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BAB III 

DATA DAN EXISTING BANDARA RAHADI OESMAN 

3.1 Pendekatan Konteks Lingkungan 

3.1.1  Lokasi Proyek 

Proyek Redesain Terminal Bandara Rahadi Oesman ini terletak di Jln. 

Pattimura no 04, desa kalinilam, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. 

Lokasi proyek sendiri merupakan kawasan yang dikelilingi oleh permukiman 

masyarakat. 

 

 

Gambar 3. 1. Gambar Satelit Bandara Rahadi Oesman Ketapang 

sumber : googleearth.com 

Jalan. Gajahmada 

Jalan. pattimura 

Jalan. pattimura 

Terminal

Landas pacu 

Landas Hubung 

Apron
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Jauh disekitar kawasan bandara terdapat kawasan latihan dan asrama 

TNI AD, Mall, Gereja, Lapangan sepak bola, Terminal Bus, Rumah sakit. Dari 

beberapa lokasi tersebut, yang sangat merasakan dampak dari adanya 

aktivitas Penerbangan adalah Rumah sakit yang dikarenakan membutuhkan 

ketenangna bagi pasien. 

 

Gambar 3. 2.  Lokasi tapak 

sumber : google earth 

   

gambar 3. 3. Tampak Perspektif Bandara dari atas 

sumber : DisHub Kab. Ketapang 
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Data Umum Bandara Rahadi oesman, Ketapang, Kal-Bar 

Kode IATA / kode ICAO  : KTG / WIOK 

Nama bandara   : Rahadi Oesman 

Kelas Bandara   : II A 

Lokasi   : Jl. Pattimura No.4 Desa kali nilam Kec Delta 

Pawan Kab Ketapang, Prov Kalimantan Barat 

78851 

Pengelola   : UPT Ditjen Hubud 

Jenis Pesawat  : ATR-72 

Elevasi  : 4,57 mdpl 

Fasilitas  : Fasilitas telekomunikasi (Single side band, VHF, 

tower set, handy talky, PABX, AFTN), Fasilitas 

navigasi (NDB, VOR, DME), Fasilitas bantu 

pendaratan (PAPI:youyang B116100 & Cooper 

crouse-hinds L-828), Penunjang fasilitas 

penerbangan dan operasi bandar udara (Peralatan 

pemeliharaan bandar udara (Tractor, V-Roller, 

Hand V-Roller, Rancer mower),kendaraan dan 

alat-alat 
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Fasilitas penunjang lain : besar (mobil operasi, sepeda motor, mobil pick up 

patroli, mobil pick up)), Fasilitas penunjang 

penerbangan (peralatan listrik (Genset), peralatan 

kemanan dan keselamatan penerbangan (X-Ray 

Cabin, Walk through MD, Hand Held MD, X-Ray 

Bagage), peralatan PKP-PK (rescue car)), jalan 

dan tempat parkir kendaraan (jalan dan lapangan 

parkir) 

Data Luasan Bandara Rahadi Oesman 

Landas Pacu  ( Runway )  : 1.650m  X 30m 

Landas Hubung ( taxiway )  : 75m X 18m ( 2 jalur ) 

Landas Parkir ( Apron)  : 224m X 51m 

Gedng Terminal   : 1.482 m2 

Gedung Kargo    : 240 m2 

Gedung Tower   : 270m2 

Gedung Operasional 

a. Gedung kantor : 336m2 

b. Gedung PKP-PK : 176m2 



 

 

  

  52 

 

c. Gedung operasi : 25m2 

d. Power house  : 150m2 

e. Garage AAB  : 240m2 

Taman    : 5.000m2 

Jumlah Penumpang   : 280,498  (2015)  

 

Gambar 3. 4. MasterPlan Kompleks Bandara Rahadi Oesman 

sumber : DisHub Kab. Ketapang 
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3.1.2 Data lingkungan Sekitar Tapak 

a)  analisis Konteks Tapak 

 Analisis Aksesbilitas Tapak 

Kompleks Bandara Rahadi Oesman telah mimiliki aksesibiltas yang 

sangat efektif, karena jalan menuju kompleks bandara merupakan jalan yang 

baik berbahan aspal. Sirkulasi aksesbilitas kompleks sendiri sangat baik yaitu 

menggunakan akses jalan one way, jalan masuk berbeda dengan jalan 

keluar yang berfungsi mengurangi kemacetan akses karena jalan yang tidak 

terlalu besar. 

