus pemantau yang dilengkapi radio control dan 

radar.  

d. Karena dalam bandar udara sering terjadi kecelakaan, maka 

disedikan unit penanggulangan kecelakaan(air rescue service) 

berupa peleton penolong dan pemadam kebakaran, mobil pemadam 

kebakaran, tabung pemadam kebakaran, ambulance,dll. 

e. Feul service untuk mengisi bahan bakar avtur.  
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2. Sisi Darat ( land side ) 

a. Terminal bandar udara atau concourse adalah pusat urusan 

penumpang yang dating atau pergi. Di dalamnya terdapat 

pemindai bagasi sinar X, counter check-in, (CIQ,Custom-

Imigration-Quarantine) untuk bandar udara internasional, dan 

ruang tunggu(boarding lounge) serta berbagai kenyamanan untuk 

fasilitas penumpang. Di bandar udara besar, penumpag masuk ke 

peswat melalui garbarat atau avio bridge. Di bandar udara kecil, 

penumpang naik ke pesawat melalui tangga (pax step) yang bisa 

dipindah-pindah. 

b. Curb,adalah tempat penumpang naik dan turun dari kendaraan 

darat ke dalam bangunan terminal 

c. Parkir kendaraan, untuk parkir para penumpang dan 

pengantar/penjemput, termasuk taksi. (Atmadjati, 2014). 

 
Gambar 2.1 Sistem Bandar Udara 

Sumber : (Horonjeff,1993) 
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2.1.5 Sarana dan Prasarana 

Fasilitas pokok Bandar Udara terdiri dari :  

Tabel 2.2. Fasilitas Bandar Udara  
no Klasifkasi Fasilitas 
1 Fasilitas sisi udara (airside 

facility), 
 Landasan pacu 
 Penghubung landasan pacu (taxiway) 
 Tempat parkir pesawat (apron) 
 Runway strip 
 Fasilitas Pertolongan Kecelakaan 

Penerbangan dan Pemadam Kebakaran 
 Marka dan Rambu  

2 Fasilitas sisi darat (lanside 
Facillity) 

 Bangunan terminal penumpang, dan kargo 
 Menara pengawas lalu lintas penerbangan 

(ATC Tower) 
 Bangunan gedung genset/Main Power 

House 
 Bangunan PKP-PK atau SAR  
 Jalan masuk (access road) 
 Bangunan operasional penerbangan. 
 Bangunan administrasi/perkantoran  
 Marka dan rambu 
 Bangunan hanggar  
 Bangunan parkir kendaraan bermotor 

3 Fasilitas navigasi 
penerbangan 

 Non Directional Beacon (NDB) 
 Doppler VHF Omni Range (DVOR) 
 Distance Measuring Equipmen (DME)  
 Runway Visual Range (RVR) 
 Instrument Landing System (ILS) 
 Radio Detection and Ranging (RADAR) 
 Very High Frequency Direction Finder 

(VHF-DF)  
 Differential Global Positioning System 

(DGPS) 
 Automatic Dependent surveillance (ADS) 
 Satellite Navigation system. 
 Aerodrome Surface  detection Equipment. 
 Very High Frequency Omnidirectional 

Range 
4 Fasilitas alat bantu 

pendaratan visual 
 Marka dan rambu 
 Runway lighting  
 Taxiway lighting 
 Threshold lighting 
 Runway and lighting 
 Apron lighting 
 Prescion Approach path Indicator (PAPI) I 

Visual Approach slope Indicator (VASI) 
 Roating Beacon 
 Apron Flood Light 
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 Approach Lighting System 
 Indicator and Signaling Device 
 Circling Guidance Light 
 Sequence Flashing Light 
 Runway Lead in Lighting System 
 Runway Guard Light 
 Road Holding Position Light 

5 Fasilitas Komunikasi antar 
stasiun penerbangan 
(Aeronautical Fixed 
Service/AFS): 

 Very High Frequency (VHF)Air Ground 
Communication 

 Automatic Message Switcing Center 
(AMSC) 

 Aeronautical Fixed Telecommunation 
Network (TELEX/AFTN)  

 High Frequency-Single Side Band (HF-SSB) 
 Direct Peech 
 Teleprinter 

6 Peralatan komunikasi lalu 
lintas penerbangan 
(Aeronautical Mobile 
Service/AMS) 

 High Frequency Air Grounf Communication  
 Very High Frequency Air Ground 

Communication 
 Voice Switching Communication System 
 Controller Pilot data link communication  
 Very High Frequency Digital Link 
 Integrated Remote Control and Monitoring 

System 
 Aerodrome Terminal Information System 

7 Transmisi  Radio Link 
 VSAT  

Sumber : Peraturan Menhub RI Nomor PM 77 Tahun 2015  

8. Fasilitas Penunjang Bandar udara antara lain :  

a. Penginapan / hotel 

b. Penyedian took dan restoran 

c. Fasilitas penempatan kendaraan bermotor 

d. Fasilitas perawatan pada umumnya (perawatan gedung/perkantoran, 

perawatan operasional) 

e. Fasilitas pergudangan 

f. Fasilitas perbengkelan pesawat udara 

g. Fasilitas hangar 

h. Fasilitas pengelolaan limbah 
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2.1.6 Pemilihan Lokasi Bandara  

Pemilihan lokasi suatu bandara dilakukan melalui beberapa tahap 

seperti : 

1. Rencana pemilihan lokasi yang dilakukan berdasarkan data sekunder 

(peta administrasi, tata guna lahan,dsb)  

2. Melakukan peninjauan atau survey lapangan yang akan dijadikan 

bandara. 

Dalam menetapkan atau merencanakan pembangunn suatu bandara, 

perlu dilakukan pengkajian berbagai aspek yang menyangkut persyaratan 

bandar udara dalam menentukan alternatif lokasi bandar udara. Kriteria itu 

sebagai berikut : 

a. Kemudahan pencapaian ke dan dari bandar udara 

b. Kesesuaian arah landasan dengan arah angin 

c. Ketersediaan ruang udara 

d. Ketersediaan lahan yang cukup luas 

e. Kemudahan pembangunan. 

f. Kemudahan pembangunan bandar udara pada masa depan. 

g. Kesesuian dengan rencana tata ruang daerah. 

h. Dampak terhadap lingkungan. 

i. Kemudahan utilitas.  

 

2.1.7 Karakteristik Bandara 

Bandara membutuhkan pedoman yang diperlukan dalam rangka 

pembangunan dan pengembangan suatu bandar udara dan operasi 
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penerbangan serta analisis finansial sampai dengan tahun rencana agar 

terwujud bandara yang ideal, memiliki fasilitas sesuai dengan ketentuan 

yang dipersyaratkan, sehingga dapat memberikan pelayanan yang cepat, 

aman, nyaman, efektif, efisien, dan optimal baik terhadap keselamatan 

operasi penerbangan, penumpang maupun bagi pengguana bandara lainnya. 

Beberapa aspek yang perlu diupayakan adalah sebagai berikut.  

a. Analisis tentang kelayakan sampai seberapa jauh bandar udara dapat 

dimanfaatkan/dikembangkan untuk melayani pertumbuhan kebutuhan jasa 

pelayanan bandar  udara pada saat ini dan masa mendatang. 

b. Analisis potensi eksisting dan potensi yang dapat dikembangkan di suatu 

wilayah kota/kabupaten serta wilayah hindterlandnya yang secara 

langsung atau tidak langsung dapat dijadikan sebagai modal 

pengembangan jasa ransportasi udara. 

c. Rencana tata guna lahan dan rencana tata letak fasilitas suatu bandar udara 

dalam kaitannya dengan pemanfaatan bandara secara optimal. 

d. Analisis mengenai pemanfaatan daerah disekitar bandar udara bagi pihak-

pihak yang berkepentingan sesuai persyaratan keselamatan operasi 

penerbangan dan kelestarian lingkungan. 

e. Rencana skala prioritas dan tahapan pengembangan/pembangunan fasilitas 

bandara secara optimal. 
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2.2 Pengertian Terminal Penumpang  

Menurut Petunjuk Teknis LLAJ tahun 1995, Terminal Penumpang 

merupakan prasarana transportasi jalan untuk keperluan menaikkan dan 

menurunkan penumpang, perpindahan intra dan atau antar moda transportasi 

serta pengaturan kedtaangan dan pemberangkatan kendaraan umum.  

Dalam hal ini maka terminal penumpang bandara adalah prasarana 

transportasi di kawasan lapangan terbang di daratan atau perairan dengan 

batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat 

dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang dan tempat 

perpindahan intra dan antar moda transportasi, yang dilengkapi dengan 

fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan 

fasilitas penunjang lainnya.  

 

2.2.1 Dasar-Dasar Perencanaan Bangunan Terminal Penumpang 

Bandara 

Berdasarkan SNI 03-7046-2004 mengenai terminal penumpang 

Bandar Udara dalam menerapkan persyaratan keselamatan operasi 

penerbangan, bangunan terminal dibagi dalam tiga kelompok ruangan, 

antara lain :  

1. Ruangan Umum 

Ruangan yang berfungsi untuk menampung kegiatan umum, baik 

penumpang, pengunjung maupun karyawan (petugas) bandara. 

Untuk memasuki ruangan ini tidak perlu memalui pemeriksaan 

keselamatan operasi penerbangan. Perencanaan fasilitas umum ini 
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bergantung pada kebutuhan ruang dan kapasitas penumpang dengan 

memperhatikan :  

a. Fasilitas-fasilitas penunjang seperti toilet harus direncanakan 

berdasarkan kebutuhan minimum. 

b. Harus mempertimbangkan fasilitas khusus seperti untuk 

pengguna difabel. 

c. Aksesibilitas dan akomodasi bagi setiap fasilitas tersebut 

direncanakan semaksimal mungkin dengan kemudahan 

pencapaian bagi penumpang dan pengunjung.  

d. Rungan dilengkapi dengan ruang konsesi seperti bank, salon, 

kafetaria, money changer, p3k, informasi, restoran dll.  

2. Ruangan Semi Steril 

Ruangan yang digunakan untuk pelayanan penumpang seperti 

proses pendaftaran penumpang dan bagasi atau check-in, proses 

pengambilan bagasi penumpang dan proses transit penumpang. 

Penumpang yang akan memasuki ruangan ini harus melalui 

pemeriksaan petugas keselamatan operasi penerbangan. Di dalam 

ruangan ini masih diperbolehkan adanya ruang konsesi.  

3. Ruangan Steril 

Ruangan yang disediakan bagi penumpang yang akan naik ke 

pesawat udara. Untuk memasuki ruangan ini penumpang harus 

melalui pemeriksaan yang cermat dari petugas keselamatan operasi 

penerbangan. Di dalam ruangan ini tidak diperbolehkan ada ruangan 

konsesi.  
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Gambar 2.2 Blok Tata ruang Terminal Bandara Domestik 
Sumber :SNI 03-7046-2004 

 

Gambar 2.3 Blok Tata ruang Terminal BandaraInternasional 
Sumber :SNI 03-7046-2004 

Aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam perencanaan terminal 

Bandar Udara adalah sebagai berikut :  

1. Perencanaan jalur akses masuk kawasan Bandar Udara dan 

pengembangannya  

2. Kebutuhan fasilitas pendukung pada terminal Bandar Udara yakni 

tempat parkir kendaraan, fasilitas keamanan, dan lain sebagainya.  
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3. Jumlah penumpang pengguna jasa transportasi udara sesuai dengan 

kapasitas penerimaan dan pelayanan penumpang pada bandara 

tersebut. 

2.2.2 Jenis Bangunan Terminal Penumpang Bandara   

Bangunan terminal penumpang Bandar udara dapat dibedakan 

atas beberapa jenis, yaitu  

a. Bangunan terminal penumpang umum 

Yaitu bangunan terminal penumpang yang menampung kegiatan-

kegiatan operasional, komersil dan administrasi bagi pelayanan 

penumpang, baik dengan penerbangan berjadwal maupun tidak 

yang di pergunakan untuk melayani kepentingan umum. 

b. Bangunan terminal penumpang khusus 

Yaitu bangunan terminal penumpang yang diperuntukkan bagi 

penumpang umum dengan pelayanan khusus dan hanya 

dimanfaatkan pada waktu-waktu tertentu antara lain : 

1. Terminal haji 

Yaitu bangunan terminal penumpang yang diperuntukkan bagi 

kegiatan pelayanan jemaah haji dan barag bawaannya. 

2. Terminal VIP 

Yaitu bangunan terminal penumpang yang diperuntukkan bagi 

kegiatan pelayanan tertentu seperti pejabat tinggi negara dan 

tamu negara. 

3. Pemeriksaan sekuriti dan dokumen CIQ dilakukan seperti 

pemeriksaan pada penumpang umum. Perencanaan bangunan 
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terminal VIP dapat terpisah atau menyatu dengan bangunan 

terminal penumpang umum 

2.2.3 Komponen Terminal Penumpang Bandara 

Menurut (R.Horenjeff, Perencanaan dan Perancangan Bandar 

Udara,1993) Sistem terminal penumpang terdiri dari tiga komponen 

utama, yaitu : 

1. Akses masuk (Access Interface) yaitu perpindahan mode 

penumpang dari akses perjalanan ke komponen pemrosesan 

penumpang yang meliputi : 

 Sirkulasi 

 Parkir 

 Aktifitas bongkar muat  

2. Pemrosesan (Processing).yaitu proses penumpang mempersiapkan 

untuk memulai, mengakhiri, atau menlanjutkan perjalanan udara. 

Aktifitas ini meliputi :  

 Tiket  

 Check-in bagasi  

 Pengambilan bagasi  

 Penyerahan nomor kursi  

 Layanan inspeksi (CIQ) 

 Keamanan.  

3. Pertemuan dengan pesawat (flight interface) yaitu perpindahan 

penumpang dari komponen pemrosesan ke pesawat, aktifitas ini 

mencakup : 
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 Pengumpulan penumpang 

 Pengangkutan dari dan menuju pesawat  

 Bongkar muat bagasi (outbond baggage) 

2.2.4 Standar Luas Terminal Penumpang Bandara 

Berdasarkan pedoman SNI 03-7046-2004 berikut ini adalah standar luas 

terminal penumpang domestik dan internasional didasarkan pada 

jumlah pelayanan penumpang per tahun dan jumlah penumpang waktu 

sibuk. 

Tabel 2.3 Standar Luas terminal Penumpang Domestik.  

No 
Jumlah 

Penumpang/tahun 

Standar luas 
Standar luas terminal 

Catatan m²/jumlah 
penumpang 
waktu sibuk 

Total /m² 

1 0 - ≤  25.000 - 120 

Standar luas 
terminal ini 
belum 
memperhitungkan 
kegiatan 
komersil 

2 25.001- ≤ 50.000 - 240 
3 50.001 -  ≤ 100.000 - 600 
4 100.001 - ≤ 150.000 10 - 
5 150.001 - ≤ 500.000 12 - 
6 500.001 - ≤ 1.000.000 14 - 
7 >1.000.001 Dihitung 

lebih detail 
 

Sumber: SNI 03-7046-2004  

Tabel 2.4 Standar Luas terminal Penumpang Internasional.  

No 
Jumlah 

Penumpang/tahun 

Standar luas 
Standar Luas terminal 

Catatan m²/jumlah 
penumpang 
waktu sibuk 

Total /m² 

1 ≤ 200.000 - 600 Standar luas ini 
belum 
memperhitungkan 
kegiatan komersil  

2 
>200.000 

17 
Dihitung 

lebih detail 

- 

Sumber: SNI 03-7046-2004  

Representasi dari jumlah penumpang yang dilayani dan kompleksitas 

fungsi dari pengguna akan mempengaruhi jenis, luas, dan kelengkapan 

dari bangunan terminal penumpang yang disesuaikan dengan luas 
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bangunan. Berikut ini tabel kelengkpan ruang dan fasilitas bangunan 

terminal penumpang berdasarkan standar.  

Tabel 2.5. Kelengkapan Ruang dan Faslitas Penumpang Standar  (Domestik 
& Internasional) 

Fasilitas  Kelengkapan Ruang dan Fasilitas  
Terminal Standar 
120m² (domestik) 

a. Teras kedatangan dan keberangkatan (curb side)  
b. Ruang lapor diri (check in) 
c. Ruang tunggu keberangkatan  (departure lounge) 
d. Ruang pengambilan bagasi (banggage claim) 
e. Toilet pria dan wanita (toilet) 
f. Ruang administrasi (administration) 
g. Telepon umum (public telephone) 
h. Fasilitas pemadam api ringan  
i. Peralatan pengambilan bagasi-tipe meja  
j. Kursi tunggu  

Terminal Standar 
240m² (domestik)  

a. Teras kedatangan dan keberangkatan (curb side)  
b. Ruang lapor diri (check in) 
c. Ruang tunggu keberangkatan  (departure lounge) 
d. Toilet pria dan wanita ruang tunggu keberangkatan  

(toilet) 
e. Ruang pengambilan bagasi (banggage claim) 
f. Area komersil (consession areal room) 
g. Kantor Airlines ( airlines administration)  
h. Toilet pria dan wanita untuk umum (public toilet)  
i. Fasilitas telepon umum 
j. Fasilitas pemadam api ringan  
k. Peralatan pengambilan bagasi – tipe gravity roller 
l. Kursi tunggu  

Terminal Standar 
600m² (domestik)  

a. Teras kedatangan dan keberangkatan (curb side)  
b. Ruang lapor diri (check in) 
c. Ruang tunggu keberangkatan  (departure lounge) 
d. Toilet pria dan wanita ruang tunggu keberangkatan  

(toilet) 
e. Ruang pengambilan bagasi (banggage claim) 
f. Area komersil (consession areal room) 
g. Kantor Airlines ( airlines administration)  
h. Toilet pria dan wanita untuk umum (public toilet)  
i. Ruang simpan dan hilang (lost and found)  
j. Fasilitas telepon umum 
k. Fasilitas pemadam api ringan  
l. Peralatan pengambilan bagasi – tipe gravity roller 
m. Kursi tunggu 
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Terminal Standar 
600m² 
(Internasional) 

a. Teras kedatangan dan keberangkatan (curb side)  
b. Ruang lapor diri (check in) 
c. Ruang tunggu keberangkatan  (departure lounge) 
d. Toilet pria dan wanita ruang tunggu keberangkatan  

(toilet) 
e. Ruang pengambilan bagasi (banggage claim) 
f. Area komersil (consession areal room) 
g. Kantor Airlines ( airlines administration)  
h. Toilet pria dan wanita untuk umum (public toilet)  
i. Ruang simpan dan hilang (lost and found)  
j. Fasilitas fiscal (fiscal counter) 
k. Fasilitas imigrasi & bea cukai (immigration & 

custom) 
l. Fasilitas karatina  
m. Fasilitas telepon umum 
n. Fasilitas pemadam api ringan  
o. Peralatan pengambilan bagasi – tipe gravity roller 
p. Kursi tunggu 

Sumber : SNI 03-7046-2004  

2.2.5 Bentuk Pengembangan Terminal 

Menurut (R.Horenjeff, Perencanaan dan Perancangan Bandar 

Udara,1993). Dalam merencanakan bentuk sebuah bandar udara 

terdapat 2 konsep distribusi yaitu secara horizontal dan vertikal. 

1. Konsep Distribusi Horizontal 

Konsep distribusi horizontal dibagi kedalam 5 konsep yaitu :  

a. Konsep Dermaga atau jari (Pier) 

Konsep dermaga mempunyai pertemuan dengan pesawat di 

sepanjang dermaga yang menjulur dari daerah terminal utama. 

Letak pesawat biasanya diatur mengelilingi sumbu dermaga 

dalam suatu pengaturan sejajar atau hidung pesawat mengarah 

ke terminal (nose in). dalam perkembangannya terdapat 

beberapa variasi dari konsep ini yaitu two finger pier, three 

finger pier, three finger angled pier, round pier terminal, dan 

Y pier terminal. 
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Gambar 2.4 Konsep Distribusi Dermaga/Jari 
Sumber : (Horonjeff,1993)Jilid 2 

b. Konsep Satelit  

Konsep satelit terdiri dari sebuah gedung yang dikelilingi oleh 

pesawat yang terpisah dari termina utama dan biasanya dicapai 

melalui penghubung (connector) yang terletak pada permukaan 

tanah, di bawah tanah, atau di atas tanah yang terpisah dari 

terminal dan biasanya diparkir dalam posisi melingkar atau 

sejaajr mengelilingi satelit. Ini merupakan wujud dari 

modifikasi konsep (pier). 

 
Gambar 2.5 Konsep Distribusi Satelit 

Sumber : (Horonjeff,1993)Jilid 2 
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c. Konsep Linier 

Terminal linier sederhana  terdiri dari sebuah ruangan tunggu 

bersama dan daerah pelayanan tiket dengan pintu ke luar 

menuju apron pesawat. Konsep ini cocok untuk bandar udara 

dengan dengan tingkat kepadatan yang rendah. Dalam 

perkembangannya terdapat beberapa variasi dari konsep ini 

yaitu linier terminal single loading, linier terminal dual 

loading, linier terminal compact module, dan segregated 

terminal module. 

 
Gambar 2.6 Konsep Distribusi Linier 

Sumber : (Horonjeff,1993)Jilid 2 

d. Konsep transporter 

Pesawat dan fungsi-fungsi pelayanan pesawat dalam konsep 

transporter, letaknya terpisah dari terminal. Untuk mengangkut 

penumpang yang akan naik ke pesawat atau yang baru turun 

dari pesawat dari dan ke terminal, lalu disediakan kendaraan 

khusus.  
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Gambar 2.7 Konsep Distribusi transporter 

Sumber : (Horonjeff,1993)Jilid 2 

e. Konsep hybrid 

Konsep ini adalah kombinasi dua atau lebih dari konsep-

konsep yang telah disebutkan diatas. Contoh variasinya adalah 

hybrid angled pier, hybrid linier terminal, dan hybrid round 

pier terminal. 

 

Gambar 2.8 Konsep Distribusi Hybrid 
Sumber :Designed Airport Building for the 21st century:matching 

Configuration and Internal Transport System 
 

2. Konsep Distribusi Vertikal  

Konsep ini adalah pemisahan tempat kegiatan pemrosesan utama 

dalam sebuah gedung terminal penumpang ke dalam beberapa 
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tingkat bangunan, pada umumnya untuk memisahkan area 

kedatangan dengan area keberangktan. Area kedatangan biasanya 

pada tingkat bawah (ground level) dan area keberangkatan pada 

tingkat atas (upper ground). Penentuan konsep mana yang akan 

digunakan dalam merancang sebuah bandar udara dpaat ditentukan 

dari jumlah penumpang tahunan yang menggunakan jasa 

penerbangan pada bandar udara tersebut sesuai kapasitas bandar 

udara yang akan dirancang.  

 

 

 

 

 

Gambar 2.9 Konsep Distribusi Vertikal 
Sumber : (Horonjeff,1993)Jilid 2 

 

2.3 Tinjauan Arsitektur Ekologi  

2.3.1 Pengertian Arsitektur Ekologi 

Berikut ini beberapa pendapat mengenai pengertian dari 

Arsitektur Ekologi : 

a. Arsitektur  

Dari (Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas) Arsitektur 

adalah seni dan ilmu dalam merancang bangunan. Dalam artian 
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yang lebih luas, arsitektur mencakup merancang merancang dan 

membangun keseluruhan lingkungan binaan, mulai dari level 

makro yaitu perencanaan kota, perancangan perkotaan, arsitektur 

lansekap, hingga ke level mikro yaitu desain bangunan, desain 

perabot dan desain produk. Arsitektur juga merujuk kepada hasil-

hasil proses perancangan tersebut. 

b. Ekologi  

Ekologi berasal dari bahasa Yunani ‘oikos’ dan ‘logos’. Oikos 

berarti rumah tangga atau cara bertempat tinggal, dan logos 

berarti ilmu atau bersifat ilmiah. Ekologi didefinisikan sebagai 

ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik antara 

makhluk hidup dengan lingkungannya. 

Arsitektur berkelanjutan yang ekologis dapat dikenali dengan cara 

sebagai berikut :  

 Tidak menghabiskan bahan lebih cepat daripada tumbuhnya 

kembali bahan tersebut oleh alam.  

 Menggunakan energi terbarukan secara optimal.  

 Menghasilkan sampah yang dapat dimanfaatkan sebagai 

sumber bahan baru. 

Arsitektur ekologis mencerminkan adanya perhatian terhadap 

lingkungan alam dan sumber alam yang terbatas. Secara umum, 

arsitektur ekologis dapat diartikan sebagai penciptaan lingkungan 

yang lebih sedikit mengkonsumsi dan lebih banyak menghasilkan 

kekayaan alam.  
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Ekologi arsitektur merupakan pembangunan berwawasan 

lingkungan, dimana memanfaatkan potensi alam semaksimal 

mungkin. (Frick, 2007).  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.10. Pola Pikir Disain Arsitektur Ekologi 
Sumber :Frick, H. (2007). Dasar-dasar Arsitektur Ekologis. Yogyakarta: 

Kanisius. 

Arsitektur ekologis menekankan pada konsep ekosistem, yaitu 

komponen lingkungan hidup harus dilihat secara terpadu sebagai 

komponen yang berkaitan dan saling bergantung antara satu 

dengan yang lainnya dalam suatu sistem. Cara ini dikenal dengan 

pendekatan ekosistem atau pendekatan holistik.  

Dalam ekosistem terjadi peredaran, yaitu suatu kondisi peralihan 

dari keadaan satu ke keadaan lainnya secara berulang-ulang yang 

seakan-akan berbentuk suatu lingkaran. Namun demikian, 

peredaran tersebut bersifat linier atau dengan kata lain tidak dapat 

diputar secara terbalik.  
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Ekosistem terdiri dari makhluk hidup (komunitas biotik) dan 

lingkungan abiotik. Kedua unsur tersebut memeiliki peran dan 

saling ketergantungan sehingga terjadi suatu keseimbangan, 

keselarasan, dan keserasian alam di bumi. 

 

Gambar 2.11. Pola Pikir Desain Arsitektur Ekologi 
Sumber :Frick, H. (2007). Dasar-dasar Arsitektur Ekologis. Yogyakarta: 

Kanisius. 

Dasar ekologi terdiri dari komunitas (biosonos) dan kawasan alam 

(biotop). Komunitas dan kawasan alam memiliki hubungan timbal 

balik dan membentuk suatu sistem yang menciptakan suatu 

kestabilan atau keseimbangan tertentu. Ekosistem pada umumnya 

terdiri dari 4 komponen dasar, yaitu :  

1. Lingkungan Abiotik  

Lingkungan abiotik terdiri atas tanah, iklim, dan air. Tanah 

merupakan media yang mengandung unsur-unsur hara, memiliki 

kapasitas untuk menahan air, dan mengandung sifat kimia seperti 

nilai pH. Iklim mengandung energi, suhu, kelembaban, angin, dan 

kandungan gas/partikel. Sedangkan air memiliki kandungan-

kandungan mineral yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. 
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2. Organisme Produsen  

Organisme produsen pada umumya memiliki klorofil yang 

berguna membentuk bahan-bahan organik dengan menggunakan 

energi surya melalui proses fotosintesis. Organisme produsen 

adalah tumbuh-tumbuhan hijau atau bakteri-bakteri. 

3. Organisme Konsumen 

Organisme konsumen adalah organisme yang memiliki 

ketergantungan hidup kepada organisme produsen atau organisme 

konsumen yang lain. Organisme konsumen tidak mampu 

membentuk bahan-bahan organik dengan menggunakan energi 

surya dan bahan anorganik lainnya. 

4. Organisme Perombak 

Organisme perombak merupakan mikro-organisme yang terdiri 

atas bakteria dan jamur. Organisme perombak memakan bangkai 

tumbuhan dan binatang, serta urin/fesesnya. Organisme perombak 

bersifat membusukkan dan menguraikan organisme yang telah 

mati, atau dengan kata lain berperan sebagai dekomposer. 

 

2.3.2 Unsur-Unsur Pokok Arsitektur Ekologi 

Udara (angin), air, tanah (bumi), dan api (energi) dianggap 

sebagai unsur awal hubungan tumbal balik antara bangunan gedung 

dan lingkungan. Arsitektur ekologis memperhatikan siklus yang 

terjadi di alam dengan udara, air, tanah, dan energi sebagai unsur 

utama yang perlu untuk diperhatikan. 
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Udara merupakan campuran berbagai gas (nitrogen, oksigen, 

hydrogen,dll.) yang tidak berwarna dan tidak berbau yang dihirup oleh 

manusia ketika bernapas. Udara memiliki hubungan yang erat dengan 

kehidupan manusia. Jika kualitas udara tercemar, maka akan 

mengganggu sistem pernapasan dan kualitas hidup manusia. 

Air merupakan elemen yang mendukung keberlngsungan hidup 

manusia. Air digunakan untuk menunjang kegiatan dan aktivitas 

sehari-hari yang dilakukan oleh manusia, seperti minum, mandi 

mencuci dll. Namun demikian air juga menjadi penting bagi 

keberlangsungan hidup orgnisme lain yang berada di alam seperti 

tumbuh-tumbuhan dan hewan. 

Tanah (bumi) merupakan asal dari seluruh sumber bahan baku 

yang menunjang keberlangsungan hidup dari seluruh makhluk hidup. 

Energi merupakan elemen yang melambangkan kekuatan yang 

diperlukan manusia dalam melaksanakan aktivitasnya. Setiap kegiatan 

yang dilakukan oleh manusia membutuhkan energi, seperti halnya 

manusia membutuhkan energi untuk memproduksi makanan dan 

peralatan. 

 

2.3.3 Cakupan dan Sifat Arsitektur Ekologi 

Arsitektur ekologis bersifat holistis (berkeseluruhan). Arsitektur 

ekologis mengandung bagian-bagian dari arsitektur biologis 

(arsitektur kemanusiaan yang memperhatikan kesehatan penghuni), 

arsitektur alternatif, arsitektur matahari (berkaitan dengan 
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pemanfaatan dan pengolahan energi surya), arsitektur bionic (teknik 

sipil dan konstruksi yang memperhatikan pembangunan alam), serta 

pembangunan berkelanjutan. Sifat arsitektur ekologis yang holistis 

(berkeseluruhan) secara garis besar dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

Gambar 2.12. Pola Pikir Desain Arsitektur Ekologi 
Sumber :Frick, H. (2007). Dasar-dasar Arsitektur Ekologis. Yogyakarta: 

Kanisius. 

Arsitektur ekologis tidak menentukan apa yang akan seharusnya 

terjadi dalam arsitektur karena tidak ada sifat khas yang mengikat 

sebagai standar atau ukuran baku, melainkan arsitektur ekologis 

menghasilkan keselarasan antara manusia dan lingkungan alamnya. 

Arsitektur ekologis juga mengandung dimensi lain seperti waktu, 

lingkungan alam, sosial-budaya, ruang, serta teknik bangunan. Hal ini 

menunjukkan bahwa arsitektur ekologis bersifat lebih kompleks, 

padat, dan vital dibandingkan dengan arsitektur pada umumnya. 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa arsitektur 

ekologis memiliki sifat-sifat : 

1. Holistis, berhubungan dengan sistem keseluruhan, sebagai suatu 

kesatuan. 
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2. Memanfaatkan pengalaman manusia (tradisi dalam pembangunan) 

dan pengalaman lingkungan alam terhadap manusia. 

3. Pembangunan sebagai proses, dan bukan sebagai kenyataan yang 

statis 

4. Kerja sama antara manusia dengan alam sekitar demi keselamatan 

kedua belah pihak. 

 

2.3.4 Perencanaan Bangunan Ekologi 

Perencanaan perancangan bangunan yang memenuhi kaidah 

bangunan ekologis berarti termasuk dalam prinsip-prinsip bangunan 

ekologis yang dikemukakan oleh Heinz Frick, antara lain yaitu :  

1. Menyesuaikan dan memperhatikan lingkungan alam setempat  

2. Meminimalkan penggunaan bahan baku yang tidak dapat 

diperbarui dan menghemat penggunaan energi. 

3. Mengutamakan penggunaan bahan yang dapat diperbarui dan 

terbarukan. 

4. Memelihara unsur-unsur alam (udara,tanah,air) dan 

mempertahankan ekosistem lingkungan sekitar. 

Adapun kriteria-kriteria bangunan ekologis berdasarkan pendapat 

Heinz Frick yaitu : 

a. Memperhatikan tapak bangunan sesuai dengan orientasi Timur-

Barat dan Utara-Selatan. 

b. Menciptakan kawasan hijau disekitar kawasan bangunan. 



39 
 

c. Menggunakan ventilasi pada bangunan sebagai sirkulasi udara 

yang baik dari alam untuk bangunan. 

d. Menghindari kelembapan tanah naik kedalam konstruksi 

bangunan dan mengutamakan bangunan kering.  

e. Memilih lapisan dinding dan langit-langit ruang yang mampu 

menglirkan uap air.  

f. Mencipatakan bangunan yang bebas hambatan atau fleksibel, 

artinya dapat digunakan oleh semua orang mulai dari anak-anak 

hingga orang tua termasuk penyandang disabilitas.  

 

2.3.5 Membangun Gedung Ekologi pada Iklim Tropis. 

Memperhatikan arsitektur Indonesia masa kini sering 

menimbulkan kesan bahwa proyek tersebut dpindahkan dari jauh 

(missal: Amerika Utara, eropa, dll.), dari daerah beriklim sedang ke 

daerah beriklim tropis lembap (Indonesia). Perencanaan tersebut 

menghasilkan konstruksi, pengaturan jendela kaca, penempatan masa, 

dan konsep yang menitu gedung dari iklim dingin yang seolah-olah 

terletak diantara bangunan tropis. 

Iklim di Indonesia secara keseluruhan adalah iklim tropis. 

Perairan yang hangat di wilayah Indonesia sangat berperan dalam 

menjaga suhu di darat tetap konstan, dengan rata-rta suhu 28ºC 

diwilayah pesisir, 26ºC di wilayah pedalaman dan dataran tinggi, serta 

23ºC di wilayah pegunungan. Perubahan suhu antarmusim di 
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Indonesia tidak begitu signifikan. Selain itu, perbedaan lama waktu 

siang dan malam pun tidak terlalu mencolok. (Wikipedia, 2020). 

 

 

 

 

Gambar 2.13.Angin di Indonesia musim kemarau dan penghujan 
Sumber :Frick, H. (2006). Arsitektur Ekologis. Yogyakarta: Kanisius. 

Pada umumnya bangunan yang berada pada iklim tropis perlu 

perlindungan terhadap panas matahari berlebih, hujan,hama, dan 

bangunan di pesisir pantai perlu perlindungan terhadap angina 

kencang/keras. Dalam hal ini, respon bangunan ekologis terhadap 

iklim tropis perlu memperhatikan beberapa metodologi desain agar 

bangunan dapat menyesuaikan kondisi tersebut.  

1. Bentuk Bangunan 

Bentuk gedung memanfaatkan segala sesuatu yang dapat 

menurunkan suhu dengan cara memperhatikan orientasi terhadap sinar 

matahari dan angin. Merencanakan ruang yang menambah 

kelembapan udara seperti kamar mandi dan ruang cuci, dengan sistem 

penyegaran udara yang baik dan pertukaran udara yang tinggi. 

Menjauhkan ruang yang berpotensi menghasilkan panas berlebih dari 

ruangan utama.  
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Gambar 2.14.Orientasi Matahari dan Angin 
Sumber :Frick, H. (2006). Arsitektur Ekologis. Yogyakarta: Kanisius 

 
2. Struktur dan Konstruksi 

Pemilihan jenis struktur dan konstruksi yang tepat sesuai pada 

bangunan beriklim tropis berdasarkan pendapat Frick Heinz yaitu : 

 

Gambar 2.15.Jenis Struktur 
Sumber :Frick, H. (2006). Arsitektur Ekologis. Yogyakarta: Kanisius 

Pada konstruksi lantai yang menggunakan konstruksi dasarnya 

adalah pelat beton, memiliki kapasitas menyimpan panas yang tinggi 

sehingga dapat mengatur iklim dan kenyamanan ruang. 

Pada konstruksi dinding, sebaiknya dilindungi dengan atap 

sengkuap atau tanaman peneduh sehingga menghindari pemanasan 

kulit luar. Menggunakan bahan penutup yang memantulkan radiasi 
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panas dan menggunakan dinding masif yang dapat menyerap panas 

cukup lama.  

Pada konstruksi atap, sebaiknya berbentuk pelana sederhana 

(tanpa jurai luar dan dalam) untuk mengalirkan air hujan dengan 

mudah. Selain itu atap perlu penghawaan udara dari dalam ruangan 

untuk mengeluarkan suhu panas dengan memberi rongga uadara pada 

atap.  

 

Gambar 2.16.Desain Atap Sebagai Jalur Sirkulasi udara 
Sumber :Frick, H. (2006). Arsitektur Ekologis. Yogyakarta: Kanisius 

3. Perlindungan gedung terhadap sinar matahri dan penyegaran udara  

Merupakan tuntutan utama pada iklim tropis panas lembap. 

Penyelesaian yang paling sederhana adalah penanaman pohon 

peneduh disekitar gedung. 

 

Gambar 2.17.Peneduh Bangunan 
Sumber :Frick, H. (2006). Arsitektur Ekologis. Yogyakarta: Kanisius 
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Kemudian perlindungan dinding dapat dilakukan dengan 

penonjolan atau sirip tegak, horizontal ataupun keduanya. 

 

Gambar 2.18.Jenis-Jenis Sirip 
Sumber :Frick, H. (2006). Arsitektur Ekologis. Yogyakarta: Kanisius 

Perlindungan dinding bukaan dari sinar matahari juga dapat 

dilakukan dengan penggunaan loggia (serambi yang tidak menonjol, 

melainkan mundur ke dalam gedung) sehingga jendela tidak terkena 

sinar matahari. Selain itu, perlindungan yang bergerak dapat 

berbentuk kerai, jendela krepyak, atau konstruksi lamel.  

 

Gambar 2.19.Jenis-Jenis jendela krepyak 
Sumber :Frick, H. (2006). Arsitektur Ekologis. Yogyakarta: Kanisius 

Penyegaran udara secara aktif dapat dilakukan dengan prinsip 

angin bergerak dan pengudaraan ruang (cross-ventilation). Sistem ini 

dapat mengatur udara di dalam ruangan. Untuk memanfaatkan 

penyegaran udara yang beregerak dari luar bangunan, dapat digunakan 

peralatan penangkap angin sederhana sepeti kincir angina, cerobong 

angin yang bergerak, atau cerobong angina yang mati.  
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2.3.6 Klasifikasi Bahan Bangunan Ekologis  

Berdasarkan pendapat Heinz Frick, klasifikasi bahan bangunan 

yang ekologis jika memenuhi syarat syarat sebagai berikut :  

1. Eksploitasi dan pembuatan (produksi) bahan bangunan 

menggunakan energi sesedikit mungkin, 

2. Tidak mengalami perubahan bahan (transformasi) yang tidak 

dapat dikembalikan kepada alam. 

3. Eksploitasi, pembuatan (produksi), penggunaan dan pemeliharaan 

bahan bangunan sesedikit mungkin mencemari lingkungan.  

4. Bahan bangunan berasal dari sumber alam lokal. 

Proses pembangunan pada masa kini telah terjadi perubahan yang 

cukup signifikan dalam kecanggihan teknologi. Tetapi penggunaan 

teknologi yang ekologis harus seimbang lingkungan alam. Pemilihan 

struktur dan konstruksi bangunan harus memperhatikan masa pakai 

bagian-bagian bangunan sehingga penggunaan bahan dapat maksimal 

dalam jangka waktu panjang, dan dapat diubah sesuai kebutuhan.  

 

2.3.7 Srategi Pencapaian Arsitektur Ekologi pada Bangunan 

Suatu eko-arsitektur akan tericpta apabila dalam berproses 

arsitektrur menggunakan pendekatan-pendekatan desain yang ekologis 

(menggunakan alam sebagai basis desain). Proses pendekatan desain 

arsitektur yang berbasis ekologis dikenal dengan eko-

desain(ecological design). 
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Ecological design bermaksud meggabungkan alam dengan 

teknologi, menggunakan alam sebagai basis desain, strategi 

konservasi, perbaikan lingkungan, dan bisa diterapkan pada semua 

tingkatan dan skala untuk menghasilkan suatu bentuk bangunan, 

lansekap, permukiman dan kota yang revolusioner dengan 

menerapkan teknologi dalam perancangannya.  

Salah satu aspek penting dalam desain arsitektur adalah penataan 

energi dalam bangunan. Krisis sumber energi tak terbaharui 

mendorong arsitek untuk semakin peduli akan energi dengan cara 

beralih ke sumber energi terbaharui dalam merancang bangunan yang 

hemat energi. Perwujudan dari desain eko-arsitektur adalah bangunan 

yang berwawasan lingkungan yang sangat erat kaitannya dengan 

konsep arsitektur hijau yang merupakan bagian dari arsitektur 

berkelanjutan (sustainable architecture).  

Arsitektur ini merupakan sebuah proses perancangan dalam 

mengurangi dampak lingkungan yang kurang baik, meningkatkan 

kenyamanan manusia dengan meningkatkan efisiensi, dan 

pengurangan penggunaan sumber daya energi, pemakaian lahan dan 

pengelolaan sampah efektif dalam tataran arsitektur. Kata 

“berkelanjutan” dalam The Green Studio Handbook (Kwok,Alisaon & 

Grondizk Walter T,2007) Menerangkan berkelanjutan memiliki 

pengertian luas, terkait berbagai dampak lingkungan binaan bagi 

generasi mendatang dan menuntut penelitian tentang hubungan antara 

ekologis , ekonomi, dan sosial (FutureArc: Green Issue 2008). 
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Konsep eko-arsitektur dapat menambah nilai jual,strategi desain 

yang dapat diterapkan antara lain, pemanfaatan material berkelanjutan, 

keterkaitan dengan ekologi lokal, transit dan tempat tinggal, rekreasi 

dan bekerja, serta efisiensi penggunaan air, penanganan limbah, dan 

memprioritaskan kondisi lokal baik secara fisik maupun secara sosial 

 

2.4 Studi Preseden 

2.4.1 Bandara  

Berikut ini adalah beberapa contoh bandara internasional yang 

dijadikan sebagai bahan referensi, diantaranya:  

A. Bandara Soekarno Hatta 

Bandara Soekarno Hatta terletak di daerah Cengkareng. Bandara 

Soekarno Hatta merupakan salah satu bandara dengan jumlah terbanyak 

di Indonesia. Hampir 32 juta orang/tahun atau 2/3 totl penumpang di 

sleuruh Indonesia meleati bandara ini. (Wikipedia,2020) 

 

Gambar 2.23 Bandara Soekarno Hatta 
sumber :Wikipedia.id,2020 
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1. Sarana dan Prasarana 

Bandara Soekarno Hatta memiliki fasilitas untuk menunjang 

penerbangan domestik dan internasional. Berikut ini tabel fasilitas 

Bandara Soekarno Hatta. 

Tabel 2.6. Fasilitas Penerbangan Bandara Soekarno Hatta 
No. Fasilitas Spesifikasi 

1 Landasan Arah : Timur-Barat (07-05) (07R-25L) (07C-025C) 
Dimensi : ( 3.660 x 60)m² (3.600 x 60)m² 
PCN : PCN 120 /R/D/W/T 

2 Taxiway 1. N1 :  
Posisi  : Paralel  
Dimensi :(3.897x23)m² 
 :(1.999x23)m² 
Luas      : 89631m² 
 : 45977m² 

2. N2 :  
Posisi  : Paralel  
Dimensi :(3.757x23)m² 
 :(3.211x23)m² 
Luas      : 86411m² 
 : 45977m² 

3. N3 :  
Posisi  : Cross(sejajar barat)  
Dimensi :(2.008x23)m² 
 :(2.008x23)m² 
Luas      : 46184m² 
 : 46184m² 

3 Apron  Luas Terminal 1 : 312.522m² 
Luas Terminal 2 : 564.000m² 

4  Tipe Pesawat 1. Jenis pesawat : B747-400  
Posisi parking stand: 44 

2. Jenis pesawat : B737 
Posisi parking stand: 64 

3. Jenis pesawat : B734 
4. Jenis pesawat : B733 
5. Jenis pesawat : B732 
6. Jenis pesawat : M82 
7. Jenis pesawat : A33 
8. Jenis pesawat : A31.dll. 

5 Terminal 
Penumpang 

a. Terminal 2D dan 2E  
Luas : 107,200m² 
Kapasitas : 32.458.946 org/thn (terminal 1 dan 2 ) 

b. Terminal 1A,1B,1C, dan 2F 
Luas : 184.817m² 

c. Terminal 3  
Luas : Pier 1 (29.800m²) Linking (25.000m²) 



48 
 

6 Terminal 
Kargo  

a. Internasional 
Luas : 36417m² 
Kapasitas : 464.340.080 kg/thn (internasional & 
domestik) 
Domestik : 12421 m² 

7 Hangar  Tersedia  

Sumber :bandarasoekarnohatta.wordpress.com,2020 

 

B. Bandar Udara Internasional Changi Singapura (Singapore Changi 

Airport) 

Bandar Udara Internasinal Changi Singapura adalah bandara 

internasional yang terletak di daerah Changi di bagian ujung timur 

pulau Singapura dan merupakan salah satu fasilitas penerbangan di Asia 

dan dunia. Bandara ini melayani penerbangan ke lebih dari 300 tujuan 

di 60 negara. 

Sejak pertama kalinya bandara ini beroperasi padah tahun 1981 

hingga sekarang, bandara ini terus meningkatkan kulitas pelayanannya. 

Slaah satunya terlihat dari penambahan jumlah terminal sesuai dengan 

peningkatan jumlah kebutuhan penumpang yang terus terjadi. Bandara 

ini memiliki 3 terminal, 2 diantaranya yaitu terminal CIP yang diberi 

nama JetQuay dan Budget Terminal beroperasi sejak tahun 2005 

setelah direnovasi. Sedangkan terminal 3 merupkan terminal terbaru 

yang beroperasi pada tahun 2008. 

Tabel 2.7. Spesifikasi Bandara Changi Singapura 
Kode IATA SIN 
Kode ICAO WSSS 
Lokasi Changi,East Region 
Negara  Singapura 
Pengelola  Changi Airport Group Pte Ltd 
Tipe  Publik dan Militer 
Dibuka  29 Desember 1981 
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Ketinggian DPL  22 ft/7m 
Koordinat 01º21’33’’LU 103º59’22’’BT 
 Landas Pacu  

Arah 
Panjang 

Permukaan 
Ft M 

02R/20L 13,123 4.000 Aspal  
02C/20C 13,123 4.000 Aspal  
02R/20L 12,467 3.800 Beton  
13/31 12,303 3.750 Beton  

Sumber::http;//id.wikipedia.org/wiki/Bandar_Udara_Internasional_Changi_Si
ngapura:(Diakses 2021) 

 

Gambar 2.24 Layout Changi Airport 
sumber :constructionheadline.com(diakses 2021) 

1. Fasilitas –Fasilitas Bandara Changi  

Bandara Changi Airport merupakan bandara yang dirancang dengan 

teknologi tinggi dan modern, selain itu juga memiliki fasilitas jasa 

kegiatan transportasi lain seperti MRT, SkyTrain, Bus, dll.  