 

gambar 3. 5. Ilustrasi Materplan Bandara Rahadi Oesman 

sumber : analisis pribadi 



 

 

  

  54 

 

Keterangan = 

= jalan utama ke bandara ( jln. Sisingamangaraja ) 

= jalan keluar dan masuk kompleks bandara ( jln. Patimura ) 

              

 

Gambar 3. 6. Aksesibilitas tapak 

sumber : dokumen pribadi 

Aksesbilitas tapak merupakan jalur satu arah kendaraan, seperti 

gambar diatas merupakan jalan masuk ke terminal bandara yang merupakan 

jalan Pattimura. Jalan masuk kendaraan ini tidak terdapat gerbang / penanda 

jika penumpang telah masuk ke kawasan bandara. sama seperti jalur keluar, 

tidak adanya penanda / gerbang  

 

Gambar jalan masuk tapak 

Sumber : dokumen pribadi 
Gambar jalan keluar tapak 

Sumber : dokumen pribadi 
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 Analisis Dampak Lingkungan 

Dampak lingkungan yang mungkin akan terjadi adalah penggunaan 

lahan kosong pada kompleks bandara yang akan dijadikan lahan parkir. 

Dikarenakan lahan parkir bandara yang lama sangat tidak mencukupi 

terhadap rencana perancangan desain baru, maka lahan kosong disekitar 

tapak akan dijadikan lahan parkir semaksimal mungkin untuk mendukung 

fungsi bangunan sebagai bandara jasa penerbangan. Oleh karena itu area 

hijau disekitar tapak akan berkurang dan dijadikan lahan parkir dengan 

mengembalikan keselarasan lingkungan dengan pemberian vegetasi-

vegetasi pada lahan tapak. 

 Analisis bangunan sekitar 

Kawasan bandara Rahadi Oesman Ketapang memiliki beberapa 

bangunan yang merupakan bangunan penunjang dari Terminal. Ada pun 

bangunan tersebut memiliki fungsi dan peran masing-masing dalam 

melancarkan kinerja bangunan maupun sistem penerbangan. Antara lain : 
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Gambar 3. 7. Masterplan bandara Rahadi Oesman Ketapang 

 

A. Apron / parkir pesawat  

Apron bandara Rahadi Oesman ini termasuk apron kecil karena hanya 

dapat parkir pesawat kecil / baling-baling saja. Konstruksi menggunakan 

aspal dengan ukuran aprol 224m x 51m. 
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Gambar 3. 8. Apron bandara / Tempat parkir Pesawat 

sumber : dokumen pribadi 

Apron bandara Rahadi Oesman ini termasuk apron kecil karena hanya 

dapat parkir pesawat kecil / baling-baling saja. Konstruksi menggunakan 

aspal dengan ukuran aproN 224m x 51m dan diperkirakan mampu 

menampung empat pesawat terbang yang beroprasi di bandara Rahadi 

Oesman Ketapang. 
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Gambar 3. 9. Apron bandara / Tempat parkir Pesawat 

sumber : dokumen pribadi 

B. Terminal Bandara  

Terminal bandara Rahadi Oesman ini merupakan bandara yang 

didesain dengan memadukan konsep kebudayaan yang ada didaerah 

tersebut. Perpaduan dua konsep budaya yaitu budaya melayu dan dayak 

karena merupakan penduduk asli daerah tersebut menjadi dasar 

pendesainan. Mengambil konsep dari rumah tradisional masing-masing yaitu 

rumah adat dayak dan rumah adat melayu. Rumah adat dayak yang identik 

rumah yang panjang dipadukan dengan rumah adat melayu yang identik 

dengan ciri khas atap limasan bercorak khas melayu 
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Gambar 3. 10. Tampak terminal 

sumber : dokumen pribadi 

C. Kantor BMKG tingkat III  

Kantor BMKG kabupaten ketapang tingkat III yang setiap hari 

menginformasikan cuaca daerah ketapang . destinasi tujuan, dan sekitarnya 

untuk kelancaran penerbangan bandara Rahadi Oesman Ketapang 

      

Gambar 3. 11. Kantor BMKG tingkat III 

sumber : dokumen pribadi 
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D. Gedung mobil Pemadam Kebakaran  

Gedung pemadam kebakaran ini dilengkapi dengan beberapa mobil 

pemadam kebakaran yang siap sedia dalam menanggulangi kebakaran 

pesawat, terminal, maupun bangunan-bangunan di sekitar kawasan bandara 

RahadI Oesman Ketapang. 