Bandara Changi saat ini memiliki empat terminal,yaitu T1, T2, T3, 

dan T4, dengan total kapasitas penanganan pertahun sejumlah 80 

juta orang . Terminal 1, 2, dan 3 terhubung langsung melalui sistem 

penggerak orang, sehigga penumpang dapat dengan bebas berpindah 

terminal tanpa harus memalui imigrasi. Transportasi di dalam dan di 

antara ketiga terminal ini juga disediakan oleh penggerak manusia 

dan sistem skytrain, meskipun memungkinkan untuk berjalan kaki 

antar terminal. 
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 Jewel Changi Airport  

Jewel adalah struktur terminal baru yang dimaksudkan sebagai 

kompleks serbaguna. Memiliki area seluas 3,5 hektar dimana 

dulunya sebagai tempat parkir mobil terminal 1 dulu berada. 

Bangunan ini terletak di  antara tiga bangunan terminal yang ada 

sehingga memungkinkan penumpang untuk berpindah memalui 

jewel changi sekaligus menjadi daya tarik bagi pengunjung.  

Desainnya terdiri dari struktur yang melingkar dan mengerucut 

membentuk lubang di tengahnya seperti donat, taman besar 

terletak di tengah dengan HSBC Rain Vortex.  

 

 

 

  

Gambar 2.25 Kawasan Jewel Changi Singapore 
sumber :Visitsingapore.com 

 Taman Kupu-kupu  

Taman kupu-kupu berada di dalam area Jewel Changi Airport  

 

Gambar 2.26 Taman Kupu-Kupu 
sumber :Visitsingapore.com 
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 Bioskop  

Bioskop gratis merupakan fasilitas pelayanan yang diberikan 

kepada pengunjung yang transit dan menunggu keberangkatan 

dalam waktu yang cukup lama  

 

Gambar 2.27 Fasilitas Bioskop 
sumber :Visitsingapore.com 

 

2.4.2 Bangunan Ekologi 

Berikut ini adalah beberapa contoh bangunan berkonsep ekologi 

yang dijadikan sebagai bahan referensi, diantaranya: 

A. Bandar Udara Internasional Banyuwangi 

Bandar Udara Internasional Banyuwangi yang juga sebelumnya 

sebagai Bandara Blimbingsari, terletak di Desa Blimbingsari, 

Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. 

Bandara ini memiliki landas pacu 2.500 meter dan lebar 45 meter. 

Bandara ini di klaim sebagai bandara hijau pertama di Indonesia. 

(Wikipedia, Bandar Udara Banyuwangi, 2020) 
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Gambar 2.28 Bandara Banyuwangi  
sumber :Banyuwangibagus.com,2020 

Terminal yang diresmikan pada tahun 2017  ini mengusung konsep 

hijau ramah lingkungan atau eco-terminal yang efisien dari segi 

pemeliharaannya. Hal ini ditandai dengan penghawaan udara yang 

alami, penanaman tanaman di atap terminal, konservasi air dan sunroof 

untuk pencahayaan alami di siang hari.  

Selain itu terminal baru ini mengadopsi bentuk ikat kepala khas 

Suku Osing. Sehingga bandara ini bukan berfungsi sebagai salah satu 

pintu masuk ke Banyuwangi, namun sekaligus menjadi landmark baru 

yang menarik wisatawan. 

 Fasad 

Berbeda dengan bangunan bandara pada umumnya yang banyak 

dipenuhi dengan kaca, bandara ini menyuguhkan karya anti 

mainstream dengan menggunakan banyak kayu bekas untuk 

bangunannya.  

Atap gedung terminal menggunakan roof garden yang ditanami 

rumput gajah mini. Begitu juga sepanjang ventilasi atap menjuntai 

tanaman hias merambat Lee Kwan Yew. Pemilihan konsep bandara 

beraksitektur hijau disesuaikan dengan iklim tropis Indonesia, 
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efisiensi dalam pengelolaan dan pemeliharaan, mengoptimalkan 

sumberdaya lokal dan material ramah lingkungan, memanfaatkan 

vegetasi untuk meminimalisir panas, dan mengelola limbah untuk 

keberlanjutan sumberdaya.  

Atap terminal bandara mengadopsi atap rumah adat Suku Osing, 

suku asli Bayuwangi. Terdapat dua atap dengan arah yang 

berlawanan, menandakan keberangkatan dan kedatangan. Tak 

hanya itu, ciri khas budaya lokal juga terlihat dengan hadirnya 

Killing, yaitu kincir angin khas Suku Osing di bagian depan 

bandara.  

 

 
 
 
 
 
 

 

Gambar 2.29 Bandara Banyuwangi 
sumber :Banyuwangibagus.com,2020 

 Penghawaan 

 Terminal ini mengedepankan konsep rumah tropis dengan 

penghawaan alami, sehingga hampir tanpa AC. Desain interior 

minim sekat untuk menjamin sirkulasi udara dan sinar matahari.  
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Gambar 2.30 Bandara Banyuwangi  
sumber :Banyuwangibagus.com,2020 

 Interior  

Hampir setiap sudut terminal dikelilingi kolam ikan untuk 

mengoreksi tekanan udara, aliran air di kolam ikan yang 

mengepung berbagai ruang membuat suhu ruang tetap sejuk. 

Bangunan bandara ini juga dihiasi dengan tanaman hijau yang akan 

membuat ruangan terasa asri dan natural Pencahayaan alami dari 

sinar matahari dengan meminimalisir sekat pada ruang interior 

yang menggunakan kayu-kayu bekas, kayu yang dipilih adalah 

kayu Ulin bekas yang bertekstur khas.  

 

 

Gambar 2.31 Bandara Banyuwangi  
sumber :Banyuwangibagus.com,2020 
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 Lansekap 

Bandara ini masih di dominasi lahan persawahan, ini manjadikan 

ciri khas bandara yang mengusung konsep bandara beraksitektur 

hijau.(Banyuwangibagus.com, 2018) 

 

Gambar 2.32 Bandara Banyuwangi  
sumber :Banyuwangibagus.com,2020 

B. Wisma Dharmala  

Gedung Wisma Dharmala Sakti didirikan tahun 1986 oleh arsitek 

asal Amerika, Paul Rudolph. Beliau terinspirasi dari bentuk atap-atap di 

Indonesia yang memiliki overstek karena merespon iklim tropisnya 

sehingga apabila di dalam gedung tidak akan secara langsung diterpa 

cahaya matahari. Desain bangunan Wisma Dharmala Sakti ini 

menerapkan Konsep Tropis Vernakular. Arsitek mengkombinasi 

berbagai potensi alam yang tersedia di lingkungan site berada, dan 

memanfaatkan untuk membantu life cycle bangunan.  

1. Pencahayaan  

 Pencahayaan alami pada bangunan ini terlihat hanya di beberapa 

bagian yang terkena cahaya seperti jendela-jendela pada 

bangunan, tanaman rambat disekitar atap kanopi, dan sekitar 

koridor pada bangunan. 
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 Pencahayaan buatan pada bangunan ini menggunakan lampu, 

namun lampu pada siang hari tidak terlalu pada koridor karena 

cahaya matahari masih dapat masuk ke dalam bangunan.  

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Gambar 2.33 Pencahayaan Wisma Dharmala 

sumber :Arquitetura,oleh Diah Alia,2020 

2. Penghawaan  

Awalnya bangunan ini sebenarnya tidak perlu menggunakan 

pendingin ruangan. Namun seiring berjalannya waktu dan efek 

rumah kaca telah memberi panas yang cukup parah dan tidak 

menentu, akhirnya bangunan ini menggunakan pendingin ruangan 

untuk penghawaan. 

3. Fasad  

Bentuk fasad yang ditampilkan pada bangunan ini begitu 

menarik dengan overstek diagonal yang menjorok kedepan seolah-

olah membentuk tritisan yang menutupi lantai dibawahnya, 

kemudian tiap lantai memiliki area penghijauan pada selasarnya 

yang ditampilkan pada fasad, sehingga memberi kesan ekologis 

terhadap bangunan. 
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Gambar 2.34  
a.Tampak Depan Wisma Dharmala 

b.Tampak Samping Wisma Dharmala 
c.Tampak Belakang Wisma Dharmala 

sumber :Arquitetura,oleh Diah Alia,2020 

4. Interior  

Dalam konsep bangunan ekologis, interior suatu bangunan 

sangat berpengaruh demi kenyamanan pengguna didalamnya, dalam 

bangunan ini terdapat void yang sangat luas di tengah-tengah 

bangunan, kemudian bukaan jendela yang lebar dan ruang terbuka 

yang luas memberikan ruang bagi udara dan cahaya untuk masuk 

kedalam bangunan  

 

Gambar 2.35 Interior Wisma Dharmala 
sumber :Arquitetura,oleh Diah Alia,2020 

 
 

b a c 
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5. Material  

Strukturnya digunakan beton bertulang dan baja. Diseluruh 

bangunan, kolom, dinding, pagar dan balkon, dibuat dengan ubin 

putih. Penyelesaian bangunan ini tidak hanya melindungi beton 

terhadap retakan, karena cuaca basah di daerah tersebut, menjadi 

solusi umum di Indonesia, dan juga menciptakan rasa sejuk, dan 

memberi tekstur yang mewah. 

6. Saluran Air 

Saluran air diletakkan di beberapa tingkat teras dan balkon 

bersama dengan kotak hijau their dan air mancur dengan seluruh 

lingkungan di sekitarnya. Namun bisa dilihat dari desain atapnya 

yang menyerupai bidang miring dan diiringi dengan tanaman rambat 

berguna untuk menangkal air hujan karena bangunan ini didesain 

sedemikian rupa agar memberi kesan sejuk. 

 

Gambar 2.36 Saluran Air Wisma Dharmala 
sumber :Arquitetura,oleh Diah Alia,2020 
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2.5 Hasil Studi Komparasi  

Berikut ini hasil studi komparasi bangunan terminal bandara  

Tabel 2.8. Komparasi Bangunan Terminal Bandara 
Objek  Bandara Soekarno-Hatta Bandara Changi Singapura  
Konsep 
ruang  

Memiliki pengelompokkan 
terminal yang lebih spesifik 
berdasarkan tujuan 
penerbangan domestik 
maupun  mancanegara, sebab 
menjadi bandara 
internasional paling padat di 
Indonesia. 

Bandara dengan 3 buah terminal 
yang sedang beroperasi memiliki 
masing-masing melayani 
penerbangan domestik dan 
internasional  konsep ruang 
berbeda dengan menyuguhkan 
taman besar di antara terminal. 

Sirkulasi 
ruang  

Linier  Linier  

Fasilitas 
utama 

Terminal penumpang 
domestik dan internasional, 
terminal kargo. 

Terminal penumpang domestik 
dan internasional, terminal kargo 

Fasilitas 
pendukung  

Landasan pacu, taxiway, 
apron, hangar, PKP-PK. 
parkir , menara ATC, dll. 

Jewel Changi, taman kupu-kupu, 
bioskop,Landasan pacu, taxiway, 
apron, hangar, PKP-PK. parkir , 
menara ATC, dll 

Kesimpulan  Pada bandara Soekarno-Hatta, terminal memiliki fasilitas yang 
cukup lengkap ditunjang dengan menggunakan sistem teknologi 
yang modern, kemudian pada bangunan sudah menggunakan 
material-material terbarukan, meskipun beberapa gedung masih 
dipertahankan sebab memiliki nilai history dan ciri khas dari 
daerah tersebut. Sedangkan pada bandara Changi, fasilitas 
diterminalnya begitu baik, dan berteknologi tinggi, sehingga 
kenyamanan dan kepuasan pengunjung sangat di utamakan.  

Sumber : Analisa Penulis,2021 
 

Tabel 2.9. Komparasi Bangunan Ekologi 
Objek  Bandara Banyuwangi Wisma Dharmala 
Inovasi   Menjadi bandara pertama 

dengan konsep Bandara Hijau 
di Indonesia, konsep bangunan 
yang mengedepankan 
bangunan ekologis dan ramah 
lingkungan 

Bangunan yang dirancang untuk 
merespon iklim tropis dengan 
mengunakan overstek-overstek 
yang ditonjolkan guna meredam 
cahaya sinar matahari yang 
masuk berlebih.  

Aplikasi 
dalam desain  

Konsep bangunan eco-terminal 
yang efisien dari segi 
pemeliharaannya, di tandai 
dengan penghawaan udara 
yang alami, penanaman 
tanaman di atap terminal, 
konservasi air dan sunroof 
untuk pencahayaan alami di 
siang hari. 
Bangunan dengan pengahwaan 

Pencahayaan alami pada 
beberapa bagian gedung sebagai 
bentuk hemat energi. 
Penghawaan alami dengan void 
di tengah gedung sebagai atrium 
dan ruang terbuka.  
Fasad dengan overstek dan 
tanaman rambat pada selasar 
menampilkan arsitektur dengan 
ciri khas iklim tropis. 
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alami sehingga hampir tanpa 
AC. Desain interior minim 
sekat untuk menjamin sirkulasi 
udara dan sinar matahari. 
Material sekat pada interior 
menggunakan kayu bekas, di 
tengah-tengah bangunan ini 
dihiasi dengan tanaman hijau 
yang akan membuat ruangan 
terasa asri dan natural 

Material beton bertulang dan 
dinding dengan finishing ubin 
putih memberikan kesan sejuk 
dan mewah. 

Hubungan 
dengan 
lingkungan  

Pemilihan konsep bandara 
beraksitektur hijau disesuaikan 
dengan iklim tropis Indonesia, 
efisiensi dalam pengelolaan 
dan pemeliharaan, 
mengoptimalkan sumberdaya 
lokal dan material ramah 
lingkungan, memanfaatkan 
vegetasi untuk meminimalisir 
panas, dan mengelola limbah 
untuk keberlanjutan 
sumberdaya. 

Kondisi bangunan dengan 
penggunaan material yang 
ramah terhadap lingkungan 
merespon sebuah konsep 
ekologis, kemudian 
memanfaatkan energi dari alam 
yang masuk kedalam gedung 
untuk memberikan efek positif 
bagi pengguna nya.  

Kesimpulan  Banyak cara untuk mengaplikasikan bangunan dengan konsep 
ekologi-arsitektur. Hubungan timbal balik antara bangunan dan 
lngkungan harus tercapai untuk mempertahankan ekosistem. 
Seperti hal nya energi alami (cahaya matahri dan udara) yang bisa 
dimaksimalkan oleh bangunan untuk memberikan energi positif 
pada bangunan. Dan juga penggunaan material pada bangunan 
yang menggunakan bahan baku yang dapat diperbarui dan 
terbarukan, serta mengurangi limbah.  

Sumber : Analisa Penulis,2021 

 



 

 

 

BAB III 

METODE PERANCANGAN 

 

3.1 Ide Perancangan 

Ide atau gagasan yang akan diwujudkan oleh penulis diperoleh melalui 

identifikasi masalah sebagai berikut: 

a. Dalam upaya peningkatan kelas bandara yang telah berubah menjadi 

bandara internasional, maka perlu penambahan bangunan terminal baru 

agar dapat menampung kebutuhan jumlah penumpang yang juga 

bertambah. 

b. Peningkatan sarana tranportasi darat berupa pembangunan jalur Tol 

Trans Sumatera yang kemudian akan terintegrasi dengan bandara. 

c. Penambahan bangunan terminal dibutuhkan perancangan yang mampu 

mengatasi maraknya isu pemanasan global kemudian memberikan 

pelayanan terbaik terutama kenyamanan dan keamanan bagi 

pengunjung/calon penumpang dengan merespon kondisi eksisting yang 

ada di wilayah tersebut. 

Berikut ini ide atau gagasan perancangan yang ingin penulis wujudkan 

dalam perancangan bangunan Terminal 2 Bandara Radin Inten II dengan 

pendekatan Arsitektur Ekologi sebagai judul tugas akhir adalah sebagai 

berikut : 
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a. Menciptakan bangunan Terminal 2 Bandara Internasional Radin Inten 

II yang sesuai dengan kebutuhan pengunjung melalui pendekatan 

arsitektur ekologi. 

b. Menciptkan desain yang inovatif dalam perancangan ruang-ruang 

dalam,luar, fasad, dan utilitas bangunan berdasarkan prinsip arsitektur 

ekologi yang memanfaatkan energi alam. 

 

3.2 Pendekatan Perancangan 

Bangunan terminal sebagai prasarana utama dalam satu kawasan 

bandara selain landasan pacu. Pendekatan arsitektur ekologi yang 

berprinsip pada alam dianggap oleh penulis sebagai pilihan yang tepat 

untuk untuk solusi dari permasalahan sebuah bangunan terminal bandara 

yang berorientasi pada ekosistem alam. perancangan dilakukan dengan 

menerapkan teori yang digunakan oleh Frick Heinz (2007),tentang 

Arsitektur Ekologis. Berdasarkan pendapatnya pendekatan arsitektur 

ekologis mengarah pada: 

1. Penyesuaian terhadap lingkungan  

2. Meminimalisir penggunaan bahan baku yang tidak dapat diperbarui 

3. Penggunaan bahan yang dapat diperbarui dan terbarukan. 

4. Memelihara unsur-unsur alam (udara,tanah,air)  

5. Mengurangi ketergantungan pada energi (listrik,air) dan mengurangi 

limbah (air limbah dan sampah) 

6. Pemanfaatan sumber daya alam sekitar kawasan (sumber energi, 

penyediaan air)  
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7. Menggunakan sistem-sistem bangunan yang hemat energi. 

Prinsip-prinsip di atas akan dijadikan bahan menganalisis pada tahap 

analisis. Menerapkan metode tersebut dengan cara menjustifikasi pada 

aspek-aspek arsitektur ekologis, aspek tersebut diantaranya : 

a. Konfigurasi bentuk bangunan  

b. Orientasi bangunan  

c. Fasad bangunan  

d. Tapak  

e. Sumber energi  

f. Energi yang digunakan  

g. Lingkungan 

h. Sumber material  

Prinsip  Arsitektur Ekologi 

Penyesuaian terhadap lingkungan  

Meminimalisir penggunaan bahan 
baku yang tidak dapat diperbarui 
Penggunaan bahan yang dapat 
diperbarui dan terbarukan. 
Memelihara unsur-unsur alam 
(udara,tanah,air)  
Mengurangi ketergantungan pada 
energi (listrik,air) dan mengurangi 
limbah (air limbah dan sampah) 
Pemanfaatan sumber daya alam 
sekitar kawasan (sumber energi, 
penyediaan air)  
Menggunakan sistem-sistem 
bangunan yang hemat energi. 

 
Gambar 3.1.Metode Analisis Perancangan 

Sumber :Analisis Penulis,2021 

 

 

Aspek Arsitektur Ekologi 
Pada Bangunan 

Konfigurasi bentuk 
bangunan  
Orientasi bangunan  

Fasad bangunan  
Tapak  
Sumber energi  
Energi yang digunakan  
Lingkungan 
Sumber material  
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3.3 Titik Berat Perancangan 

Beberapa elemen dasar yang akan diadaptasi dengan karakteristik 

arsitektur ekologi dalam pembentukan ruang maupun bangunan yang 

dibutuhkan oleh pengguna adalah sebagai berikut :  

a. Inovasi  

b. Bentuk  

c. Konstruksi  

d. Pencahayaan  

e. Penghawaan  

f. Material  

g. Sistem utilitas  

 

3.4 Metode Pengumpulan Data  

3.4.1 Sumber Data 

Terdapat 2 jenis sumber data dalam sebuah penelitian, yaitu data 

primer dan data sekunder, berikut ini penjelasannya sebagai 

berikut:  

a. Data Primer adalah sumber data yang langsung memberikan 

data kepada pengumpul data. Data ini diperoleh melalui 

observasi lapangan, dokumentasi yang dilakukan oleh penulis. 

b. Data Sekunder merupakan sumber yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui 

pihak lain atau melalui dokumen. Data sekunder bersumber 
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dari buku, jurnal, laporan tahunan, literatur, dan dokumen lain 

yang berhubungan dengan penelitian.  

 

3.4.2 Teknik Penumpulan Data 

Teknik pengumpulan data digunakan dalam perancangan ini adalah 

sebagai berikut:  

a. Studi Pustaka  

Dengan mencari data-data didalam buku maupun jurnal 

penelitian dan artikel dalam majalah. Data tersebut dapat 

berupa fisik maupun non fisik. 

b. Observasi, yaitu metode yang dilakukan melalui kunjungan dan 

pengecekan lokasi. Teknik ini bertujuan untuk mempelajari dan 

memahami lokasi objek yang akan dibangun.  

 

3.5 Metode Pengolahan Data  

Berikut ini metode pengolahan data yang dilakukan oleh penulis dalam 

mendapatkan konsep penyelesaian masalah yang disesuaikan dengan 

pendekatan arsitektur ekologi.  

3.5.1 Metode Analisa  

Analisa data dilakukan secara kualitatif, deskriptif. Adapun analisis 

yang digunakan sebagai berikut :  

a. Analisa Kontekstual, meliputi lokasi (makro, mezzo,dan 

mikro), tautan lingkungan, tata wilayah, sirkulasi dan 

aksesibilitas, visual iklim dan utilitas. 
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b. Analisa fungsional, meliputi analisa fungsi, analisa pengguna, 

analisa kegiatan, dan analisa pola kegiatan.  

c. Analisa spasial, meliputi analisa kebutuhan ruang, besaran 

ruang, dan hubungan ruang.  

d. Analisa desain, meliputi analisa penerapan konsep terhadap 

bangunan  

3.5.2 Konsep Perancangan  

Dari hasil analisa yang telah dilakukan, tahapan selanjutnya ialah 

menentukan konsep tapak bangunan yang kemudian menjadi acuan 

dalam perancangan.  

a. Konsep dasar, berupa penerapan pada pendekatan Arsitektur 

Ekologi 

b. Konsep Perancangan Arsitektur, berupa tampilan bangunan, 

bentuk bangunan, ruang dalam, fasad. dll. 

c. Konsep Perancangan Struktur, sebagai elemen-elemen penting 

yang membentuk bangunan mulai dari pondasi, kolom, balok, 

dan struktur lainnya yang saling berkaitan dengan konsep 

arsitektural. 

d. Konsep Perancangan Utilitas, sebagai kelengkapan fasilitas 

pada bangunan seperti plumbing dan mekanikal elektrikal.  
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3.6 Kerangka Pikir Perancangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Diagram Kerangka Pikir 
Sumber: Analisa Penulis,2021  

Ide Perancangan Identifikasi Masalah  

Pendekatan 
Perancangan 

Titik Berat 
Perancangan 

Pengumpulan Data 

Pengolahan Data 

Ide gagasan 
yang akan 

diwujudkan 

Aplikasi Pendekatan 
dengan menjustifikasi 

aspek bangunan 
ekologi dengan 
prinsip ekologi, 
(Heinz Frick) 

Sumber  Data 

Teknik Pengumpulan 
Data 

Analisa  

Konsep 
Perancangan 

Konsep Perancangan terminal bandara dengan 
pendekatan arsitektur ekologi, sangat erat kaitannya 
dengan implementasi sustainable development dengan 
misi penghematan energi, pemafaatan sumberdaya 
alam, penggunan energi terbarukan serta desain yang 
selaras dengan alam.  



 

 

BAB IV 

ANALISIS PERANCANGAN 

 

4.1  Analisa Kontekstual  

4.1.1 Analisa Mezzo  

Kabupaten Lampung Selatan merupakan salah satu Kabupaten di 

Provinsi Lampung, dengan ibukota kabupaten yang terletak di Kalianda. 

Wilayah kabupaten Lampung Selatan terletak antara 105°45’ BT dan 

5°15’-6° LS. Kabupaten Lampung Selatan memiliki luas daerah daratan 

kurang lebih 2.109,74Km². berdasarkan Peraturan Daerah Lampung 

Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten Lampung Selatan. Wilayah kabupaten Lampung Selatan 

memiliki batas-batas sebagai berikut :  

 Sebelah Utara  : Berbatasan dengan wilayah Kabupaten Lampung  

Tengah dan Lampung Timur. 

 Sebelah Selatan  : Berbatasan dengan Selat Sunda. 

 Sebelah Barat  : Berbatasan dengan wilayah Kabupaten Pesawaran  

dan Kota Bandar Lampung 

 Sebelah Timur  : Berbatasan dengan Laut Jawa.  
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Gambar 4.1 Peta Administratif Kabupaten Lampung Selatan  

Sumber: sippa.ciptakarya.pu.go.id 

Sebelah selatan pada Kabupaten Lampung Selatan terdapat sebuah 

pelabuhan besar yaitu Pelabuhan Bakauheni. Pelabuhan ini digunakan 

sebagai tempat penyeberangan antar pulau yaitu, Sumatera-Jawa atau 

sebaliknya. Kemudian Kabupaten Lampung Selatan juga memilki sebuah 

terminal bandara terbesar di Provinsi Lampung yaitu Bandar Udara 

Radin Inten II. Bandara ini melayani penerbangan domestik dan 

Internasional. 

Dengan demikian Kabupaten Lampung Selatan memiliki 2 akses 

gerbang pintu masuk antar kota dan pulau. Hal ini menjadi 

menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi dan pengembangan 

kabupaten dalam bidang transportasi, pusat perdagangan, industri dan 

pariwisata. 

 

4.1.2 Analisa Mikro  

4.1.2.1 Data Umum Site  

Saat ini kawasan Bandara Radin Inten II memiliki luas lahan yang 

dipergunakan untuk operasi bandara seluas 960.555 m2 atau lebih kurang 

96 ha, yang terdiri dari tanah bersertifikasi seluas 809.875 m2 dan tanah 
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belum bersertifikasi seluas 150.680 m2. Terlihat bahwa Bandara Radin 

Inten II berada pada arah runway 14-32, pada sisi Barat Daya atau 

sebelah kanan bandara merupakan jalan nasional yang berfungsi sebagai 

jalur lintas Sumatera.  

 
Gambar 4.2 Peta Lokasi Site 
Sumber : Google Earth, 2021 

Selain itu hunian penduduk juga sudah mulai padat sehingga 

pengembangan ke arah Barat Daya sangat sulit dikembangkan. Salah satu 

hal yang harus dicermati pula bahwa ujung R/W 14 sangat dekat sekali 

dengan jalur lintas Sumatera yang menghubungkan Kota Bandar 

Lampung-Metro-Kotabumi, sehingga dalam analisa diperlukan suatu 

antisipasi dengan melakukan displaced threshold sejauh 300 m, sehingga 

area tersebut akan dimanfaatkan sebagai fasilitas RESA (Runway End 

Safety Area).  

Dari kondisi kawasan yang ada maka salah satu areal pengembangan 

fasilitas sisi darat Bandara Radin Inten adalah ke arah Timur Laut. Pada 

arah Timur Laut terdapat perkebunan kelapa sawit milik swasta PT. 



71 
 

Triguna. Site ini didukung dengan aksesibilitas yang sangat baik, dengan 

jangkauan ke Jalan Tol Trans Sumatera.  

Berkut ini adalah persyaratan bangunan berdasarkan Peraturan 

Daerah Provinsi Lampung Nomor 21 Tahun 2014 pasal 26 ayat 3 :  

 Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 60% dari luas 

lahan  

 Koefisien Lantai Bangunan (KLB) bangunan gedung maksimum 

2,4. 

 Garis Sempadan Bangunan (GSB) paling sedikit 5 meter dari 

tepi badan jalan. 

 Koefisien Daerah Hijau (KDH) 20-30%. 

Penyediaan lahan untuk perancangan terminal bandara ini seluas  

45 hektare . Berikut ini rencana lokasi site. 

Batas wilayah site lokasi perancangan bandara ini yaitu : 

 Sebelah Utara  : Persawahan dan permukiman 

 Sebelah Timur  : Permukiman 

 Sebelah Selatan  : Permukiman  

 Sebelah Barat  : Bangunan Terminal Bandara Radin Inten II  
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Gambar 4.3 Peta Lokasi Site 

Sumber : Analisa Penulis 

4.1.2.2 Fasilitas Penunjang Sekitar Site  

Perencanaan perancangan bangunan terminal II bandara ini 

didukung oleh telah tersedianya fasilitas Bandara Radin Inten saat 

ini yang masih beroperasi, kemudian akan di buka akses exit tol 

trans sumatera menuju dan dari terminal II bandara sehingga 

memudahkan penumpang untuk meneruskan perjalanan ke seluruh 

wilayah Provinsi Lampung.  

Tabel 4.1 Jarak Tempuh dari Bandara ke Wilayah Sekitar Site  
Tujuan Jarak 

Kota Metro 26,4 km 
Kota Bandar Lampung 28 km 
Lampung Timur 78 km 
Kota Bumi 94 km 
Pringsewu  35 km  
Wisata Taman Way Kambas 81 km 
Sumber: Google Maps, 2021  
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4.1.3 Analisa Tapak  

4.1.3.1 Analisa Topografi  

Eksisting:  

Area perencanaan perancangan bangunan terminal ini memiliki 

kondisi topografi yang berkontur, sebab lahan ini awalnya 

digunakan sebagai lahan pertanian,  

 
Gambar 4.4 Analisa Kontur  

Sumber : Analisa Penulis 

Tanggapan :  

Kondisi ini tidak berdampak pada perencanaan karena kondisi 

bangunan dapat menyesuaikan atau bisa digunakan teknik cut and 

fill  

4.1.3.2 Analisa Utilitas dan Jaringan  

Eksisting :  

Pada area site yang sebelumnya digunakan sebagai lahan pertanian 

memiliki jaringan air yang sudah baik,saluran drainase dari dalam 

site mengarah ke lahan perkebunan dan berakhir di riol kota jalur 

Lintas Sumatera 
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Gambar 4.5 Skema Drainase dan Jaringan  

Sumber : Analisa Penulis 

Tanggapan : 

- Pada perancangan bangunan terminal ini, jaringan air terutama 

pada saluran pembuangan akan dibuat tersendiri sehingga tidak 

mencemari lingkungan sekitar. 

- Kemudian memanfaatkan lahan untuk membuat beberapa titik 

resapan air hujan dan titik sumur sebagai sumber air bersih 

yang bisa digunakan untuk bangunan terminal dan masyarakat 

sekitar.  

- Sedangkan pada jaringan listrik di area perencanaan sudah 

terakomodasi layanan dari PLN, sebab pada bangunan bandara 

saat ini yang sedang beroperasi juga menggunakan jaringan 

tersebut, sehingga pada perencanaan terminal yang baru 

kemungkinan akan mengadopsi sistem jaringan bangunan yang 

lama dan akan direncanakan sistem tenaga surya untuk 

menghemat energi.  
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4.1.3.3 Analisa Vegetasi  

Eksisting :  

Vegetasi pada eksisting merupakan area persawahan dan di 

kelilingi beberapa pepohonan seperti pohon kelapa, pohon jati, 

pohon akasia, serta pepohonan lain yang tumbuh secara liar. 

Tanggapan :  

Pada tahapan pembangunan hal yang utama berupa pelaksanaan 

pembersihan lahan, namun pelaksanaan pada area tersebut cukup 

mudah karena sebagian area tidak banyak pohon yang harus di 

tebang sesuai dengan keperluan pembangunan. 

 
Gambar 4.6 Eksisting Site   
Sumber : Analisa Penulis 

Selanjutnya perencanaan untuk vegetasi pada perancangan 

bangunan akan ditambahkan beberapa jenis tanaman, sebagai 

berikut  

Tabel 4.2 Jenis Vegetasi  
No. Fungsi  Nama Vegetasi  
1 Peneduh   Pohon tanjung  

 Pohon tabebuya  
 Pohon ketapang  

2 Penyerap polusi udara   Angsana  
 Pohon palm  
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 Bougenvil  
 Krisan  

3 Penghalang Kebisingan   Pohon tanjung  
 Bougenvil  
 Tremebesi  

4 Pemecah angina dan petunjuk 
arah  

Pohon cemara  

5 Penutup tanah   Rumput gajah  
 Hingkip mirten  

6 Tanaman dalam ruang   Philodendron  
 Lidah mertua  
 Lili paris  
 Lavender  

7 Menjaga kelembapan   Pakis boston  
8 Tanaman hias ( semak/perdu)   Pucuk merah  

 Daylily kuning 
 Teh-teh pangkas  
 Coleus merah  
 Walisongo  

Sumber : Analisa Penulis  

Tabel 4.3 Jenis Vegetasi yang Digunakan  
Nama vegetasi  Fungsi  Letak  

Pohon tanjung 

 
Sumber :bukalapak.com 

Peneduh dan 
penghalang 
kebisingan  

Pinggir lahan, 
sekitar parkir  

Pohon tabebuya 

 
Sumber : shopee.co.id 

Peneduh  Area site  

Pohon ketapang 

 
Sumber : dekoruma.com 

Peneduh  Area site, 
terutama taman 
dan parkir  

Pohon akasia  

 
Sumber : 

inigambarhd.blogspot.com  

Peneduh  Pinggir lahan  

Pohon cemara  Pemecah angina, 
penunjuk arah  

Sisi jalan 
sirkulasi  
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Sumber : tokopedia.com 

Pohon palm  

 
Sumber : 99.co 

Tanaman hias , 
penunjuk arah  

Area taman dan 
sisi lahan  

Pakis boston  

 
Sumber : ibadgarden.com 

Menjaga 
kelembapan udara  

Dalam ruangan, 
taman 

Bugenvil  

 
Sumber : rimbakita.com 

Penyerap polusi 
udara, tanaman 
hias  

Area taman  

Le kwan yu  

 
Sumber :shopee.co.id 

Tanaman hias  Roof top  

Philodendron  

 
Sumber :kompas.com  

Menghilangkan 
VOC dalam 
ruangan dan 
penghias  

Dalam ruangan  

Lidah mertua  

 
Sumber :lazada.co.id 

Menyerap CO2 
dan melepas O2, 
penghias  

Dalam ruangan 
dan taman  

Krisan  

 
Sumber : shopee.co.id 

Penyerap polusi 
udara , penghias  

Area taman  

Rumput gajah  Penutup tanah  Area taman dan 
rooftop  
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Sumber : tokopedia.com  

Sumber : Analisa penulis  

4.1.3.4 Analisa Aksesibilitas dan Sirkulasi  

Eksisting :  

Sirkulasi menuju dan dari site pada kondisi saat ini hanya jalan 

perkampungan yang bisa dilewati oleh mobil satu arah, dan kondisi 

perkerasan yang masih tanah dan bebatuan.  

 

Tanggapan :  

- Maka dari itu akses menuju site akan direncanakan melalui 

jalan bandara yang dibuat khusus menuju bandara. Jalan 

bandara ini terhubung kearah jalur gerbang tol trans Sumatera 

dan jalur kolektor, sehingga akses ke jalan bandara ini bisa 

diakses dari jalan lintas sumatera. 

- Aksesibilitas bagi pengelola akan melalui terowongan yang 

melewati landasan pacu pesawat sehingga memudahkan 

mobilisasi antara bangunan terminal I dan II.  



79 
 

 
Gambar 4.7 Skema Sirkulasi Kendaraan  

Sumber : Analisa Penulis 

4.1.3.5 Analisa Kebisingan  

Eksisting :  

Pada lokasi site merupakan area baru yang jauh dari jalan utama 

atau kegiatan yang menyebabkan kebisingan. Sebab lokasi site 

merupakan area lahan pertanian dan pemukiman yang luas. 

Dampak kebisingan justru di pengaruhi oleh suara pesawat yang 

ada di terminal I bandara. 

 
Gambar 4.8 Eksisting Site  
Sumber : Analisa Penulis 
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Dari kebisingan yang disebabkan oleh pesawat udara yang berada 

di landasan pacu dan apron akan mempengaruhi perencanaan 

bangunan seperti fasad dan eksterior untuk mengurangi kebisingan. 

Seperti pada bagian depan bangunan yang menghadap kea rah 

landasan pacu. 

Tanggapan : 

Akan direncanakan pohon-pohon yang mampu mereduksi suara 

bising dari pesawat yang sedang beroperasi.  

 
Gambar 4.9 Rencana Vegetasi  

Sumber : Analisa Penulis 

 

4.1.3.6 Analisa View  

Secara umum bandara memiliki kebutuhan lahan yang cukup luas 

untuk pengoperasian pesawat udara sebagai jarak aman bagi 

bangunan disekitar kawasan, sehingga bangunan terminal bandara 

biasanya menjadi sesuatu bangunan yang iconic di daerah tersebut.  

Tanggapan :  
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- Pada kondisi site terminal II ini bangunan yang direncanakan 

memiliki view yang baik dari semua sisi, karena jarak pandang 

tidak terhalang oleh bangunan lain. Hal ini dapat dimanfaatkan 

untuk mengeksplorasi bentuk bangunan yang menarik dan baik 

sesuai dengan fungsi nya.  

 
Gambar 4.10 Rencana View dari Luar Bangunan  

Sumber : Analisa Penulis 

- Kemudian view dari dalam site terhadap lingkungan juga 

cukup baik, pengunjung dapat melihat hamparan lahan 

pertanian yang luas dan pemukiman warga, terkecuali ke arah 

barat yang hanya dapat melihat bangunan terminal I.  

 
Gambar 4.11 Rencana View dari Dalam Bangunan  

Sumber : Analisa Penulis 
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4.1.3.7 Analisa Matahari  

Eksisting:  

Analisa matahari yang beredar pada kawasan site ketika cuaca 

dalam keadaan cerah terlihat mulai pukul 06.00 WIB dari arah 

timur dan berakhir/terbenam pukul 17.50, puncak panas terjadi 

pada pukul 11.30-15.00 WIB. Kondisi cuaca di kawasan bandara 

berdasarkan analisa penulis cukup panas dan jarang terjadi hujan. 

 
Gambar 4.12 Analisis Matahari   

Sumber : Analisa Penulis 

Tanggapan :  

Dalam menanggapi hal tersebut, perlu adanya ruang terbuka hijau 

dengan memberi vegetasi peneduh area site sebagai peredam panas, 

membuat elemen air yang dapat berfungsi sebagai penyerap panas, 

serta memperhatikan bentuk fasad dan material yang mampu 

mengurangi panas berlebih yang masuk ke dalam bangunan.  

Menanggapi kondisi di kawasan site yang cukup panas tersebut, 

dapat dimanfaatkan dengan merancang sebuah sistem solar panel 
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untuk penghematan energi listrik yang berguna untuk bangunan itu 

sendiri. 

4.1.3.8 Analisa Angin 

Eksisting :  

Kawasan bandara ini merupakan area pertanian dan pemukiman 

yang luas, pergerakan angin datang dari berbagai arah menuju site 

cukup tinggi disebabkan karena kawasan tersebut tidak banyak 

pemecah angin.  

 
Gambar 4.13 Analisis Arah Angin   

Sumber : Analisa Penulis 

Tanggapan :   

Dalam hal ini, pergerakan angin yang tinggi cukup baik untuk 

bangunan karena dapat mendukung konsep perancangan yang yang 

bisa meminimalisir penggunaan AC. Pertukaran udara yang alami 

dari luar ke dalam bangunan bermanfaat untuk menekan suhu 

tinggi yang disebabkan oleh cuaca yang panas sepanjang hari.  

Kemudian penggunaan secondary skin juga mampu mereduksi 

mengontrol udara yang masuk secara berlebih sehingga tidak 

merusak komponen-komponen yang ada di dalam ruangan.. 
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4.2 Analisa Fungsional  

4.2.1 Analisis Fungsi  

Fungsi yang ada di dalam bangunan terminal penumpang bandara 

terbagi menjadi 3, diantaranya : 

a. Fungsi Operasional  

b. Fungsi Komersial 

c. Fungsi Administrasi  

Kemudian berdasarkan jenis kegiatan yang dilakukan terdapat 2 jenis 

kegiatan yang terjadi, diantaranya sebagai berikut :  

1. Kegiatan manusia  

 Pengelola Terminal, terbagi kedalam bagian operasional, 

pengawasan, pengamanan, pemeliharaan dan administrasi 

terminal. 

 Penumpang  

Penumpang dibagi menjadi dua jenis yaitu penumpang domestik 

dan internasional. Selain itu juga penumpang terbagi menjadi 

penumpang yang akan berangkat dan penumpang yang baru 

mendarat. Berdasarkan data yang diperoleh dari PT. Angkasa 

Pura II prakiraan peningkatan jumlah penumpang nantinya akan 

mencapai angka 3 juta penumpang per tahunnya. 

 Pengunjung  

Terbagi menjadi pengunjung yang mengantar penumpang yang 

akan berangkat dan pengunjung yang akan menjemput 

penumpang yang mendarat.  
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 Penyewa area komersial,  

Merupakan orang yang menyewa fasilitas komersil yang 

disediakan oleh pihak terminal 

 Perusahaan penerbangan 

Terbagi menjadi bagian informasi, pelayanan tiket, pemprosesan 

keberangkatan dan kedatangan penumpang dan barang, kegiatan 

operasi dan administrasi penerbangan. 

Data jumlah airlines pada bandara Radin Inten saat ini adalah 

sebagai berikut :  

 Batik Air  

 Citilink  

 Garuda Indonesia 

 Lion Air  

 Nam Air 

 Sriwijaya Air  

 TransNusa  

 Wings Air  

 Xpress Air  

2. Kegiatan Bagasi  

Terbagi menjadi tiga kegiatan yaitu : 

 Bagasi berangkat  

 Bagasi datang  

 Bagasi transfer  
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4.2.2 Analisis Aktivitas Penumpang 

Terminal penumpang bandara berfungsi sebagai area pertemuan antara 

penumpang dan lapangan udara (air field) pesawat yang meliputi 

pemprosesan penumpang untuk memulai dan/atau mengakhiri suatu 

perjalanan, penanganan angkutan barang, administrasi, operasi 

pemeliharaan bandar udara. 

Di dalam bangunan terminal penumpang bandara terdapat beberapa 

fungsi, diantaranya :  

a. Fungsi Operasional  

Yaitu kegiatan pelayanan penumpang dan barang dari dan ke moda 

transportasi darat dan udara. Yang termasuk dalam fungsi 

operasional antara lain : 

 Pertukaran moda  

Perjalanan udara merupakan perjalanan kelanjutan dari berbagai 

moda, mencakup akses perjalanan darat dan perjalanan udara 

penumapang di kawasan terminal penumpang. 

 Pelayanan penumpang  

Yaitu proses pelayanan penumpang pesawat udara yaitu, 

layanan tiket, pendaftaran penumpang dan bagasi, memisahkan 

bagasi dari penumpang dan kemudian mempertemukannya 

kembali. 

 Pertukaran tipe pergerakan  

Yaitu proses perpindahan penumpang dan atau barang / bagasi 

dari dan ke pesawat. 
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b. Fungsi Komersial  

Bagian atau ruang di dalam terminal penumpang yang dapat 

disewakan berupa fungsi layanan jasa ataupun dalam bentuk retail 

– retail. penjualan 

c. Fungsi Administrasi  

Bagian atau ruang tertentu di dalam terminal penumpang yang 

diperuntukkan bagi kegiatan manajemen terminal. Fungsi ini terdiri 

atas kelompok fungsi administrasi dan kepegawaian, pengelolaan 

dan bidang keteknikkan, serta fungsi layanan servis. 

Berdasarkan aktivitas yang dilakukan pada fungsi-fungsi diatas akan 

menentukan ruang-ruang yang dibutuhkan. 

 

1. Fungsi Operasional  

 Analisis fungsi operasional pada pertukaran moda. 

Analisis ini merupakan kegiatan yang memungkinkan 

pengguna akan melakukan pertukaran moda transoprtasi 

atau transisi saat datang menuju terminal, didalam terminal 

dan saat pergi meninggalkan terminal. Berikut ini tabel 

analisis aktivitas dalam fungsi operasional.  

Tabel 4.4 Analisa Aktivitas dalam Fungsi Operasional pada Pertukaran  
 Moda 

Kegiatan 
Pelaku 

kegiatan 
Sirkulasi / 

pergerakan 
Kepentingan Ruang + Fasilitas 

Mengantar 
penumpang 

Supir  Mengantar 
penumpang ke 
bandara 30 – 60 menit 
sebelum 
keberangkatan dengan  
durasi menurunkan 
penumpang 0 -5 menit 

 

 bersih dan nyaman 
Droop off 

Taxi driver 

 dinamis  

 tertata  Perkir khusus 
Taxi 
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Pengunjung 

 1jam sebelum 
keberangkatan 

dengan lama waktu 
tunggu 15 - 20 mnt 

 pengunjung yang 
telah memarkirkan 
kendaraan, berjalan 

menuju pintu 
keberangkatan, 

melakukan ucapan 
perpisahan dengan 

penumpang 
 

terlindung dari sinar 
matahari langsung dengan 
adanya vegetasi.  

Parkir kendaraan 
pengunjung 

 Dapat diakses oleh 
siapa saja 

 terbuka dan 
pencahayaan serta 
penghawaan dapat 
menggunakan 
pencahayaan dan 
penghawaan alami 

 terdapatnya pengeras 
suara dan jadwal 
penerbangan untuk 
memberikan informasi 
keberangkatan bagi 
penumpang 

Hall Publik 
Bangku panjang, 
pengeras suara, 
toilet, fasilitas 

layanan dan jasa 

Menjemput 
penumpang 

Pengunjung 
/ supir 

30- 60 mnt sebelum 
kedatangan dengan 

lama waktu tunggu 15 
- 20 mnt 

 bersih, nyaman dan area 
cukup luas 

 pergerakan sirkulasi 
tidak terlalu dinamis, 
karena frekuensi yang 
dibutuhkan panjang, 
sehingga terkesan lebih 
nyaman 

 terbuka dan 
pencahayaan serta 
penghawaan dapat 
menggunakan 
pencahayaan dan 
penghawaan alami 

 

Melihat 
pesawat take 

off 

Pengunjung Pada waktu pesawat 
take off dengan durasi 

10 – 20 mnt 

 dibutuhkan adanya 
material yang dapat 
meredam bunyi 

 terbuka dan dapat 
menggunakan 
pencahayaan dan 
penghawaan alami 

 

Melakukan 
pemeriksaan 
awal sebelum 
masuk ke area 

check – in 
 

Security Pada saat melewati 
security check dengan 

durasi 0-5 mnt 

 tingkat keamanan tingi 
karena mulai memasuki 
wilayah steril tahap 1 

 jelas, teliti dan akurat 

 tersedianya area 
penyelamatan jika 
terjadi gangguan system 
operasional  

Security check 
X –tray, walk 
true, computer, 
alat deteksi 
 Penumpang 

 

Menunggu 
proses 

keberangktan 
sesuai jam 

yang telah di 
tentukan 

Penumpang 
domestik  

Sesuai jam yang 
tertera pada boarding 

pass penumpang 
dengan durasi 

menungguu yang 
efisien adalah 60 – 
120 menit, kecuali 

bila terjadi penundaan 

 mewah dan tertata baik 
dalam sirkulasi maupun 
penataan pencahayaan, 

dan penghawaan 

 pembentukan ruang 
yang cukup dinamis 
dengan pemilihan 

Ruang tunggu 
domestik  

 
Bangku, pengeras 

suara, meja 
informasi 

keberangkatan, 
toilet, papan 
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keberangkatan dengan 
standar durasi 
keterlambatan 

penerbangan 45- 60 
menit 

warna dan ekspos 
struktur 

 sistem penghawaan dan 
pencahayaan serta efek 

bunyi sangat 
berpengaruh terhadap 

pemilihan bahan 
material dinding 
sehingga dapat 

menghemat energy dan 
tidak mengganggu 

kenyamanan 
penumpang. 

pengumuman 
keberangkatan 

pesawat 

Penumpang 
internasional 

Ruang tunggu 
internasional  

 
Bangku, pengeras 

suara, meja 
informasi 

keberangkatan, 
toilet, papan 
pengumuman 
keberangkatan 

Sumber : Analisa Penulis 

 Analisa Fungsi Pelayanan Penumpang  

Merupakan kegiatan yang dilakukan antara pengelola 

terminal penumpang dan penumpang yang akan melakukan 

proses keberangkatan dan kedatangan. Berikut ini tabel 

analisa aktivitas dalam fungsi pelayanan.  