 

Gambar 3. 12. Gedung Mobik Pemadan Kebakaran 

sumber : dokumen pribadi 

E. Cafeteria  

Cafeteria yang tersedia di sekitar terminal bandara sangat ramai 

didatangi oleh penumpang. Keramaian penumpang ini dikarenakan tidak 

adanya fasilitas tempat makan didalam terminal, oleh karena itu penumpang 

lebih senang berlama-lama menunggu penerbangan diluar terminal dari pada 

didalam terminal sambil makan, minum dan mengobrol. 
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F. Parkiran  

Area parkiran bandara ini dibagi menjadi dua yaitu parkir mobil yang 

dekat dengan kantor DisHub dan parkiran motor yang dekat dengam masjid 

dan rumah dinas. Ukuran parkiran yang sangat kecil tidak dapat menampung 

kendaraan penumpang yang parkir. 

  

Gambar 3. 13. Parkiran 

sumber : dokumen pribadi 

G.  Dinas Perhubungan Bandara Rahadi Oesman Ketapang 

Kantor Dinas Perhubungan Bandara Rahadi Oesman Ketapang ini 

adalah kantor khusus yang mengurus, mencatat, dan medokumentasikan 

segala aktivitas bandara, Dinas Perhubungan yang umum terletak di jalan 

Wahid Hashim. Segala data dan rincian penerbangan terminal tercatat di 

kantor dinas ini. 
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Gambar 3. 14. Kantor DisHub Kab. Ketapang 

H. Masjid  

Masjid yang terletak di dekat bandara ini digunakan untuk keperluan 

penghuni-penghuni kawasan Bandara Rahadi Oesman karena tidak jauh dari 

kawasan bandara terdapat sebuah masjid besar yang digunakan oleh 

masyarakat sekitar. Masjid ini berperan juga sebagai tempat parkir kendaraan 

roda dua, karena tidak adanya area parkir untuk kendaraan roda dua di area 

bandara. 
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Gambar 3. 15. Masjid 

I. Power House ( Orange ) 

Power house adalah bangunan yang berisi genset untuk tenaga 

cadangan jika terjadi kekurangan tenaga listrik di terminal. Bangunan ini 

sudah lama tidak digunakan karena tenaga PLN tidak bermasalah. 

 

Gambar 3. 16. Power House 
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J. Parkiran motor  

Parkir motor pada aslinya adalah parkir motor untuk mushola bandara. 

parkir ini dipergunakan penumpang, dan pengelola sebagai sarana tempat 

parkir motor 

 

Gambar 3. 17. Parkiran motor 

K. Air Traffic Control ( ATC ) 

Air Traffic Control atau tower control penerbangan pesawat yang 

menginformasikan segala hal yang terjadi didunia penerbangan kepada sang 

pilot pesawat segala hal yang akan terjadi. 
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gambar 3. 18. ATC ( Air Traffic Control ) 

 

3.2. analisis Konteks Terminal 

Diarea terminal terdapat beberapa bagian area ruang dengan fungsi 

yang berbeda-beda. Ruang-ruang tersebut saling berhubungan dan terikan 

membentuk suatu sirkulasi ruang dalam dunia penerbangan untuk manusia ( 

penumpang ). Ruang-ruang yang dimaksud tersebut antara lain : 
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gambar 3. 19. Siteplan Bandara Rahadi Oesman 

sumber : dokumen pribadi 

A. Teras bangunan ( curb side ) 

Teras bangunan atau disebut juga sebagai curb side. Merupakan area 

yang sangat penting bagi penumpang karena merupakan area publik, dimana 

area tersebut adalah area dimana penumpang dan pengantar bertemu, 

menunggu keberangkatan, dan kegiatan lainnya.  
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gambar 3. 20. Teras / Curb Side Terminal 

sumber : dokumen pribadi 

Terlihat pada gambar di atas, teras bangunan kurang memadai dalam 

menampung penumpang yang sedang mengantri masuk untuk melakukan 

check-in. karena ruang yang kecil terlihat pengantrian penumpang sampai 

area drop off kendaraan atau keluar dari area bangunan.  

B. Area Check-in  

Pada gambar terlihat area check-in yang dipadati penumpang. Terlihat 

pada gambar penumpang saling berdesakan untuk melakukan check-in 

karena area antrian sudah tidak dapat berbaris lagi kebelakang. Pola perilaku 

penumpang yang didahului, mengakibatkan penumpang yang mencuri 

antrian dan berdesakan untuk melakukan check-in.  



 

 

  

  68 

 

            

gambar 3. 21. Area Check-in 

sumber : dokumen pribadi 

C. Area Lobby Keberangkatan  

Terlihat pada gambar, suasana penumpang yang sedang menunggu 

untuk keberangkatan. Area ini tidak seimbang dengan yang ruang lainnya 

karena terlihat sepi dan masih banyak tempat duduk yang kosong, itu 

dikarenakan penumpang yang lebih betah untuk menunggu di luar karena 

bisa merokok, mengobrol sambil ngopi atau pun makan. Jika dianalisis, 

berarti area keberangkatan ini bukanlah tidak memadai kapasitas 

penumpang tetapi kebutuhan penumpang tidak ada pada ruangan ini yang 

mengakibatkan penumpang lebih memilih untuk menunggu diluar daripada 

didalam. 
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gambar 3. 22. Area Keberangkatan 

sumber : dokumen pribadi 

D. Area Kedatangtan  

Area kedatangan sangat identik dengan pengambilan bagasi, area 

kedatangan pada Terminal Bandara Rahadi Oesman ini hanya cukup untuk 

penumpang sekali penerbangan, karena ukuran ruang yang kecil, tidak 

jarang terlihat ruangan seperti keramaian yang saling menunggu 

pengambilan bagasi masing-masing. 

          

gambar 3. 23. Area Kedatangan 

sumber : dokumen pribadi 
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E. Area Cargo  

Area cargo adalah area yang khusus keluar masuknya barang, di area 

ini barang akan dicek untuk dikirim. Area cargo sangat kecil untuk 

penerimaan barang yang datang, pengiriman yang jarang terjadi seperti 

orderan barang jualan yang biasa menggunakan transportasi laut diahlihkan 

menggunakan transportasi udara karena faktor keamanan dan waktu. 

 

gambar 3. 24. Area Cargo 

sumber : dokumen pribadi 
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3.3. studi analisis data Terminal bandara Rahadi Oesman, Ketapang 

a) Curb Side Kedatangan 

Data  

- Luas area ruang kurang lebih 84 m2 

- Terdapat 48 kursi tunggu di area kiri dan kanan  

- Antrian penumpang masuk diantara kursi tunggu dan terpotong luasan 

kursi tersebut sebanyak tiga barisan. 

- Pintu masuk berukuran 75cm – 75cm dan satu sisi daun pintu terdapat 

petugas 

- Maksimal antrian ke belakang dari pintu masuk sampai bibir bangunan 

kurang lebih 5-8 penumpang. 

analisis 

- Curb side yang sangat kecil atau bisa disebut teras bangunan kurang 

dapat menampung calon penumpang yang mengantri. Disaat jam pagi 

yang merupakan titik kepadatan penumpang, sering terjadi antrian 

penumpang sampai ke jalan.  

- Pintu masuk yang kecil dan terhalang oleh petugas, terasa sangat 

sempit dikarenakan calon penumpang yang berdesakan masuk. 