Tabel 4.5 Analisa Aktivitas dalam Fungsi Pelayanan Penumpang  

Kegiatan 
Pelaku 

kegiatan  
Sirkulasi / 

pergerakan  
Kepentingan 

Ruang + fasilitas  

Melakukan 
check - in 

Penumpang 
domestik  

Sebelum masuk ke 
ruang tunggu 
0 – 5 mnt atau 

Selama aktivitas 
sterilisasi 

berlangsung 

 sirkulasi penumpang 
baik barang maupun 
manusia harus jelas 

 daerah sterilisasi tahap 
1 

 bersih dan nyaman 
serta area sirkulasi luas 

- 

pihak 
pengelola 

Check-in domestik  
Meja check – in, 
tyceting, airport 
tax counter, 
computer, lemari, 
secondary 
conveyor, 
weighing, primary 
conveyor 

Check-in 
internasional Meja 
chec – in, tyceting, 
airport tax counter, 
computer, lemari, 
secondary 
conveyor, 
weighing, primary 
conveyor, 
imigration and 
viscal area 

Area 
pemeriksaan 

pihak 
pengelola 

Check-in desk  
Meja check – in, 
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tiket/ area 
sterilisasi 
tahap awal 

computer, lemari, 
secondary 
conveyor, 
weighing, primary 
conveyor 

Melakukan 
pembayaran 

pajak bandara 

Penumpang 

Setelah / pada saat 
melakukan 

pengecekan tiket di 
area check –in, 

sebelum masuk ke 
area boarding lone 
dengan durasi 0 – 5 

mnt 

 ruang yang di butuhkan 
tidak terlalu besar, 
tetapi area sirkulasi 
penumpang relative  
luas 

 tersedianya area 
penyelamatan jika 
terjadi gangguan 
system operasional 
Bandara 

- 

pihak 
pengelola 

 

Ruang pelayanan 
airport tax dan 
fiscal 
 Meja pembayaran 
+ lemari 
penyimpanan, 
computer + mesin 
pembayaran, kursi 

proses 
sterilisasi data 

bagi 
penumpang 
yang akan 
melakukan 
perjalanan 

internasional 
atau akan 

memeasuki 
wilayah 

Negara yang 
dikunjungi 

Penumpang 
internasional 

Setelah melakukan 
proses fiscal dengan 
durasi waktu 10 – 20 

mnt 
 

 adanya sentralisasi data 
bagi layanan 
penumpang 
penerbangan 
internasional 

 tingkat  keamanannya 
cukup tinggi, karena 
sudah memasuki proses 
sentralisasi tahap 2   

- 

pengelola 

 Ruang imigrasi  
Meja kerja + 
lemari 
penyimpanan, 
computer, kursi 
untuk 2 orang 

Pemeriksaan 
dan layanan 
penumpang 

pengelola 
Durasi waktu 10 – 

20 mnt 
tingkat privasi  dan 

keamanan tinggi 
Ruang CIP 

pembayaran 
klaim barang 
yang di bawa 

dari suatu 
Negara yang 
memasuki 
negara lain 

Penumpang 
internasional 

Setelah melakukan 
prose imigrasi 

dengan durasi waktu 
5 – 10 mnt 

 tingkat keamanan 
relative tinggi karena 
sudah memasuki proses 
sentralisasi tahap 2 

 lebih dikhususkan pada 
barang  

 pergerakan dan 
sirkulasi penumpang 
relaatif dinamis 

- 

pengelola 

Ruang 
bea cukai,  X – 
tray, Meja 
pembayaran + 
lemari 
penyimpanan, 
computer + mesin 
pembayaran, kursi 

proses 
karantina 
sementara 

bagi 
penumpang 

(orang, 
binatang, 

tumbuhan) 
yang akan 
melekukan 
perjalanaan 

internasional 

Penumpang 
manusia, 
hewan, 

tumbuhan) 
internasional Setelah melakukan 

prose imigrasi 
dengan durasi waktu 

10 – 20 mnt 

 terdapat security check 
bagi barang bawaan 
penumpang 

 tingkat keamanan 
relative tinggi karena 
sudah memasuki proses 
sentralisasi tahap 2 

 lebih dikhususkan pada 
barang pergerakan dan 
sirkulasi 
penumpangrelaatif 

- 

pengelola 

Ruang karantina  
Meja kerja + 

lemari 
penyimpanan, 

computer, kursi 
untuk 2 orang, alat 
– alat pemeriksaan 
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pemeriksaan 
kesehatan 
baik itu 

manusia, 
hewan dan 
tumbuhan 
oleh pihak 
kesehatan 

Penumpang 
manusia, 
hewan, 

tumbuhan) 
internasional  

dinamis 

 merupakan area 
pelayanan kesehatan 
dengan nuansa ruang 
kesehatan dengan ke 
amanan dan kedetilan 
relative tinggi 

 tersedianya area 
penyelamatan jika 
terjadi gangguan 
system operasional 
Bandar udara 

- 

pengelola 

Ruang kesehatan 
Pelabuhan  
Meja kerja + 
lemari 
penyimpanan, 
computer, kursi 
untuk 2 orang, alat 
– alat pemeriksaan 

Sumber : Analisa Penulis  

 Analisa fungsi Pertukaran Tipe Pergerakan 

Merupkaan proses perpindahan dari kedatangan penumpang 

yang akan melakukan keberangkatan atau biasa disebut 

transit. Berikut ini tabel analisis aktivitas dalam fungi 

pertukaran pergerakan  

Tabel 4.6 Analisa Aktivitas dalam Fungsi Pertukaran Tipe Pergerakan  

Kegiatan 
Pelaku 

kegiatan  
Sirkulasi / 

pergerakan  
Kepentingan 

Ruang + fasilitas  

Melakukan 
perindahan 

moda 
sementara 
sebelum 

melakukan 
penerbangan 

selanjutnya ke 
daerah tujuan 

(persinggahan) 

Penumpang 
domestik  

Pada saat landing 
dari satu daerah dan 
sebelum melakukan 

perjalanan 
selanjutnya dengan 
lama waktu tunggu 

efektif 60 - 120 
menit 

 pembentukan ruang 
yang cukup dinamis 
dengan pemilihan warna 
dan ekspos struktur 

 system penghawaan dan 
pencahayaan serta efek 
bunyi sangat 
berpengaruh terhadap 
pemilihan bahan 
material dinding 
sehingga dapat 
menghemat energy dan 
tidak mengganggu 
kenyamanan 
penumpang 

Ruang transit 
domestik  
Bangku, pengeras 
suara, meja 
informasi 
keberangkatan, 
toilet, papan 
pengumuman 
keberangkatan 
pesawat 

Penumpang 
internasional 

Ruang transit 
internasional 
Bangku, pengeras 
suara, meja 
informasi 
keberangkatan, 
toilet, papan 
pengumuman 
keberangkatan 
pesawat 

Memindahkan 
barang barang 

penumpang 
dari bagasi 
pesawat ke 

terminal 

Penumpang 
domestik  

Pada saat setelah 
pesawat melakukan 

landing dan 
terjadinya 

perpindahan moda 
dari udara ke darat 

 membutuhkan ruang 
gerak yang relative luas 

 menciptakan system 
pengambilan bagasi 
yang sistematis 

Baggage claim 
domestik 
secondary 
conveyor, 

weighing, primary 
conveyor, ban 

Pengelola 
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kedatangan dengan durasi 
waktu 10 – 20 mnt 

sehingga dapat 
menghemat waktu 

 tersedianya area 
penyelamatan jika 
terjadi gangguan system 
operasional Bandar 
udara 

berjalan, trolly 
barang 

Penumpang 
internasional 

Baggage claim 
internasional 

secondary 
conveyor, 

weighing, primary 
conveyor, ban 
berjalan, trolly 

barang 

Pengelola 

Sumber : Analisa Penulis  

2. Fungsi Administrasi  

 Analisa fungsi Administrasi dan pengelolaan  

Analisa ini merupakan proses yang dilakukan oleh 

pengelola pada bagian adminstrasi untuk memudahkan 

pendataan yang berkaitan dengan penerbangan. 

Tabel 4.7 Analisa Aktivitas dalam Fungsi Administrasi dan Pengelolaan  

Kegiatan 
Pelaku 

kegiatan  
Sirkulasi / 

pergerakan  
Kepentingan 

Ruang + fasilitas  

 Memeriksa dan 
Mengatur kegiatan 
operasional 

 Melakukan koordinasi 
dengan karyawan 

Pengelola 

 

Selama jam 
kantor 

berlangsung 
dengan durasi 
kerja (08.00 – 
17,00 WIB) 

 Masing masing 
ruangan terintegrasi 
dangan baik 
sehingga akses 
tempuh lebih 
sistematis dan 
efisien 

 Petaan tata ruang 
yang baik untuk 
proses sosialisasi 
bagi masing – 
masing pegawai 

 System 
pencahayaan, 
penghawaan dan 
keselamatan 
kebakaran di atur 
dengan baik 

 Benrsih dan nyaman 

Pimpinan 
 (Gm & Manager) 

 Mengatur keuangan 

 Membuat lap.keuangan 
Bagian keuangan 

 Menyimpan data-data 
pegawai 

 Mengatur administrasi 
pegawai 

 Memberi laporan pada 
pimpinan 

 Mengikuti rapat 

Bagian 
kepegawaian dan 

umum 

Mengatur system 
pembagian hasil dan 
operasional layanan 

komersial di area terminal 
penumpang bandara 

Bagian komersial 

 Menyimpan data-data 
terminal 

 Mengatur administrasi 
terminal 

 Memberi laporan pada 
pimpinan 

 Mengikuti rapat 

Bagian pelayanan 
operasional 

lalulintas dan 
bagian 

operasional 
bandara  

Mendata, dan melakukan 
perawatan maintenant 

Pkppk , 
pengamanan , dan 
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pesawat dan 
operasionalnya 

teknik elektronika  

 Pekerjaan teknis 
perawatan sarana 

 Mengatur  keg. 
operasional terminal 

 Mengatur  keg. 
operasional terminal 

 Memberi laporan 
kepada pimpinan 

 Mengikuti rapat 

Bagian umum 

 Melakukan koordinasi 
per divisi 

 Bertanggung jawab ke 
pada GM 

Staff divisi 

Mengatur menegement 
operasional bandara  

Staf corporate risk 
management  

Sumber : Analisa Penulis  

 Analisa Fungsi Pengelolaan dan Operasional 

Analisa kegiatan oleh pengelola pada bagian operasional ini 

memiliki peran dalam hal teknis mekanikal bangunan 

terminal.  

Tabel 4.8 Analisa Aktivitas dalam Fungsi Pengelolaan dan Operasional 

Kegiatan 
Pelaku 

kegiatan  
Sirkulasi / 

pergerakan  
Kepentingan 

Ruang + fasilitas  

Pusat pengaturan 
dan pengkondisian 
listrik 

Pengelola 
dan teknisi 

Selama 
pengoperasian 

 tidak membutuhkan 
ruang yang terlalu besar 

 tingkat  keamanan 
tinggi 

 memikirkan adanya 
fasilitas fire protection 
berupa hydran apabila 
terjadii konsleting 

 privasi dan keamanan 
tinggi  

Ruang panel  
 

Alat – alat panel 
dan kabel – kabel 
listrik 

Pusat pengaturan 
dan pengkondisian 
air 

 tidak membutuhkan 
ruang yang terlalu besar 

 tingkat  keamanan 
tinggi 

 adanya fasilitas fire 
protection berupa 
hydran  

 pemilihan bahan 
material kedap suara 
bagi ruang trafo, ruang 
pompa dan genset  
akibat getaran dan 
bunyi yang dihasilkan.  

Ruang pompa  
Pompa – pompa 

air, dan 
pelistrikannya 

Pusat pengaturan 
dan pengkondisian 
pembangkit listrik 

Ruang genset, 
ruang trafo , alat- 
alat trafo, Mesin 

genset.  
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Sumber :Analisa Penulis  

 Fungsi Amenitas  

Analisa fungsi amenitas berupa kegiatan yang dilakukan 

oleh pengunjung maupun pengelola untuk memenuhi 

kebutuhan nya.  

Tabel 4.9 Analisa Aktivitas dalam Fungsi Amenitas 

Kegiatan 
Pelaku 

kegiatan  
Sirkulasi / 

pergerakan  
Kepentingan 

Ruang + fasilitas  

Buang air kecil atau 
buang air besar 

Semua yang 
beraktivitas 
di terminal 
penumpang 

Pada saat 
melakukan 
aktivitas di 

bandara Sultan 
Thaha, Jambi 
dengan durasi 
waktu , 5 – 10 

mnt 

 bersih 
 sirkulasi luas dan 

nyaman 

 system penghawaan dan 
pencahayaan harus 
ditata dengan baik 

Toilet Pria  
Wastafel, toilet 

jongkok / duduk, 
kaca,tisu, sabun 

cuci tangan, 
pengering tangan, 

urinoar 
Toilet Wanita  

Wastafel, toilet 
jongkok / duduk, 
kaca,tisu, sabun 

cuci tangan, 
pengering tangan 

Wudhu, sholat Semua yang 
melakukan 
aktivitas 
Sholat 

Waktu – waktu 
sholat dengan 
durasi waktu 
untuk sholay 5 – 
10 mnt 

 sirkulasi penghawaan 
dan pencahayaan baik 

 bersih, nyaman, serta 
cukup luas 

Musholla  

Sumber: Analisa Penulis  

 

 Analisa Fungsi Service 

Analisa fungsi service berupa kegiatan yang dilakukan oleh 

pengelola untuk perawatan gedung dan pelayanan pegawai  

 

 

Tabel 4.10 Analisa Aktivitas dalam Fungsi Service 

Kegiatan 
Pelaku 

kegiatan  
Sirkulasi / 

pergerakan  
Kepentingan 

Ruang + fasilitas  

Menyiapkan 
makanan dan 
minuman bagi staff 
dan oprasional 

Cleaning 
service 

Selama jam 
kantor 

berlangsung 
( 08.00 – 17,00 

WIB) 

 bersih dan merupakan 
area privad bagi 
cleaning service 

 di design semaksinmal 
mungkin agar aktivitas 
pelayanan bagi 
karyawan angkasa pura 

Pantry 
 Kursi santai, mini 
dapur + peralatan, 

wastafel, meja. 
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(pemenuhan minum dan 
makan) dapat 
terlaksana. tetapi tetap 
tersedia sirkulasi untuk 
cleaning service 
istirahat 

Penyimpanan alat – 
alat pembersihan 
bangunan 

mudah dalam mengambil 
dan meletakkan kembali 
peralatan pembersihan 
bangunan 

Janitor  
Lemari 

penyimpanan, 
penggantung 

Sumber : Analisa Penulis  

3. Fungsi Komersial  

 Analisa Fungsi Pelayanan Jasa  

Pada analisa fungsi ini pengelola penerbangan yang 

berperan melayani administrasi penumpang.  

Tabel 4.11 Analisa Aktivitas dalam Fungsi Pelayanan Jasa 

Kegiatan 
Pelaku 

kegiatan  
Sirkulasi / 

pergerakan  
Kepentingan 

Ruang + fasilitas  

Area tempat 
mempromosikan 
segala yang 
behubungan dengan 
aktivitas kebandar 
udaraan 

pihak air 
line,  / 

pengusaha 

Selama aktivitas 
di Terminal 
Penumpang 

 informative 

 berada pada area yang 
bisa diakses oleh 
penumpang dan pihak 
bandara 

 membutuhkan area 
sirkulasi yang cukup 
luas dan dinamis 

City Promote  
Papan informasi / 
promosi, banner 

Area yang di 
sediakan sebagai 
sarana informasi 
dan claim terhadap 
penerbangan 
masing – masing 
maskapai 

pihak air 
line, 

Selama aktivitas 
di Terminal 
Penumpang 

 berada di area publik 
hall dan mudah di akses 
oleh penumpang 

Ruang airline  
Meja, kursi, 

computer, mesin 
pembayaran 

Memberikan 
informasi bagi 
penumpang baik 
berupa informasi 
keberangkatan 
maupun informasi 
mengenai layanan 
taxi dan penginapan 

pengelola, 
Selama aktivitas 

di Terminal 
Penumpang 

 dapat di akses oleh 
penumpang dengan baik 

 area sirkulasi cukup 
luas dan dinamis 

 terkadang terjadinya 
interaksi  antara 
pengelola bandara dan 
penumpang dalam 
melayani kebutuhan 
informasi  

Ruang informasi  
Meja informasi + 
rak penyimpanan, 
pengeras suara, 
alat monitoring  

Melayani proses 
pembelian tiket di 
area bandara 

pihak air 
line, 

Selama aktivitas 
di Terminal 
Penumpang 

 disediakan untuk 
penumpang yang 
memiliki waktu yang 
relative sempit dan 
belum memiliki tiket 
untuk penerbangan. 

 efisiensi dan kecepatan 
lebih di utamakan 

Loket pembelian 
tiket  

Meja, kursi, 
computer, mesin 

pembayaran 
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Area transaksi 
penarikan pada 
masing – masing 
bank yang 
disediakan 

Semua yang 
melakukan 
aktivitas di 

terminal 
penumpang  

 membutuhkan 
keamanan yang cukup 
tinggi dan dapat diakses 
oleh pengunjug dengan 
baik, sehingga di 
butuhkan area sendiri 
dimana tidak terlalu 
ramai dikunjungi namun 
tidak sepi dari aktivitas 
pergerakan 

ATM  
Mesin ATM 

sesuai masing – 
masing Bank 

Sarana yang di 
peruntukkan bagi 
layanan 
telekomunikasi 

 pelayanan cepat 
terhadap kebutuhan 
akan informasi bagi  
pengguna 

Telepon umum 
dan internet 
Telepon, meja 
telepon / box 
telepon 

Sumber : Analisa Penulis  

 Analisa Fungsi Penjualan dan Komersial  

Analisa fungsi ini berupa kegiatan yang dilakukan oleh penyedia 

layanan seperti, tempat makan, retail dll untuk pengunjung  

Tabel 4.12 Analisa Aktivitas dalam Fungsi Penjualan dan Komersial  

Kegiatan 
Pelaku 

kegiatan  
Sirkulasi / 

pergerakan  
Kepentingan 

Ruang + fasilitas  

Makan, minum, 
berseantai sambil 
menunggu 
keberangkatan 

pengusaha, 
 Selama aktivitas 

di Terminal 
Penumpang 
berlangsung 
dengan durasi 
waktu kegiatan 
15 – 30 mnt 

 mencirikan masing 
masing restaurant 

 tingkat kenyamanan 
relative tinggi dan dapat 
diakases pleh 
penggunjung 

 sirkulasi dan pergerakan 
relative cepat  

Restoran  
Meja makan 
+kursi, meja 
kasir+ mesin 

kasir, kurasi,mini 
dapur + peralatan 

+ area cuci 

pengunjung 

Area komersial 
yang di sediakan 
untuk terjadinya 
transaksi jual beli di 
area terminal 
penumpang 

pengusaha, 
 

Selama aktivitas 
di Terminal 
Penumpang  

 tingkat kenyamanan 
relative tinggi dan dapat 
diakases pleh 
penggunjung 

 sirkulasi dan pergerakan 
relative cepat  

Retail  
Tergantung 

penyewa 

pengunjung 

Makan, minum, 
berseantai sambil 
menunggu 
keberangkatan 

pengusaha, 
 Selama aktivitas 

di Terminal 
Penumpang 
berlangsung 
dengan durasi 
waktu kegiatan 
15 – 30 mnt 

 mencirikan masing 
masing café’ 

 tingkat kenyamanan 
relative tinggi dan dapat 
diakases pleh 
penggunjung 

 sirkulasi dan pergerakan 
relative cepat dan 
dinamis 

Café  
Meja makan 
+kursi, meja 
kasir+ mesin 

kasir, kurasi,mini 
dapur + peralatan 
+ area cuci, mini 
bar + peralatan 

pengunjung 

Menyewa sesuai 
kebutuhan yang 
diperlukan 

Penyewa 
Sesuai kontrak 
yang disetujui 

 tergantung tfungsi dari 
kantor sewa itu sendiri 

 mudah diakses oleh 
pengunjung 

Kantor sewa  
Tergantung 

penyewa 

Sumber: Analisa Penulis  
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A. Analisis Alur Kegiatan  

1. Penumpang domestik  

Penumpang domestik adalah penumpang yang melakukan 

kegiatan dengan transportasi umum antar wilayah dalam suatu 

negara, beberapa aktivitas yang dilakukan dalam proses ketika 

akan menggunakan transportasi udara akan dijelaskan dalam 

diagram, mulai dari keberangkatan, kedatangan dan transit.  

- Berikut ini alur kegiatan keberangkatan penumpang domestik  

 

Gambar 4.14 Diagram Alur Kegiatan Keberangkatan Penumpang Domestik  
Sumber : Analisa Penulis 

 
- Berikut ini alur kegiatan kedatangan penumpang domestik  

 

Gambar 4.15 Diagram Alur Kegiatan Kedatangan Penumpang Domestik  
Sumber : Analisa Penulis 
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- Penumpang transit/transfer domestik 

 
Gambar 4.16 Diagram Alur Kegiatan Penumpang Transit Domestik  

Sumber : Analisa Penulis 

 

2. Penumpang Internasional  

Penumpang internasional adalah penumpang yang melakukan 

kegiatan dengan transportasi umum antar neagara, beberapa 

aktivitas yang dilakukan dalam proses ketika akan 

menggunakan transportasi udara akan dijelaskan dalam 

diagram, mulai dari keberangkatan, kedatangan dan transit.  

- Berikut ini alur kegiatan keberangkatan penumpang 

Internasional  

 
Gambar 4.17 Diagram Alur Kegiatan Keberangkatan Penumpang Internasional 

Sumber : Analisa Penulis 
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- Berikut ini alur kegiatan kedatangan penumpang 

Internasional 

 
Gambar 4.18 Diagram Alur Kegiatan Kedatangan Penumpang Internasional 

Sumber : Analisa Penulis 

- Penumpang transit/transfer domestik 

 

Gambar 4.19 Diagram Alur Kegiatan Penumpang Transit Internasional 
Sumber : Analisa Penulis. 

3. Pengunjung  

Pengunjung pada terminal bandara dikategorikan sebagai 

penjemput dan juga pengantar penumpang.  

- Berikut ini adalah alur kegiatan penjemput/pengunjung  

 
Gambar 4.20 Diagram Alur Kegiatan Penjemput  

Sumber : Analisa Penulis 
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- Berikut ini adalah alur kegiatan pengantar penumpang  

 
Gambar 4.21 Diagram Alur Kegiatan Pengantar 

Sumber : Analisa Penulis 

 

4. Pengelola perusahaan penerbangan  

Pengelola perusahaan penerbangan memiliki fungsi melayani 

calon penumpang yang akan melakukan penerbangan dengan 

maskapai yang diinginkan. Kegiatan yang dilakukan untuk 

mengatur calon penumpang dari proses pembelian tiket hingga 

melakukan penerbangan, untuk itu alur aktivitas pengelola 

dijelaskan dalam diagram berikut.  

 
Gambar 4.22 Diagram Alur Kegiatan Perusahaan Penerbangan  

Sumber : Analisa Penulis 
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5. Penyewa Area Komersial  

Area komersial dikawasan terminal bandara merupakan fasilitas 

penunjang kebutuhan bagi pengunjung, fasilitas ini berupa 

retail-retail disediakan oleh pihak terminal untuk disewakan. 