- Tidak terdapat trolly untuk membawa barang yang banyak bawaan 

penumpang. Akan kasihan jika penumpang membawa empat sampai 
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lima barang bawaan sekaligus ( koper, tas kecil, makanan, oleh-oleh, 

barang-barang,dll ) 

- Area tempat duduk  kurang memadai, karena jumlah penumpang 

dengan jumlah yang mengantar tidak sebanding. Contoh : pagi hari, 

dominan penerbangan ke luar pulau seperti semarang dan jakarta. Di 

area ini adalah batas masuk antara penumpang dan pengantar. 

Moment perpisahan antara satu sampai dua penumpang dengan 

empat sampai lima pengantar ( pertemanan ), satu penumpang 

dengan tiga orang pengantar ( keluarga ). jika terjadi 10 moment 

perpisahan saja akan mengakibatkan area ini sangat ramai ditambah 

lagi dengan penumpang lain yang mengantri untuk masuk. 

- Belum terdapat layar informasi yang memberikan jadwal penerbangan. 

Solusi  

- Area ini harus diperbesar karena mengenal masyarakat kota ketapang 

ini adalah karakter yang suka terhadap perkumpulan. Jika terjadi 

perpisahan terhadap seseorang, teman, keluarga akan ikut 

mengantar. 

- Tersedia fasilitas tempat duduk tunggu bagi pengantar maupun fungsi 

lainnya 

- Menyediakan fasilitas trolly sebagai sarana membantu penumpang 

membawa barang yang banyak.  
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- Petugas yang mengecek tiket, tidak lebih dekat dari pintu masuk dan 

pintu masuk harusnya juga lebih besar untuk mendapat keleluasaan 

gerak / beberapa penumpang dapat masuk sekaligus. 

- Harus ada layar informasi penerbangan bagi penumpang agar 

mengetahui jadwal penerbangan yang akan digunakan jika terjadi 

perubahan jadwal tiba-tiba. 

L. Area Check-in 

Data 

- Luasan ruang kurang lebih 180 m2 

- Terdapat empat maskapai penerbangan, masing-masing memiliki 2 

counter check-in. 

- Luasan area ini terpotong oleh area counter check-in  

- Area antrian penumpang dari counter sampai belakang kurang lebih 8 

– 10 penumpang 

- Area ini dekat dengan area pemeriksaan pintu masuk, oleh karena itu 

tengah-tengah area ini sering terjadi kepadatan. 

- Tidak terdapat fasilitas trolly, sehingga penumpang mengantri sambil 

membawa barang bawaan yang banyak. 

- Tidak terdapat fasilitas packing barang seperti mesin strapping dan 

mesin pembungkus 

- Area ruang ini dilengkapi dengan fasilitas toilet dan mini market kecil. 
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Analisis  

- Area check-in sangat kurang dapat memadai antrian calon 

penumpang. Dekat dengan pintu masuk yang melakukan pemeriksaan 

area ini jadi padat. 

- Tidak memiliki fasilitas yang dapat mendukung pengemasan / 

keamanan barang bawaan  

- Tidak adanya trolly sebagai sarana membantu penumpang dalam 

membawa barang bawaan yang banyak sambil mengantri, 

mengakibatkan penumpang kesulitan dalam mengantri sambil 

menenteng barang bawaan. 

Solusi  

- Area ini harus diperlebar untuk kebutuhan jumlah antrian penumpang 

check-in 

- Area ini harus diperbesar agar sirkulasi lebih baik karena area ini 

adalah area yang menghubungkan area keberangkatan dan area curb 

side bangunan. Oleh karena itu adanya space kosong yang 

dipergunakan untuk sirkulasi antar ruang. 

M. Area Keberangkatan / Lobby Keberangkatan 

Data  

- Luasan kurang lebih 180 m2 
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- Kurang lebih mempunyai 172 kursi untuk penumpang 

- Tidak Memiliki fasilitas apapun kecuali toilet 

- Memiliki 1 layar informasi penerbangan dan 2 layar siaran untuk 

hiburan 

- Tidak memiliki fasilitas ruang penunjang untuk penumpang 

- Memiliki 2 gate penerbangan 

Analisis 

- ruang ini memiliki 2 gate penerbangan tetapi hanya 1 gate yang 

difugsikan. 