Aktivitas yang dilakukan oleh penyewa retail tersebut dijelaskan 

dalam diagram berikut : 

 
Gambar 4.23 Diagram Alur Kegiatan Area Komersial   

Sumber : Analisa Penulis 

 

6. Kegiatan Bagasi  

Kegiatan bagasi termasuk dalam pelayanan proses penerbangan 

bagi penumpang baik itu keberangkatan, kedatangan dan 

transfer. Alur kegiatan ini dapat dijelaskan dalam diagram :  

- Berikut ini gambar diagram alur kegiatan bagasi berangkat  

 
Gambar 4.24 Diagram Alur Kegiatan Bagasi Berangkat  

Sumber : Analisa Penulis 
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- Berkut ini gambar diagram alur kegiatan bagasi datang  

 
Gambar 4.25 Diagram Alur Kegiatan Bagasi Datang  

Sumber : Analisa Penulis 

- Berkut ini gambar diagram alur kegiatan bagasi transfer  

 
Gambar 4.26 Diagram Alur Kegiatan Bagasi Transfer 

Sumber : Analisa Penulis 

 

4.3 Analisa Spasial  

4.3.1 Kapasitas Penumpang  

Pada akhir tahun 2018 Bandara Radin Inten II ditingktakan menjadi 

bandara internasional, pemerintah setempat memberi waktu selama 6 

bulan sejak diterbitkannya surat resmi peningkatan untuk otoritas bandara 

mempersiapkan segala keperluan untuk penerbangan internasional seperti 

imigrasi, bea dan cukai serta terminal 2 internasional. Saat ini Bandara 

Radin Inten mampu melayani 3.350 penumpang setiap hari.  

Berikut ini tabel jumlah penumpang dalam kurun waktu 8 tahun terakhir.  

Tabel 4.13 Jumlah Penumpang Bandara Raden Inten  

No Tahun 
Penumpang 

Jumlah 
Datang Berangkat 

1 2013 595.751 592.359 1.188.110 
2 2014 612.195 617.597 1.229.792 
3 2015 702.726 716.616 1.419.342 
4 2016 948.881 979.135 1.928.016 
5 2017 1.164.420 1.236.743 2.401.163 
6 2018 1.254.309 1.275.281 2.529.590 
7 2019 885.750 880.850 1.736.600 
8 2020 200.394 179.585 379.979 
Sumber :Analisa Penulis, berdasarkan data BPS 
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Dari tabel jumlah penumpang di atas, jumlah penumpang dari tahun 2013 

sampai 2018 mengalami peningkatan jumlah penumpang kecuali di 2 

tahun terakhir yang mengalami penurunan yang cukup jauh, hal itu 

disebabkan karena pandemi Covid-19.  

 

4.3.2 Analisis Kebutuhan Ruang 

A. Analisa Kebutuhan Luas Ruang  

 Kebutuhan ruang dibuat dengan tujuan menentukan standar ruangan 

berdasarkan furniture, kapasitas orang, dan aktivitas manusia di dalamnya. 

Standar kebutuhan ruang yang digunakan dalam perancangan terminal ini 

berdasarkan standar yang ditetapkan oleh ICAO, FAA, dan SNI. Acuan 

dari analisa kebutuhan ruang ini meliputi sebagai berikut :  

ASS   : Asumsi  

NAD   : Neufert Architect Data  

AD    : Arsitek Data  

TSS    : Time-Saver Standart Building Type  

Kemudian terdapat acuan SNI 03-7046-2004 yang di asumsikan 

berdasarkan data Bandara Radin Inten II. Berikut tabel asumsi yang 

digunakan untuk menghitung luas terminal penumpang.  

Tabel 4.14 Asumsi Perhitungan Luas Ruang Terminal 
Keterangan Asumsi 

Jumlah penumpang tahunan domestik (x) 2.500.000 (Radin Inten)  
Jumlah penumpang tahunan internasional (x)   10.000 (Radin Inten)  
Jumlah penumpang internasional datang pada 
waktu sibuk (c) 

700 

Jumlah penumpang domestik datang pada 
waktu sibuk  (c) 

1000 

Jumlah penumpang internasional berangkat 
pada waktu sibuk (a) 

700 

Jumlah penumpang domestik berangkat pada 
waktu sibuk (a) 

1000 
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Jumlah penumpang transfer (b)  210 ( asumsi 15% dari waktu 
sibuk )  

Jumlah pengunjung per penumpang  (f) 4 orang  
Waktu pemrosesan check in/ penumpang (t1) 2 menit  
Proporsi penumpang menggunakan mobil / taxi 
(p)  

0,94  

V = kedalaman standar sisi darat  20-25 m 
W = kedalaman standar sisi udara  (10-15m)  
Proporsi penumpang menunggu terlama (i) 0,4 
Proporsi penumpang menunggu tercepat (k)  0,6 
Max, jumlah kursi pesawat yang mampu 
dilayani (m)  

400 kursi (B-747-400) 

Waktu kedatangan penumpang pertama 
sebelum boarding di gate hold room (GHR)  

120 Menit 

Waktu kedatangan penumpang terakhir  
sebelum boarding di GHR (h) 

60 menit  

Kebutuhan ruang per penumpang (m2) (s)  1m² (IATA) 
Proporsi penumpang datang dengan 
menggunakan wide body aircraft (q) 

0,4  

Proporsi penumpang datang dengan 
menggunakan narrow body aircraft (q) 

0,6 

Sumber : SNI 03-7046-2004   

Pada tabel acuan di atas, kemudian dilakukan perhitungan luasan 

kebutuhan ruang berdasarkan beberapa aktivitas kegiatan dan kebutuhan 

ruang yang sudah di analisis. Berikut ini beberapa tabel luas kebutuhan 

ruang sesuai kebutuhan masing-masing fungsi 

 

 Kebutuhan Ruang Keberangkatan  

Tabel 4.15 Analisa Kebutuhan Luas Ruang Keberangkatan  
Ruang Kapasitas Standar Unit Luas (m²) Sumber 

Kerb. 
Keberangkatan 
dan kedatangan 

1000 Panjang kerb. 
Keberangkatan dan 
kedatanngan : 
L=0,095 c. p meter. 
(1+f) (+10%)  
L= 0,095 x 1700 x 
0,94.(1+4). (+10%) 
   = 759 + 76  
   = 835m² 

1 835m² SNI 03-
7046-
2004   

Hall pengantar  
1  

100 
 

Luas area :  
A= 0,75.4.100  
= 300  

1 300 m² SNI 03-
7046-
2004   

Hall pengantar  
2  

100 
 

Luas area :  
A= 0,75.4.100  

1 300 m² SNI 03-
7046-
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= 300  2004   
Hall 
keberangkatan  

1000  1 m² / orang 1 1000 m² SNI 03-
7046-
2004   

Security Check  40 2,3 m²/org 1 92 m² TTMI 
Security  4 5mx5m 2 50 m² ASS 

Area check in   30 10mx10m  4 400 m² ASS 
Ruang transit 1  250 (50%dari 

500) 
1 m² / orang 1 250 m² ASS 

Rung transit 2   250 (50%dari 
500) 

1 m² / orang 1 250 m² ASS 

Baggage 
loading 1 

 9mx5m 1 45m² ASS 

Baggage 
loading 1 

 9mx5m 1 45 m² ASS 

R. tunggu 
pengantar 1 

250 1 m² / orang 1 250 m² 
NAD 

R. tunggu 
pengantar 2 

250 1 m² / orang 1 250 m² 
NAD 

Anjungan 
pengantar  

200 1 m² / orang 1 200 m² 
NAD 

R. 
keberangkatan 
alternative  

 10mx18m 1 180 m² ASS 

Ruang tunggu 
internasional 

300 (berdasarkan 
TTMI 60%. Jadi 
60% dari 500 = 

300) 

1 m² / orang 1 300 m² TTMI 

Ruang tunggu 1 320 (berdasarkan 
TTMI 80%. Jadi 
80% dari 400 = 

320) 

1 m² / orang 1 320 m² TTMI 

Ruang tunggu 2 640 (berdasarkan 
TTMI 80%. Jadi 
80% dari 800 = 

640) 

1 m² / orang 1 640 m² TTMI 

Ruang tunggu 3 320 (berdasarkan 
TTMI 80%. Jadi 
80% dari 400 = 

320) 

1 m² / orang 1 320 m² TTMI 

Koridor 
Keberangkatan  

250 1 m² / orang 4 1000 m² Asumsi  

Imigrasi  4  8mx8m 1  64 m²  Asumsi  

Fiscal counter   10mx15m 1  150 m²  Asumsi  
Toilet  umum       

Pria 

 Closet = 1,8 m²  20 36 m² 

NAD 
Urinoir = 0,65 m²  20 13 m² 
Washtafel = 0,42 m² 6 2,52 m² 

Wanita  Closet = 1,8 m²  12 21,6 m² 
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Washtafel = 0,42 m² 8 3,36 m² 
Total 7.106 m²  

 
Sumber : Analisa Penulis  

 Kebutuhan Ruang Kedatangan  

Tabel 4.16 Analisa Kebutuhan Luas Ruang Kedatangan   
Ruang Kapasitas Standar Unit Luas (m²) Sumber 

Kerb 
kedatangan  

1000 Panjang kerb. 
Keberangkatan dan 
kedatanngan : 
L=0,095 c. p meter. 
(1+f) (+10%)  
L= 0,095 x 1700 x 
0,94.(1+4). (+10%) 
   = 759 + 76  
   = 835m² 

1 835m² SNI 03-
7046-
2004   

Hall kedatangan 
1    

700 
 

Luas area : 
A= 0,75 (a.1)m² 

A=0,75 (700x1)m² 
A=0,75 (700)m² 

A= 525 m² 

1 525m² SNI 03-
7046-
2004   

Hall kedatangan 
2   

750 
 

Luas area : 
A= 0,75 (a.1)m² 

A=0,75 (750x1)m² 
A=0,75 (750)m² 

A= 560 m² 

1 560m² SNI 03-
7046-
2004   

R tunggu 
kedatangan 1  

 Luas area : 
A= 0,75 (a.1)m² 

A=0,75 (350x1)m² 
A=0,75 (350)m² 

A= 260 m² 

1 260 m² SNI 03-
7046-
2004   

R tunggu 
kedatangan 2 

 Luas area : 
A= 0,75 (a.1)m² 

A=0,75 (150x1)m² 
A=0,75 (150)m² 

A= 112 m² 

1 112 m² SNI 03-
7046-
2004   

Ruang imigrasi 
& bea cukai  

20 10 m x 20 m 1 200 m² Asumsi  

Ruang karantina   100 m² 1 100 m² Asumsi  

Fiscal counter 1  10mx15m 1 150 m² Asumsi  
Gate 
kedatangan 1  

150 Luas Area :  
A=0,75(1m².s) 
A=0,75(0,4) 

=60 

1 60 m² SNI 03-
7046-
2004   

Gate 
kedatangan 2 

150 Luas Area :  
A=0,75(1m².s) 
A=0,75(0,4) 

=60 

1 60 m² SNI 03-
7046-
2004   
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X-ray   40 m² 1 40 m² Asumsi  
Baggage claim 
1 

240 (berdasarkan 
TTMI 60%. Jadi 
60% dari 400 = 

240) 

2,3 m²/org 1 552 m² TTMI 

Baggage claim 
2 

240 
(80% dari 

penumpng , 80% 
dari 300 = 240) 

2,3 m²/org 1 552 m² TTMI  

Baggage 
unloading  

 72 m²/ 1 72 m² Asumsi  

R. Visa  2 6mx6m 1 36 m² ASS 
Security    5m x 5m 1 25 m² ASS 

Gudang L&F  6mx10m 1 60 m² ASS 

Toilet Pria 

 Closet = 1,8 m² 10 18  m² 

NAD 

Urinoir = 0,65 m² 10 6,5 m² 

Washtafel = 0,4 m² 3 1,2 m² 

Toilet wanita 
 Closet = 1,8 m² 6 10,8 m² 

Washtafel = 0,4 m² 4 1,6 m² 

Total 4.237 m²  

Sumber : Analisa Penulis 

 Kebutuhan Ruang Pengelola  
Tabel 4.17 Analisa Kebutuhan Luas Ruang Pengelola  

Ruang Kapasitas Standar Unit Luas (m²) Sumber 
Pimpinan (Gm 
& Manager ) 

4 36 m² 1 144 m² TSS  

Bagian 
keuangan 

2 12 m² 1 12 m² NAD  

Staff Bendahara  2 9 m² 1 9 m² NAD  

Pantry   21 m² 2 42 m²  
Kru pesawat  12 6mx14m 2 168 ASS 

Kantor 
Maskapai  

20 100 m² 3 300 ASS 

R Server 
/CCTV 

4 6mx4m 1 24 ASS 

Toilet Pria 

 Closet = 1,8 m² 12 21,6 m² 

NAD Urinoir = 0,65 m² 13 8,45 m² 
Washtafel = 0,42 m² 8 3,36m² 

Toilet Wanita 
 Closet = 1,8 m² 11 19,8m² 

NAD 
Washtafel = 0,4 m² 7 2,94 m² 

      

Total 755,15 m²  

Sumber : Analisa Penulis  
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 Kebutuhan Ruang Penunjang  
Tabel 4.18 Analisa Kebutuhan Luas Ruang Pengunjung  

Ruang Kapasitas Standar Unit Luas (m²) Sumber 
Musholla  50 1,2m² 6 360 m² ASS 
Lounge 1  80 20mx18m 1 360 m²  ASS 

Lounge 2 70 15mx20m 1 300 m² ASS 
Lounge 3 60 100 m² 2 200 m² ASS 
R  laktasi  10  4mx5m 6 120 m² ASS 

Retail 1   5mx5m 23 575 m²  NAD 
Retail 2  50 m² 6  300 m² NAD 

Retail 3  35 m² 2 70 m²  ASS 

Retail 4  48 m² 15 720 m² ASS 
Atm centre   25 m² 2 50 m² ASS 

Ruang 
kesehatan  

 56 m² 1 56 m² NAD 

City promote   100 m² 2 200 m² ASS 

Ruang informasi   5mx5m 2 50 m² NAD 
      

Total 3.360 m²  

Sumber : Analisa Penulis  

 Kebutuhan Ruang Service  
Tabel 4.19 Analisa Kebutuhan Luas Ruang Service  

Ruang Kapasitas Standar Unit Luas (m²) Sumber 
Ruang Panel   7m² 6 42 m² ASS 
Ruang Pompa & 
Genset 

 48 m² 1 20 m² ASS 

Gudang   48 m² 1 30 m² ASS 
Janitor   5m² 6 30 m² AD 

Ruang Baterai  48 m² 1 20 m² ASS 
Total  142 m²  

Sumber : Analisa Penulis  

 Luas Total  

Tabel 4.20 Luas Total Kebutuhan Ruang  
Kelompok Ruang Luasan ( m²) 

Ruang Keberangkatan  7.106 m² 
Ruang Kedatangan  4.237 m²  
Ruang Pengelola 755,15 m² 

Ruang Penunjang  3.360 m² 
Ruang Service  142 m² 

Total  15.600 m² 

Sirkulasi 30%  4.680,25 m² 

Luas Total Terminal Penumpang  20.281m² 

 Sumber : Analisa Penulis  
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B. Analisa Parkir  

1. Analisa Luasan Parkir  

 Luasan Parkir Pengunjung / Penumpang / Pengantar. 

Jumlah perkiraan penumpang pada perencanaan disaat jam sibuk 

untuk penumpang domestik sebesar 800 penumpang sedangkan 

untuk penumpang internasional 400 penumpang. Jadi total jumlah 

penumpang = 1200 orang. 

Kebutuhan luasan parkir harus mempertimbangkan berapa besar 

persentase penggunaan jenis kendaraan yang digunakan dari dan 

menuju site. Menurut Transport Terminals & Modal Interchanges, 

penggunaan angkutan umum harus berkisar 30%. Sehingga 

diperkirakan sebesar 70% nya menggunakan kendaraan pribadi. 

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, adapun asumsi 

penggunaan jenis kendaraan adalah sebagai berikut : 

 Mobil pribadi diasumsikan 57% 

 Motor diasumsikan 10% 

 Taksi diasumsikan 5% 

 Bus diasumsikan 23% 

 Luasan Parkir Pengelola  

Asumsi pengelola bangunan terminal ini adalah 80 orang, pihak 

maskapai berjumlah 10 maskapai dengan pengelola masing-masing 

10 orang. Menurut Transport Terminals & Modal Interchanges, 

penggunaan angkutan umum harus berkisar 30%. Sehingga 

diperkirakan sebesar 70% nya menggunakan kendaraan pribadi.  
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Adapun asumsi penggunaan jenis kendaraan adalah sebagai 

berikut:  

 Mobil pribadi diasumsikan 25% 

 Motor diasumsikan 55% 

 Taksi diasumsikan 5% 

 Bus diasumsikan 15% 

Berdasarkan persentase tersebut, kapasitas area parkir adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 4.21 Analisa Kebutuhan Luasan parkir  
Pelaku 

kegiatan 
Jenis 

kegiatan 
% kapasitas 
Tampungan 

Perhitungan Luasan 

Pengunjung 

Parkir untuk 
mobil 

pengunjung  

=57% x 1200 
= 684 org  

Diperkirakan 1 mobil = 
2-3 org, maka parkiran 
= 684 / 3= 228 mobil  
Jika 1 mobil = 15m² 
(NAD), maka L = 228 x 
15 m² = 3420m ² 

3420m ² 

Parkir motor 
untuk 

pengunjung  

=10% x 1200 
= 120 org  

Diperkirakan 1 motor = 
1-2 org, maka parkiran 
= 120 / 2= 60 motor 
Jika 1 motor = 1,5m² 
(NAD), maka L = 60 x 
1,5 m² = 90m ² 

90m ² 

Parkir untuk 
taksi 

pengunjung  

= 5% x 1200 
= 60  

Diperkirakan 1 mobil = 
2-3 orang, maka 
parkiran = 60/2 = 30 
mobil  
Jika 1 mobil = 15m² 
(NAD), maka L = 
30x15 m² = 450 m² 

450 m² 

Parkir untuk 
Bus 

Pengunjung  

= 23% x 1200 
=276   

Diperkirakan 1 mobil = 
25 orang, maka parkiran 
= 322 / 25 = 11 mobil  
Jika 1 mobil = 24 m² 
(NAD),  
Maka L = 11 x 24 m²= 
264 m² 

264 m² 

 Total Luas Parkir Pengunjung  4.224 m²   
Pengelola  Parkir untuk 

mobil 
pengelola  

Pihak 
penglola = 
25% x 80 = 

20 orang  

Diperkirakan 1 mobil = 
1-2 orang, maka 
perkiran = 20/1 = 20 
mobil. 
Jika 1 mobil = 15 m² 

300 m²   
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(NAD),  
Maka L = 20 x 15 m² 
=300 m²   

  Pihak airline 
= 25% x 100 
= 25 orang  

Diperkirakan 1 mobil = 
1-2 orang, maka 
perkiran = 25/1 = 25 
mobil. 
Jika 1 mobil = 15 m² 
(NAD),  
Maka L = 25 x 15 m² 
=375 m² 

375 m² 

 Parkir untuk 
motor 

pengelola di 
asumsikan 
parkir di 
terminal I  

Pihak 
penglola = 
55% x 80 = 

44 orang  

Diperkirakan 1 motor = 
1-2 orang, maka 
perkiran = 44/1 = 44 
motor. 
Jika 1 motor = 1,5 m² 
(NAD),  
Maka L = 44 x 1,5 m² 
=66 m²   

66 m² 

  Pihak airline 
= 55% x 100 
= 55 orang  

Diperkirakan 1 motor = 
1-2 orang, maka 
perkiran = 55/1 = 55 
motor. 
Jika 1 motor = 1,5 m² 
(NAD),  
Maka L = 55 x 1,5 m² 
=82,5m² 

82,5 m² 

 Parkir untuk 
taksi 

pengleola  

Pihak 
pengelola = 
5% x 80 = 4 

orang  

Diperkirakan 1 mobil = 
1-2 orang, maka 
perkiran = 4/1 = 4 
mobil. 
Jika 1 mobil = 15 m² 
(NAD),  
Maka L = 4 x 15 m² =60 
m² 

60 m² 

  Pihak airline  
= 5% x 100 = 

5 orang  

Diperkirakan 1 mobil = 
1-2 orang, maka 
perkiran = 5/1 = 5 
mobil. 
Jika 1 mobil = 15 m² 
(NAD),  
Maka L = 5 x 15 m² =75 
m² 

75 m² 

 Parkir untuk 
bus penglola  

= 15% x ( 80 
+ 100) = 15% 

x 180 = 27 
orang  

Diperkirakan 1 mobil = 
25 orang, maka parkiran 
= 27 / 25 = 2 mobil  
Jika 1 mobil = 24 m² 
(NAD),  
Maka L = 2 x 24 m²= 48 
m² 

48 m² 
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 Total luas parkir pengelola  1.006 m² 

 

 Total luas parkir  5.230 m² 
Sirkulasi 30% = 30% x 5230 1.569 m² 
Total keseluruhan parkir  6.799 m² 

Sumber : Analisa Penulis  

2. Analisa Sistem Parkir  

Tabel 4.22 Sistem Pola Parkir  
No Pola Parkir Gambar  Kelebihan  Kekurangan  
1 Sudut 90º 

 

 Dapat dibuat dua 
arah 

 Untuk jarak 
panjang 25m dapat 
menampung 20 bh 
mobil 

 Membutuhkan 
lebar yang cukup 
besar yaitu 16,50 
m 

 

2 Sudut 45 º 

 

 Membutuhkan lebar 
yang tidak terlalu 
besar 13,82m 

 Untuk jarak 
panjang 25m dapat 
menampung 14 bh 
mobil 

 Hanya dapat 
dibuat dari satu 
arah 

3 Sudut 60 º 

 

 Membutuhkan lebar 
15,46 

 Untuk jarak 
panjang 25m dapat 
menampung 16 bh 
mobil 

 Tidak dapat 
dibuat dua arah 

 

4 Sejajar  

  

 Tidak 
membutuhkan lebar 
tempat parkir besar 

 Hanya bisa 
dengan satu arah 

 Luasan tempat 
parkir menjadi 
bertambah besar 

Sumber : Analisa Penulis  

Tanggapan :  

Dari sistem atau pola parkir yang ada, maka dalam 

perencanaan dan perancangan Terminal II Penumpang Bandara 

Internasional Radin Inten digunakan sistem atau pola parkir linier 

dengan pola 90°. Hal ini akan memudahkan para pengguna 

kendaraan serta pemanfaat lahan parkir akan lebih optimal. 
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3. Analisa Luasan Apron/Tempat Parkir Pesawat  

Penyediaan lahan untuk parkir pesawat (sisi udara) pada 

perancangan terminal bandara radin inten berdasarkan jenis 

pesawat. Fasilitas apron dapat menampung 8 pesawat dengan jenis 

Boeing 747-400, Boeing 737-900, dan Boeing 737 dengan luas 

±90.000m², dengan menggunakan perkerasan asphalt concrete. 

 

C. Analisa Persyaratan Ruang  

Analisa ini berupa metode pemilihan pada sistem pencahayaan , 

penghawaan dan akustik untuk selanjutnya memudahkan proses 

konsep desain bangunan.  

Tabel 4.23 Persyaratan Ruang  

Jenis Ruang 
Pencahayaan Penghawaan Akustik 

Ruang Alami Buatan Alami Buatan 
Hall  √ √ √ - - 
Kerb  √ √ √ - - 
Ruang Informasi  √ - √ √ - 
Anjungan pengantar  √ √ √ - - 
Security check  - √ √ - - 
City Promote  - √ √ - - 
Area check in 
domestik 

√ √ √ - - 

Area check in 
internasional  

√ - √ - - 

Ruang transit 
domestik   

√ √ √ - - 

Rung transit 
internasional   

√ √ - √ - 

Ruang pelayanan 
fiskal  

- √ - √ - 

Ruang tunggu 
domestik 

√ √ √ - - 

Ruang tunggu 
internasional 

√ √ - √ - 

Check –in desk  - √ √ - - 
Toilet Pria - √ √ - √ 
Toilet Wanita - √ √ - √ 
Ruang imigrasi  - √ - √ √ 
Ruang bea cukai  - √ - √ √ 
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Ruang karantina  - √ - √ √ 
Ruang kesehatan  √ √ - √ √ 
Baggage claim 
domestik 

- √ √ - - 

Baggage claim 
internasional 

- √ √ - - 

Pimpinan (Gm & 
Manager ) 

- √ - √ √ 

Bagian keuangan - √ - √ √ 
Staff  - √ - √ √ 
Lounge   √ √ √ - - 
Musholla  √ √ √ - √ 
R. Kru pesawat  - √ - √ √ 
Ruang informasi  - √ √ - √ 
Retail  - √ √ - - 
ATM  √ √ - √ √ 
Pantry  √ √ √ - - 
Ruang Panel  √ √ √ - √ 
Ruang Pompa& 
genset   

√ √ √ - √ 

Ruang Baterai   √ √ √ - √ 
Janitor  - √ √ - - 
Gudang   √ √ √ - √ 
Sumber : Analisa Penulis  

 

D. Hubungan Ruang 

Hubungan ruang merupakan rumusan konseptual yang diperoleh dari 

keterkaitan kebutuhan ruang dan alur kegiatan. Metode yang 

dilakukan dengan menggunakan bublle diagram berdasarkan 

pengelompokan kegiatan. Berikut ini beberapa penjelasan bublle 

diagram berdasarkan kelompok kegiatan  

 Ruang Keberangkatan  

Pengelompokan pada ruang keberangkatan didasari oleh analisis 

aktivitas kegiatan keberangkatan penumpang, berikut ini 

penjelasan dalam diagram  
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Gambar 4.27 Bublle Diagram Kelompok Keberangkatan 

Sumber : Analisa Penulis 

 Ruang Kedatangan  

Pengelompokan pada ruang kedatangan berdasarkan analisis 

aktivitas kegiatan kedatangan penumpang, berikut ini penjelasan 

dalam diagram  

 
Gambar 4.28 Bublle Diagram Kelompok Kedatangan  

Sumber : Analisa Penulis 

 Ruang Pengelola  

Berikut ini bublle diagram pada ruang pengelola berdasarkan 

analisis alur kegiatan.  
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Gambar 4.29 Bublle Diagram Kelompok Pengelola 

Sumber : Analisa Penulis 

 Ruang Penunjang  

Bublle diagram kelompok ruang penunjang berupa ruang yang 

melayani kegiatan untuk menunjang kebutuhan penumpang.  

 
Gambar 4.30 Bublle Diagram Kelompok Ruang Penunjang 

Sumber : Analisa Penulis 

 Ruang Service  

Pada bublle diagram  ruang service di kelompokkan pada 

aktivitas pengelola bagian perawatan gedung dan control kegiatan 

mekanikal elektrikal.  
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Gambar 4.31 Bublle Diagram Kelompok Ruang Service 

Sumber : Analisa Penulis  

 

 



 

 

BAB V  

KONSEP PERANCANGAN  

 

5.1 Konsep Dasar 

Konsep dasar pada perancangan ini merupakan sebuah respon dari 

bangunan yang akan dirancang terhadap pendekatan arsitektur ekologi, 

sehingga impelentasi bangunan yang dicapai dapat sesuai dengan kondisi 

lingkungan dan manusia sebagai pengguna. Dalam hal ini hubungan 

timbal balik antara manusia dan lingkungan bergantung pada ide dari 

konsep arsitektur ekologi dengan tujuan kenyamanan manusia sebagai 

pengguna dan pentingnya kelestarian alam di kawasan sekitar.  

Proses implementasi ini ditujukan pada pengelolaan tanah, air, dan 

udara untuk keberlangsungan ekosistem. Efisiensi penggunaan sumber 

daya alam tak terperbarui (energi) dengan mengupayakan energi alternatif 

(solar, angin, air,dll).  

Menggunakan sumber daya alam terbarui dengan konsep siklus 

tertutup (sebanding), daur ulang dan hemat energi mulai pengambilan dari 

alam sampai pada penggunaan kembali, penyesuaian terhadap lingkungan 

sekitar, iklim, sosial-budaya, dan ekonomi. Keselarasan dengan perilaku 

alam, dapat dicapai dengan konsep perancangan arsitektur yang 

kontekstual, yatu pengolahan perancangan tapak dan bangunan yang 
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sesuai potensi setempat termasuk topografi, vegetasi dan kondisi alam 

lainnya.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.1 Skema Konsep Dasar  
Sumber : Analisa Penulis 

Strategi pencapaian konsep dapat diterapkan pada desain bangunan 

dengan pendekatan arsitektur ekologi berdasarkan aspek dan prinsip 

arsitektur ekologi, sehingga perancangan bangunan terminal tetap 

konsisten dalam segi karakteristik bangunan ekologi.  

Perumusan perancangan tersebut dijabarkan dalam penjelasan 

berikut ini : 

Tabel 5.1 Aspek Perancangan di Bangunan 
No  Metode  Aktivitas  Hasil  
1 Konfigurasi 

(bentuk) 
Menggabungkan beberapa 
gubahan masa bentuk dasar 
kemudian diproses dengan 
pengurangan dan 
penambahan  

 Mengeksplorasi 
bentuk bangunan 
  Bentukan masa 
yang berdasarkan 
tipologi bangunan 
ekologi  
 Sistem ventilasi  

2 Tapak  Menentukan zonasi dan 
rencana ruang sehingga 
menjadi potensi yang bisa 
dimaksimalkan.  

 Pembagian zonasi 
sesuai fungsi  
 Penentuan titik 
sumber energi alam 
yang 

Terminal Bandara 

Holistik Fungsi  

Strategi / 

 Proses 

Alam  Manusia  
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potensial,(sumber air) 
 Pengembangan 
lingkungan hijau 
sekitar site   

3 Exposed  Mengeksplorasi tampilan 
bangunan yang menarik 
dengan menggunakan  
material terbarukan   

 Kulit bangunan 
yang mereduksi panas 
cahaya langsung 
 Memberi bukaan 
untuk udara sebagai 
sirkulasi penghawaan 
 Penggunaan 
material terbarukan 
dan berteknolgi 
modern  
 Memberi vegetasi 
pada fasad dan roof 
top 

4 Sumber energi  Bersumber dari 4 unsur ( air, 
udara, tanah, api)  

 Menggunakan 
konsep solar panel 
sebagai sumber energi 
pengganti. 
 Menggunakan 
sistem pengolahan 
limbah yang baik  

5 Sumber Material  Memilih material yang dapat 
diperbarui dan terbarukan. 
Meminimalkan penggunaan 
material yang tidak dapat 
diperbarui guna menjaga 
lingkungan alam sekitar. 
 

 Penggunaan 
material dari pabrikasi 
modern dan 
berteknologi tinggi.  
 Meminimalkan 
waktu pelaksanaan 
pembangunan.  
 Menggunakan 
struktur yang kuat dan 
tahan lama untuk 
memperpanjang 
jangka waktu 
perawatan.  
 Penggunaan 
material bamboo 
laminasi yang 
memunculkan 
karakter ekologi 

6 Sustainable 
Building  

Kontinuitas dari bangunan, 
khususnya dalam konsumsi 
energi bangunan.  

Keberlanjutan bukan 
sekedar fungsi dan 
kerja bangunan tetapi 
mendukung alam dan 
menempatkan alam 
dengan tepat.  

Sumber : Analisa Penulis 
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5.2 Konsep Perancangan Tapak  

Konsep perancangan tapak akan menanggapi analisis eksisting site 

yang telah dilakukan. Tata atur massa bangunan terpola dari 

penggabungan garis tegak lurus jalan dengan memperhatikan orientasi 

cahaya matahari. Pembagian yang jelas terhadap tata guna lahan antara 

area Publik, Privat dan Service. Pemanfaatan bentuk site kawasan dan 

arahan awal site serta tatanan massa eksisting menjadi dasar pengolahan 

site. Pemanfaatan space yang terbentuk antara massa sebagai daerah hijau 

(green area).  

5.2.1 Orientasi Bangunan  

Site yang berada di seberang dari bangunan terminal eksisting 

mengharuskan bangunan menghadap ke landasan pacu dan arah timur 

laut, sehingga tanggapan terhadap cahaya matahari harus 

dimaksimalkan untuk dapat masuk kedalam bangunan sebagai 

pencahayaan alami. 

Orientasi lintasan matahari sangat berpengaruh terhadap 

peletakan bukaan-bukaan untuk mendapatkan penghawaan sesuai 

urgenisitas masing-masing ruang. Orientasi yang ideal dalam 

peletakan suatu massa bangunan adalah 20-70˚, untuk Indonesia.  

 

5.2.2 Zonasi  

Kondisi eksisting site yang berada di daerah ladang perkebunan 

menjadi salah satu kondisi yang memungkinkan untuk dijadikan 

sebagai lahan untuk bangunan terminal bandara, sebab jauh dari 
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bangunan tinggi. Potensi dari kawsan ini biasanya mudah ditumbuhi 

tanaman, udara yang sejuk, jauh dari kebisingan kendraan umum, dan 

kebisingan kegiatan komersil.  

Penataan zonasi pada site mengikuti fungsi serta bentuk dan pola 

site. Pengelompokkan ruang pada bangunan disesuaikan dengan pola 

kegiatan serta fungsi nya. 

 
Gambar 5.2 Zoning Lantai 
Sumber : Analisa Penulis  

 
Gambar 5.3 Zoning 

Sumber : Analisa Penulis  

 

5.2.3 Sirkulasi dan Pencapaian  

Sirkulasi pengunjung dari jalan yang dibuat dari exit tol menuju 

jalan bandara. Kemudian terdapat pula akses dari jalan baru atau jalan 

kolektor yang terhubung ke jalan bandara. 
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Kemudian alur kedatangan dan keberangkatan dibagi dalam zonasi 

lantai dasar sebagai alur kedatangan penumpang, dan lantai 1 sebagai 

zonasi aktivitas keberangkatan. 

 
Gambar 5.4 Sirkulasi Pencapaian  

Sumber : Analisa Penulis  

 

5.3 Konsep Desain Arsitektur  

5.3.1 Bentuk Massa Bangunan  

Dengan memperhatikan arah lintasan matahari dan arah pergerakan 

angin untuk mendapatkan kenyamanan termal (comfort) pada ruang-

ruang. Masa bangunan terminal bandara ini merupakan kumpulan ide-

ide yang datang dari kajian arsitektur ekologi, berbagai aspek-aspek 

fungsional, cuaca, sensitivitas dari lingkungan, dan aktifitas yang akan 

terwadahi didalamnya serta statement yang tersirat pada komposisi 

massa dan fasade bangunannya.  

Gubahan massa terdiri dari 3 buah bidang ruang balok yang di 

letakkan sejajar, massa yang berada di tengah lebih tinggi di antara 

massa yang lain. Dari ketiga massa tersebut di asumsikan bahwa 
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bangunan ini memiliki bentuk yang simetris dan massa bangunan 

yang lebih tinggi menjadi massa utama.  

 

 

 

Gambar 5.5 Gubahan Massa 
Sumber : Analisa Penulis  

5.3.2 Fasad Bangunan 

Fasad bangunan terminal bandara ini berdasarkan kajian arsitektur 

ekologi akan berpengaruh terhadap material lapisan dinding, 

penggunaan shading device, atap bangunan yang ramah terhadap 

iklim tropis, struktur bangunan yang kuat dan tahan lama sehingga 

mengurangi dampak perawatan jangka pendek.  

Konsep utama masa bangunan yaitu terdapat 3 masa dengan 1 

masa bangunan utama ditengah dan 2 masa bangunan disebelah kiri 

dan kanan. Masa bangunan utama diambil dari bentuk hangar 

pesawat. Hangar adalah tempat menyimpan pesawat untuk diberikan 

pelayanan perbaikan dan lain sebagainya. 

 Kemudian kedua masa bangunan kiri dan kanan sebagai simbol 

keseimbangan, memiliki bentuk seperti pesawat kertas yang 

melambangkan penerbangan domestik dan internasional. Pesawat 

kertas merupakan permainan bentuk dari lipatan-lipatan kertas yang 

dijadikan replika dari pesawat terbang. Dari pesawat kertas inilah 

yang menjadi sebuah ekspresi yang digunakan untuk merancang 
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bangunan terminal bandara, yang diketahui bandara merupakan 

tempat lepas landas pesawatterbang dari satu bandara ke bandara lain.  

Kombinasi dari ketiga masa bangunan yang digabungkan menjadi 

sebuah bentuk perancangan bangunan terminal bandara, ialah simbol 

kedua pesawat yang keluar dari hangar (bandara) kemudian terbang 

dengan tujuan internasional dan domestik.  

 
Gambar 5.6 Fasad Bangunan 

Sumber : Analisa Penulis  

Fasad kaca pintar merupakan suatu konsep teknologi yang sangat 

modern, dinding tirai kaca yang mementingkan dampak ekologi 

maupun ekonomi bagi bangunan tinggi. Disebut kaca pintar karena 

material kaca ini memiliki sistem kemampuan yang secara otomatis 

dapat beradaptasi dengan kondisi cuaca dan iklim di wilayah setempat 

tersebut sepanjang tahun.  

Kaca ini mampu mengurangi pantulan panas matahari dari 

bangunan-bangunan kaca tinggi yang menyebabkan meningkatnya 

temperatur lingkungan diperkotaan maupun efek rumah kaca pada 

atmosfer bumi (green house effect). 
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Gambar 5.7 Fasad Kaca Pintar 

Sumber : Analisa Penulis  

Penggunaan fasad kaca pada bangunan terminal ini di aplikasikan 

pada bagian ruang yang memerlukan cahaya dari luar seperti hall, 

lobby, ruang tunggu, anjungan, dan ruang lainnya yang berfokus pada 

ruang publik sehingga dapat mengurangi penggunaan energi listrik 

untuk penerangan diwaktu siang hari.  

 

5.4 Material  

Pemilihan material dalam penerapan arsitektur ekologi sangat penting 

untuk kelestarian ekosistem lingkungan. Penggunaan material struktur dan 

finishing pada bangunan diharapkan menggunakan teknologi terbarukan, 

dapat diperbarui, dan proses pabrikasi yang cepat, sehingga dapat 

mengurangi efek buruk terhadap lingkungan. 

5.4.1 Finishing Bambu Laminasi 

Teknologi bambu laminasi pada awalnya didasari oleh pemikiran 

dari balok glulam (glue laminated beam). Balok glulam dibuat dari 

lapisan-lapisan kayu yang relatif tipis yang dapat digabungkan dan 

direkatkan sedemikian rupa sehingga menghasilkan balok kayu dalam 

berbagai ukuran dan panjang (Breyer,1988:112-116)  
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Bambu laminasi adalah suatu olahan produk dari beberapa bilah 

bambu yang direkatkan dengan arah serat sejajar. Perekat yang 

digunakan adalah perekat organik seperti urea formaldehida, melamin 

formeldihida, fenol formaldehida atau perekat isosianat. Yang 

dihasilkan dari perekatan tersebut dapat berupa papan, balok, atau 

tergantung dari ukuran tebal dan lebarnya.  

Beberapa hasil penelitian menunjukan bahwa bambu laminasi 

memiliki kekuatan setara dengan kayu kelas kuat III-II bahkan bisa 

setara dengan kayu kelas kuat I tergantung dari jenis bambu, perekat 

dan perlakuan proses yang digunakan.  

a. Keuntungan dari teknologi laminasi bambu  

 Menjadikan solusi pengganti dalam menerapkan bangunan 

ekologi yang memiliki karakter sebagai bangunan yang identik 

dengan material kayu. 

 Bisa digunakan sebagai lapisan finishing lantai, dinding, kolom, 

partisi, plafon, furniture, dll. 

 Teknologi laminasi bambu dapat beradaptasi dalam penerapan 

bangunan modern.  

  
Gambar 5.8 Produk Bambu Laminasi 

Sumber : Idea.grid.id 
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Gambar 5.9 Aplikasi Bambu Laminasi 

Sumber : lemkayu.net 

Proses produksi laminasi bambu untuk perancanaan bangunan ini  

dapat dilakukan dengan menggunakan sumber daya masyarakat 

sekitar atau usaha kecil menengah yang sudah bisa memproduksi 

laminasi, sehingga masyarakat bisa produktif dan penggunaan 

laminasi bisa eksistensi dalam perencanaan bangunan terminal 

bandara.  

Proses laminasi bambu melewati beberapa tahapan yaitu :  

 Pemotongan bambu ( cross cutting ) 

 Splitting (merajang bambu)  

 Four-side planning (membentuk persegi empat) 

 Pengawetan bilah bambu  

 Sorting dan gluing  

 Cold press (proses tempa dingin) 

 Board shaping  

 Sanding (penghalusan)  

Beberapa komponen dalam perencanaan bangunan terminal 

bandara akan menerapkan material bambu laminasi, seperti finishing 
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dinding, finishing lantai, plafond, furnitur. Laminasi bambu akan 

menjadikan karakter baru dan indentitas pada perencanaan terminal 

bandara ini. 

5.4.2 Material baja  

Baja merupakan material yang biasa digunakan sebagai sistem 

konstruksi dalam bangunan. Jenis baja konstruksi mengandung karbon 

kurang dari 0,7%C. Kelebihan material ini pemasangan cepat, 

fleksibel, hemat biaya, ramah lingkungan. Penggunaan material baja 

pada bangunan ini di terapkan pada struktur konstruksi atap.  

Jenis jenis baja yang digunakan berupa : 

a. Baja Wide Flange (IWF ) 

Penggunaaan baja ini biasa diaplikasikan pada kolom, balok, truss 

atap, kantilever,dll 

 
Gambar 5.10 Detail Baja IWF 

Sumber : Analisa Penulis  

b. Baja Lipped Channel (CNP) 

Material baja yang biasa di cebun baja cnp ini memiliki bentuk 

seperti huru “C”, biasa digunakan untuk purlin (balok dudukan 

penutup atap), elemen penutup dinding, member pada truss.  
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Gambar 5.11 Detail Baja CNP 

Sumber : Analisa Penulis  

c. Steel Pipe  

Baja konstruksi yang berbentuk seperti silinder dengan ketebalan 

tertentu, baja ini digunakan pada struktur atap, pendukung 

komponen arsitektural sebab bentuk nya yang artistik. 

 
Gambar 5.12 Detail Baja Steel Pipe  

Sumber : Analisa Penulis  

d. Hollow galvanis  

Baja hollow cenderung sama dengan baja pipa, namun memiliki 

bentuk yang berbeda yaitu persegi dan memiliki ukuran yang lebih 

variatif mulai dari ukuran 2x2, 2x4,4x4,4x6,6x8,dan lain-lain 

dengan panjang 6 meter/batang. Baja ini digunakan untuk struktur 

detail arsitektur, kanopi dll.  
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Gambar 5.13 Detail Baja Hollow Galvanis  

Sumber : Analisa Penulis  

5.4.3 Beton  

Aschrete adalah salah satu bahan bangunan yang menggunakan abu 

untuk menggantikan semen tradisional. Bahan bangunan satu bisa 

digunkan untuk pembuatan beton hijau. Aschrete bahan bangunan ini 

dicampur dengan kapur dan air agar kuat dan tahan lama, hampir 

mirip dengan semen konvensional. Penggunaan bahan bangunan ini 

bisa menjadi alternatif yang ramah lingkungan karena dapat 

menggantikan semen yang dapat menurunkan emisi karbon.  

   
Gambar 5.14 Aplikasi Beton Aschrete 

Sumber : Analisa Penulis 

Penggunan beton ini digunakan untuk perkerasan halaman pada 

koridor, landscape untuk perkerasan taman, jalan setapak dan kanstin. 

Secara umum pada struktur inti menggunakan beton konvensional. 
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5.5 Konsep Ruang 

5.5.1 Organisasi Ruang 

Ruang-ruang dalam unit-unit massa bangunan diorganisasikan 

berdasarkan keterkaitan aktifitas dan diorientasi untuk mendapatkan 

penghawaan dan pencahayaan alami sesuai urgenisitas masing-masing 

ruang. Tata ruang dalam pada fasilitas terminal bandara dipengaruhi 

oleh faktor-faktor kegiatan, besaran, organisasi, dan hubungan ruang, 

juga sirkulasi.  

Pengorganisasian ruang dilakukan untuk memperoleh pola 

penataan ruang yang paling optimal dan efisien dimana kategori 

organisasi ruang mesti didahului oleh bagian yang membicarakan 

karakter bentuk, hubungan ruang dan tanggapan lingkungannya. Pada 

fasilitas terminal bandara ini pengorganisasian ruang didasarkan pada 

kegiatan umum berdasarkan kegiatan mikro. 

 
Gambar 5.15 Organisasi Ruang 

Sumber : Analisa Penulis  

5.5.2 Pencahayaan  

Pada dasarnya arsitektur ekologi lebih identik dengan konsep 

pencahayaan alami, namun pada kondisi yang sebenarnya pada 
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bangunan terminal bandara ini menggunakan pencahayaan alami dan 

buatan. 

a. Pencahayaan Alami  

Dengan memperhatikan orientasi matahari memasukan cahaya 

alami sebesar-besarnya dengan mengeliminir efek sinar ultra 

violet, efek panas matahari dan silau yang ditimbulkan oleh 

penyinaran langsung dapat merusak perabotan di dalamnya. 

Untuk mendapatkan pencahaan alami yang terang dan tanpa silau 

dan tanpa sinar yang panas sangat dibutuhkan untuk kesehatan 

manusia. Salah satu upaya untuk mereduksi intensitas cahaya 

tersebut adalah dengan mengunakan shading device. Efektifitas 

shading dalam mereduksi panas yang berasal dari matahari dan 

benda-benda lain ditentukan oleh type shading dan peletakannya, 

kemampuan memantulkan kembali panas radiasi matahari yang 

jatuh pada permukaannya. 

  
Gambar 5.16 Type Shading dan Pattern Tapis 

Sumber : Analisa Penulis  

b. Pencahayaan Buatan  

Untuk pencahayaan buatan, dibuat agar cahaya tidak menyilaukan 

atau membuat bayangan yang menyebabkan kelelahan pada mata. 
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Disamping itu untuk menunjang interior diperlukan tata atur 

pencahayaan yang tepat sehingga didapat ruang-ruang yang 

"cozy". Keperluan cahaya buatan dipengaruhi oleh: kekuatan 

cahaya, penempatan sumber cahaya, pertimbangan ekonomi 

pemasangan lampu, sistem penyinaran dan pengaruh armaturnya. 

 
Gambar 5.17 Tipe Pencahayaan  

Sumber : Analisa Penulis  

Penggunaan Solar Cell atau panel surya adalah alat untuk 

mengkonversi tenaga matahari menjadi energi listrik secara 

langsung. Solar panel berpengaruh penting dalam penerapan 

arsitektur ekologi karena secara langsung dapat 

mentransformasikan energi matahari menjadi neergi listrik untuk 

dimanfaatkan sebagai pencahayaan buatan.  

Komponen solar panel terdiri dari solar module, baterai, charge 

controller (regulator), inverter.  

 
Gambar 5.18 Solar Panel   
Sumber : Analisa Penulis  
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Penggunaan solar panel ini akan memerlukan lahan yang luas 

tergantung dengan kapasitas listrik yang akan di dapat. Maka dari itu 

daya yang didapat dari solar panel tidak diperuntukan untuk seluruh 

penggunaan listrik pada gedung terminal, melainkan hanya beberapa 

penerangan ruang. Berikut ini tabel penggunaan tenaga listrik pada 

ruangan.  

Tabel 5.2. Penerangan Ruang  

Nama Ruang 
Pencahayaan Solar 

Panel  Alami Buatan 
Hall  √ √ √ 
Kerb  √ √ √ 
Ruang Informasi  √ - √ 
Anjungan pengantar  √ √ √ 
Security check  - √ √ 
City Promote  - √ √ 
Area check in 
domestic 

√ √ √ 

Area check in 
internasional  

√ - √ 

Ruang transit 
domestik   

√ √ √ 

Rung transit 
internasional   

√ √ √ 

Ruang pelayanan 
fiskal  

- √ √ 

Ruang tunggu 
domestic 

√ √ √ 

Ruang tunggu 
internasional 

√ √ √ 

Check –in desk  - √ √ 
Toilet Pria - √ - 
Toilet Wanita - √ - 
Ruang imigrasi  - √ - 
Ruang bea cukai  - √ - 
Ruang karantina  - √ - 
Ruang kesehatan  √ √ - 
Baggage claim 
domestic 

- √ - 

Baggage claim 
internasional 

- √ - 

Pimpinan (Gm & 
Manager ) 

- √ - 

Bagian keuangan - √ - 
Staff  - √ - 
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Restoran  √ √ - 
Musholla  √ √ - 
R. Pelayanan Airline  - √ - 
Ruang informasi  - √ - 
Retail  - √ -- 
ATM  √ √ - 
Pantry  √ √ -- 
Ruang Panel  √ √ - 
Ruang Pompa  √ √ - 
Ruang Genset  √ √ - 
Janitor  - √ -- 
Ruang Trafo  √ √ - 
Sumber : Analisa Penulis  

5.5.3 Penghawaaan  

Penghawaan untuk fasilitas ini dengan menggunakan penghawaan 

alami dan buatan guna mencapai tujuan dan fungsi bangunan. Bukaan 

dalam ruang akan memaksimalkan pergantian udara dalam ruangan 

sekaligus efisiensi dalam pemakaian energi listrik.  

a. Penghawaan Alami 

Penghawaan alami direncanakan untuk menghindari kelembaban 

pada ruang, hal ini dilakukan dengan menggunakan sistem 

ventilasi silang (cross ventilation). Pergerakan / aliran dalam 

bangunan dipegaruhi oleh open space, proporsi dan jarak antar 

bangunan, orientasi bangunan, dimensi dan ratio bukaan, serta 

tipe bukaan.  

 
Gambar 5.19 Penghawaan Alami 

Sumber : Analisa Penulis  
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Open space merupakan sumber datangnya arus angin. Arah 

pergerakan angin karena adanya perbedaan suhu permukaan open 

space yang ditumbuhi vegetasi sehingga pergerakan angin 

terhambat (karena terjadi turbulansi) namun membawa kesejukan 

di siang hari. 

 
Gambar 5.20 Penghawaan Alami(interior) 

Sumber : Analisa Penulis  

Penerapan arsitektur ekologi dengan merancang taman di dalam 

ruang sebagai pengahwaan alami dan mengatur suhu ruang di 

dalam gedung  

b. Pengahawaan buatan 

Disamping penghawaan alami perlu juga dipersiapkan 

penghawaan buatan (AC). Adapun sistem yang akan dipakai 

adalah sistem AC split. Kelemahan dari sistem penghawaan 

buatan adalah tidak efisiennya pemakai daya listrik, namun 

bekaitan dengan fungsi bangunan dan aktivitas maka beberapa 

ruang dapat digunakan sistem penghawaan buatan dengan energi 

listrik yang di dapat dari solar panel. 
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Tabel 5.3.Penghawaan Ruang  

Jenis Ruang 
Penghawaan 

Alami Buatan 
Hall  √ - 
Kerb  √ - 
Ruang Informasi  √ √ 
Anjungan pengantar  √ - 
Security check  √ - 
City Promote  √ - 
Area check in 
domestik 

√ - 

Area check in 
internasional  

√ - 

Ruang transit 
domestik   

√ - 

Rung transit 
internasional   

- √ 

Ruang pelayanan 
fiskal  

- √ 

Ruang tunggu 
domestik 

√ - 

Ruang tunggu 
internasional 

- √ 

Check –in desk  √ - 
Toilet Pria √ - 
Toilet Wanita √ - 
Ruang imigrasi  - √ 
Ruang bea cukai  - √ 
Ruang karantina  - √ 
Ruang kesehatan  - √ 
Baggage claim 
domestik 

√ - 

Baggage claim 
internasional 

√ - 

Pimpinan (Gm & 
Manager ) 

- √ 

Bagian keuangan - √ 
Staff  - √ 
Restoran  √ - 
Musholla  √ - 
R. Pelayanan Airline  - √ 
Ruang informasi  √ - 
Retail  √ - 
ATM  - √ 
Pantry  √ - 
Ruang Panel  √ - 
Ruang Pompa  √ - 
Ruang Genset  √ - 
Janitor  √ - 
Ruang Trafo  √ - 

Sumber : Analisa Penulis  
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5.5.4 Interor Ruang  

Memasukan arsitektur Lampung dalam detail-detail interior 

sehingga akan menambah rasa nasionalisme yang didasarkan pada 

kedaerahan. Kaitan antara arsitektur ekologi dan detail ornamen khas 

Lampung adalah dengan pendekatan pada aspek sosial, ekonomi, 

ramah lingkungan dan pemberdayaan lingkungan. Detail ornamen ini 

selain diolah dari material bambu laminasi ornamen ini juga 

diproduksi oleh tenaga manusia yang dapat diberdayakan sehingga 

dapat meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat sekitar. 

Pemanfaatan detail-detail arsitektur khas Lampung ini akan 

memperkaya bentuk-bentuk interior terminal bandara ini. Penempatan 

detail ini dapat diletakkan di meubeler, dinding ruang publik.  

 
Gambar 5.21 Ornamen Lampung  

Sumber : Analisa Penulis  

5.5.5 Konsep Tata Ruang Luar  

Hubungan antara bangunan dan lansekap pada site dalam 

penerapan arsitektur ekologi saling berhubungan. Pemilihan vegetasi 

yang tepat akan memberikan pengaruh positif terhadap bangunan, 

seperti mereduksi sinar matahari dan memberi efek sejuk dan teduh.  

a. Lansekap  

Elemen lansekap yang digunakan dalam perancangan bangunan 

terminal ini dibagi menjadi 2, yaitu :  
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 Hard material / elemen keras seperti aspal, paving block , 

batu alam dan rabat beton 

 Soft material/ elemen lembut seperti tanaman atau rumput.  

b. Sirkulasi  

Konsep sirkulasi memberikan kejelasan alur pencapaian kedalam 

bangunan sebagai pengarah dalam alur pergerakan, dan juga 

sebagai pemisah antara jalur kendaraan dan pedestrian. 

 
Gambar 5.22 Vegetasi Pengarah 

Sumber : Analisa Penulis  

c. Ruang Terbuka 

Ruang terbuka difungsikan sebagai community centre antar 

pengunjung dan pelayanan yang memungkinkan saling 

berinteraksi dengan sesama pengguna. Ruang terbuka yang 

terbentuk difungsikan sebagai area parkir dan taman yang 

mengelilingi gedung.  

  
Gambar 5.23 Ruang Terbuka 

Sumber : Analisa Penulis  
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5.6 Konsep Struktur  

Struktur bangunan menggunakan umumnya menggunakan beton 

bertulang dan konstruksi rangka baja. Cara ini dipilih agar proses 

pengerjaan bisa lebih cepat sehingga dapat mengurangi efek karbon 

terhadap lingkungan. 

Tabel 5.4 Konsep Struktur  
 Sub structure  Middle structure  Upper structure  
Jenis 
struktur  

Pondasi yang 
digunakan 
adalah pondasi 
pancang  

 
 

Struktur tengah 
menggunakan sistem 
rigid yang 
menggunakan olom dan 
balok sebagai pengikat 
dan penyalur beban  

 

Struktur atap 
menggunakan plat beton 
dan sebagian 
menggunakan struktur 
bentang lebar dengan 
material ataprangka  
baja 

 

 
Material  Beton bertulang  Beton bertulang  Beton bertulang dan 

rangka baja  
Sumber : Analisa Penulis  

 

5.7 Konsep Utilitas Bagunan  

5.7.1 Sistem Pemadam Kebakaran  

Sirkulasi yang baik mempengaruhi sistem sirkulasi darurat ketika 

terjadi kebakaran. Perlindungan terhadap penggunaan gedung terdiri dari 

barier (pembatas) antara ruangan berisiko tinggi terhadap kebakaran. 

Beberapa langkah penanggulangan kebakaran dapat dipergunakan antara 

lain: 
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 Penempatan fire detector yang dapat dikontrol secara elektris 

sehingga dapat diketahui daerah yang terjadi kebakaran. 

 Penempatan fire hydrant dan fire extinguisher di tempat – tempat 

yang mudah terlihat dan terjangkau. 

 Tangga darurat yang dibuat tertutup bila terjadi kebakaran supaya 

asap tidak masuk. 

 Pemasangan jaringan hidran lingkungan 

 

5.7.2 Konsep Sanitasi dan Pemipaan  

a. Jaringan Air Bersih  

Jaringan air bersih menggunakan up-feed system. Air bersih dipompa 

dari sumber air ke ground tank, kemudian di pompa ke upper tank di 

bagian atas gedung lalu didistribusikan ke ruang-ruang.  

 

 

 Gambar 5.24 Diagram Air Bersih 
Sumber : Analisa Penulis  

b. Jaringan Air Kotor  

Jaringan air kotor meliputi washtafel, urinoir dan km/wc diolah 

didalam sewage treatment lalu diresapkan kedalam sumur resapan.  

 

 

 Gambar 5.25 Diagram Air Kotor  
Sumber : Analisa Penulis  

 

Pompa  

Sumur 

GWT  Pompa  Reservoir 
Atas   

Ruang – 
ruang dalam 

bangunan  

Ruang – 
ruang dalam 

bangunan  

Sewage 
Treatment   

Sistem IPAL   
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c. Jaringan Air Hujan  

Sistem jaringan air hujan berdasarkan penerapan arsitektur ekologi 

yaitu memperhatikan ekosistem lingkungan, pengaruh pembangunan 

terhadap lingkungan, dan memanfaatkan air hujan yang bisa 

dimaksimalkan sebagai potensi air yang bisa digunakan. Metode yang 

digunakan yaitu Water Harvesting, metode ini merupakan cara 

mengkonservasi air hujan untuk bisa dimanfaatkan oleh manusia. 

Pengolahan air hujan ini dapat menekan pengaruh dari berkurangnya 

area hijau di dalam site yang disebabkan oleh pembangunan, apron, 

gedung terminal, area parkir, dan jalan. Memanfaatkan air hujan 

dengan cara mendistribusikannya ke dalam tanah dengan membuat 

sumur resapan di beberapa titik di dalam site dapat menstabilkan tanah 

sehingga permukaan tanah tidak bergelombang.  

 

Gambar 5.26 Konsep Water Harvesting 
Sumber : Analisa Penulis  

 

 

Gambar 5.27 Diagram Water Harvesting 
Sumber : Analisa Penulis  

Gedung Talang 
Air Hujan   

Saluran 
air hujan  

Bak 
resapan  

Sumur 
galian/ 

penampung 
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5.7.3 Jaringan Listrik  

 Sistem penerangan dan pemakaian peralatan kantor yang 

memerlukan daya listrik di distribusi oleh listrik PLN, tetapi untuk 

menjaga bila terjadi pemadaman listrik PLN maka digunakan genset. 

Namun dengan adanya solar panel, diharapkan mampu mengurangi 

konsumsi listrik dan menggantikan genset.  

 

 

 

Gambar 5.28 Diagram Jaringan Listrik 
Sumber : Analisa Penulis  

Tabel 5.5 Pendekatan Konsep Desain pada Arsitektur Ekologi  
No Komponen Konsep Rencanan Penerapan 
1 Massa bangunan Memperhatikan arah lintasan 

matahari dan arah pergerakan angin 
untuk mendapatkan kenyamanan 
termal (comfort) pada ruang-ruang 

Gubahan massa terdiri 
dari 3 buah bidang 
ruang balok yang di 
letakkan sejajar, Dari 
ketiga massa tersebut 
di asumsikan bahwa 
bangunan ini memiliki 
bentuk yang simetris 

2 Fasad bangunan  Konsep utama fasad diambil dari 
ornamen daerah yaitu “Siger 
Lampung”, kemudian dikombinasi 
dari bentukan daun palm yang 
memiliki ciri khas sebagai tumbuhan 
beriklim tropis 

- penggunaan 
shading device, 

- atap bangunan 
yang ramah 
terhadap iklim 
tropis 

- Penggunaan Fasad 
kaca pintar (low 
eyes)  

3 Material  a. Penggunaan material bambu 
laminasi sebagai ciri khas pada 
bangunan terminal.  
 

- Penggunaan utama 
pada finishing 
interior seperti 
lantai, plafond, 
dinding pasif. 
Furniture (meubeler) 
detail ornamen 

  b. Penggunaan baja konstruksi yang Penggunaan baja yang 

PLN   

Genset  

Main 
distribusi 

panel    

Solar panel    

Sub 
distribusi 

panel 
Bangunan  
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mengandung karbon kurang dari 
0,7%C. Kelebihan material ini 
pemasangan cepat, fleksibel, 
hemat biaya, ramah lingkungan 

di fokuskan untuk 
struktur atap yang 
digunakan seperti : 
Baja Wide Flange 
(IWF ), Baja Lipped 
Channel (CNP),Steel 
Pipe, Hollow 
Galvanis,  

  c. Beton ramah lingkungan 
(aschrete) salah satu bahan 
bangunan yang menggunakan abu 
untuk menggantikan semen 
tradisional. Bahan bangunan satu 
bisa digunkan untuk pembuatan 
beton hijau 

Penggunan beton ini 
digunakan untuk 
perkerasan halaman 
pada koridor, 
landscape untuk 
perkerasan taman, 
jalan setapak dan 
kanstin.  

4 Pencahayaan  a. Pencahayaan Alami  
Memperhatikan orientasi matahari 
memasukan cahaya alami 
sebesar-besarnya dengan 
mengeliminir efek sinar ultra 
violet.  

dengan mengunakan 
shading device dapat 
mereduksi panas yang 
berasal dari matahari.  
Penggunaan shading 
dengan pattern tapis 
Lampung untuk 
menimbulkan unsur 
daerah.  

  b. Pencahayaan buatan  
dibuat agar cahaya tidak 
menyilaukan atau membuat 
bayangan yang menyebabkan 
kelelahan pada mata. 
Energi yang digunakan pada 
beberapa ruangan didapat dari 
Solar Cell/panel surya. 

Penggunaan Solar 
Cell atau panel surya 
adalah alat untuk 
mengkonversi tenaga 
matahari menjadi 
energi listrik secara 
langsung. 

5 Penghawaan  a. Alami  
Direncanakan untuk menghindari 
kelembaban pada ruang, hal ini 
dilakukan dengan menggunakan 
sistem ventilasi silang (cross 
ventilation) 

merancang taman di 
dalam ruang sebagai 
pengahwaan alami 
dan mengatur suhu 
ruang di dalam 
gedung. 

  b. Buatan  
Mengakomodir ruang ruang yang 
tidak mendapatkan udara dari 
luar/sirkulasi udara yang baik 
secara maksimal.  

Penggunaan AC split 
pada beberapa bagian 
ruang  

6 Interior  Memasukan arsitektur Lampung 
dalam detail-detail interior, kaitannya 
dengan pendekatan pada aspek sosial, 
ekonomi, ramah lingkungan dan 
pemberdayaan lingkungan 

Penempatan detail ini 
dapat diletakkan di 
meubeler, dinding 
ruang publik atau 
sebagai border 
plafond. 
Mengggunakan 
material bambu 
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laminasi 
7 Jaringan air hujan  berdasarkan penerapan arsitektur 

ekologi yaitu memperhatikan 
ekosistem lingkungan, pengaruh 
pembangunan terhadap lingkungan, 
dan memanfaatkan air hujan yang 
bisa dimaksimalkan sebagai potensi 
air yang bisa digunakan 

Metode yang 
digunakan yaitu Water 
Harvesting, metode 
ini merupakan cara 
mengkonservasi air 
hujan untuk bisa 
dimanfaatkan oleh 
manusia 

Sumber : Analisa Penulis  

5.7.4 Konsep Transportasi 

Sirkulasi horizontal pada bangunan menggunakan sistem pola 

sirkulasi linier, sedangkan untuk sirkulasi vertikal menggunakan sistem 

transportasi. Untuk memenuhi syarat proteksi bangunan terdapat sirkulasi 

khusus yaitu jalur evakuasi berupa tanga darurat dan pintu darurat pada 

beberapa titik dalam bangunan. Sistem transportasi tersebut antara lain : 

 Lift, digunakan untuk memudahkan aksesibilitas bagi pengunjung 

maupun pengelola. Penggunaan lift ini terbagi menjadi dua yaitu lift 

barang dan lift pengunjung.  

 

Gambar 5.29 Standar Ukuran Lift  
Sumber : Nuefert Data  

 Tangga, digunakan sebagai penghubung antara lantai dan juga 

digunakan sebagai transportasi darurat.  
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Gambar 5.30 Standar Ukuran Tangga 

Sumber : Nuefert Data 

 Ramp, diterapkan pada area lobby dan juga beberapa area luar 

bangunan untuk kemudian bagi pengelolaan maupun pengunjung 

untuk berjalan menikmati pengalaman ruang.  

 
Gambar 5.31 Standar Ukuran Ramp 

Sumber : Nuefert Data 

 

5.7.5 Konsep Apron/ Parkir Pesawat  

Sistem parkir pesawat berdasarkan kebutuhan dan analisa 

menggunakan sistem linier, merupakan konsep sederhana terdiri dari 

sebuah ruangan tunggu bersama dan daerah pelayanan tiket dengan pintu 

ke luar menuju apron pesawat. Konsep ini cocok untuk bandar udara 

dengan dengan tingkat kepadatan yang rendah. 

 
Gambar 5.32 Konsep Distribusi Linier 

Sumber : (Horonjeff,1993)Jilid 2 
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5.8 Hasil Perancangan  

5.8.1 Master Plan  

 
Gambar 5.33 Master Plan  
Sumber : Ilustrasi Penulis 

5.8.2 Block Plan  

 

Gambar 5.34 Block Plan  
Sumber : Ilustrasi Penulis 
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5.8.3 Site Plan  

 
Gambar 5.35 Site Plan  

Sumber : Ilustrasi Penulis 

5.8.4 Denah  

 
Gambar 5.36 Denah Lantai Dasar  

Sumber : Ilustrasi Penulis 
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Gambar 5.37 Denah Lantai 1 

Sumber : Ilustrasi Penulis 

 

 

Gambar 5.38 Denah Lantai 2 
Sumber : Ilustrasi Penulis 
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5.8.5 Tampak  

 
Gambar 5.39 Tampak Depan dan Belakang  

Sumber : Ilustrasi Penulis 

 
Gambar 5.40 Tampak Samping Kanan & Kiri   

Sumber : Ilustrasi Penulis 

 
Gambar 5.41 Tampak Atas  
Sumber : Ilustrasi Penulis 
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5.8.6 Potongan  

 
Gambar 5.42 Potongan 

Sumber : Ilustrasi Penulis 

 

5.8.7 Detail Arsitektur  

 
Gambar 5.43 Detail Arsitektur 1 

Sumber : Ilustrasi Penulis 
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Gambar 5.44 Detail Arsitektur 2 

Sumber : Ilustrasi Penulis 

 
Gambar 5.45 Detail Arsitektur 3 

Sumber : Ilustrasi Penulis 

 

5.8.8 Perspektif  

  
Gambar 5.46 Perspektif Bangunan (Bird Eye)1 

Sumber : Ilustrasi Penulis 
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Gambar 5.47 Perspektif Eksterior 1 

Sumber : Ilustrasi Penulis 

 
Gambar 5.48 Perspektif Eksterior 2 

Sumber : Ilustrasi Penulis 

  
Gambar 5.49 Perspektif Eksterior 3 

Sumber : Ilustrasi Penulis 

  

Gambar 5.50 Interior 1 
Sumber : Ilustrasi Penulis 
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Gambar 5.51 Interior 2 

Sumber : Ilustrasi Penulis 

  
Gambar 5.52 Interior 3 

Sumber : Ilustrasi Penulis 

 



 

 

BAB VI  

PENUTUP  

 

6.1 Kesimpulan  

Berikut ini kesimpulan perumusan konsep desain dalam penyusunan 

Laporan Tugas Akhir berjudul “Perancangan Terminal II Bandara 

Internasional Radin Inten II”: 

a. Bangunan terminal bandara yang di rancang harus memenuhi 

kebutuhan sesuai fungsinya bagi pengguna, pengelola dan kebutuhan 

standar penerbangan.  

b. Perancangan bangunan terminal bandara dengan pendekatan aritektur 

ekologi menjadi sebuah konsep yang memberikan kesan berbeda 

kepada manusia bahwa disamping penggunaan teknologi tinggi dan 

modern perlu adanya perhatian khusus untuk keberlangsungan 

ekosistem lingkungan dan sustainable dengan mengkolaborasi 

teknologi tersebut untuk bisa diterapkan pada konsep bangunan ekologi.  

c. Penggunaan material yang terbarukan dan dapat diperbarui serta 

memaksimalkan potensi energi dari alam sesuai penggunaan yang 

terbatas menjadikan bangunan yang ramah lingkungan dan mengurangi 

dampak negatif terhadap lingkungan. 
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d. Penggunaan sistem water harvesting merupakan respon pendekatan 

yang memikirkan dampak bangunan terhadap lingkungan.  

e. Manjadikan bangunan terminal bandara sebagai landmark baru di 

wilayah Provinsi Lampung, sehingga dapat menarik perhatian 

pengunjung untuk datang dan mengenal lebih lebih jauh potensi yang 

dimiliki oleh Provinsi Lampung.  

f. Bangunan terminal bandara ini direncanakan akan menggunakan 

material yang didominasi bambu  laminasi, sehingga bangunan dapat 

memiliki identitas dan karakteristik sebagai bagunan ekologi. Teknologi 

bambu laminasi dapat menggantikan peran kayu yang biasa digunakan 

sebagai material lantai, dinding, rangka atap, dan furniture.  

Persebaran bambu  di wilayah Indonesia masih sangat banyak, material 

bambu merupakan salah satu sumber daya alam yang tumbuh alami 

melimpah dan mudah diperbarui. 

g. Bambu mempersatukan pembangunan aspek ekologis, ekonomis dan 

sosial. Berbagai sifat bambu  seperti kemampuan untuk tumbuh pada 

lahan-lahan marjinal dan terlantar, tumbuh cepat biaya ekstraksi dan 

pengolahan yang rendah serta multi-guna membuat sangat penting 

untuk menopang kehidupan masyarakat lokal terutama di daerah-daerah 

dimana sumber daya alam dan kesempatan kerja sangat langka. Untuk 

saat ini di daerah Kabupaten Lampung Timur dan Pringsewu sudah 

memiliki produksi laminasi bambu yang bisa dikembangkan dan 

ekspansi ke daerah-daerah lain di provinsi Lampung.  
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6.2 Saran  

Berdasarkan kesimpulan pada penulisan ini, penulis perlu menyampaikan 

beberapa saran. Hal ini didasarkan pada keterbatasan penulis dalam 

melakukan proses penyusunan ini. Saran yang ingin disampaikan 

merupakan upaya agar dapat menghasilkan suatu laporan yang baik, efektif 

dan efisien, beberapa hal ini adalah sebagai berikut : 

a. Melakukan pengkajian lebih banyak dari berbagai sumber referensi 

terkait konsep perancangan pendekatan sehingga menghasilkan laporan 

yang lebih baik.  

b. Melakukan pengembangan perancangan lebih lanjut sehingga 

mendapatkan kajian yang lebih mendalam serta diperkuat malalui studi 

kasus dan observasi.  

c. Pada penelitian selanjutnya, penulis berharap agar dapat menggunakan 

aplikasi/software yang mampu menganalisa iklim disekitar kawasan 

agar lebih terukur dan efektif berkaitan dengan konsep pendekatan 

arsitektur ekologi. Kemudian dalam penulisan ini juga diharapkan dapat 

lebih mendalami satu konsep ekologi saja kemudian dikembangkan 

menjadi penulisan yang lebih efektif. 
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