- Area ini dikatakan sangat tidak bisa menampung penumpang pada 

jam sibuk, tetapi penumpang lokal mempunyai kebiasaan lebih 

terbiasa menunggu diluar karena lebih nyaman menunggu diluar 

sambil ngobrol-ngobrol, makan, minum, merokok bersama teman 

maupun keluarga. Jika adanya sirene berbunyi yang menandakan 

pesawat terbang datang, maka mereka akan segera masuk kedalam. 

- Tidak memiliki faslitas selain toilet pada ruang tunggu keberangkatan 

ini. 

- Solusi  

- Ruang ini harus memiliki fasilitas-fasilitas penunjang untuk 

kenyamanan dan kepuasan penumpang dengan tujuan penumpang 

tidak menunggu diluar dan ketinggalan informasi. 
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- Harus diperluas besaran ruangnya dan penambahan kursi duduk 

penumpang, jika dilihat dari kebiasaan penumpang akan duduk di 

barisan kursi yang kosong terlebih dahulu sebelum sempit-sempitan 

bersama penumpang lainnya. Kepadatan penumpang ini belum 

ditambah dengan penumpang yang penerbangannya delay. 

N. Area Kedatangan / Lobby Kedatangan 

Data 

- Area ini memiliki luas 100 m2 

- Terdapat 1 conveyor sebagai alat untuk mendistribusikan barang 

bagasi. 

- Tidak terdapat fasilitas ( informasi penginapan, destinasi hiburan, taxi 

center ) apapun kecuali toilet 

- Tidak terdapat trolly,     

Analisis  

- Tidak terdapat trolly, yang mempersulit dalam membawa yang banyak 

yang mengakibatkan penumpang bolak-balik untuk membawanya 

sampai ketujuan ( lokasi tunggu, kendaraan, berkeliling area terminal). 

- Conveyor yang digunakan hanya untuk satu penerbangan kedatangan 

karena lintasan konveyor sangat pendek kurang lebih hanya 10 meter. 
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Solusi  

- Area ini harus memiliki fasilitas yang dapat membantu penumpang 

dalam melakukan kegiatan setelah sampai seperti taxi center, 

informasi hotel, dll 

- Conveyor harus cukup digunakan untuk mendistribusikan barang 

bagasi penumpang pada waktu sibuk. 

O. Curb side kedatangan  

Data  

- Seperti tidak memiliki area curb side kedatangan, karena pada gambar 

hanya teras-teras pintu keluar masing-masing ruang 

- Curb side tidak memiliki fasilitas maupun tenant-tenant 

analisis 

- Bisa disebut sebagai teras bangunan karena tidak memiliki space 

ruang untuk keluar para penumpang kedatangan 

- Tidak memiliki fasilitas dan tenant apapun sebagai sarana kebutuhan 

penumpang maupun penjemput. 

- Karena tidak memiliki space ruang, bagi para penjemput juga tidak 

memiliki tempat duduk sebagai ruang tunggu penumpang kedatangan 

sebagai mana mestinya. 
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Solusi  

- area ini harus memiliki area yang luas dan mimiliki space ruang bagi 

penumpang yang baru datang 

- fasilitas penjemput sendiri, pihak bandara harus menyediakan tempat 

duduk sebagai fasilitas untuk menunggu penumpang kedatangan. 

- fasilitas taxi center, informasi penginapan, informasi destinasi sebagai 

fasilitas bagi penumpang yang berwisata, dan fasilitas seperti tenant 

dan minimarket. 

P. Fasad Bangunan 

Data  

- bentuk bangunan panjang kesamping 

- atap limasan dengan corak ukuran dayak pada kedua ujung atap 

Analisis  

- bangunan ini menggunakan unsur budaya terhadap desain modern.  

- bangunan ini merupakan pencampuran dua unsur budaya kabupaten 

Ketapang yaitu dayak dan melayu. Unsur melayu sendiri terlihat pada 

bangunan teras yang menonjol kedepan dari bangunan utama. Unsur 

dayak sendiri terdapat pada bangunan utama yang memanjang dan 

merupakan ciri khas rumah tradisional dayak yaitu rumah betang. 

-  
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Solusi  

- bangunan ini harus mencerminkan bangunan khas dari kabupaten 

Ketapang. Unsur-unsur yang khas ,corak, dan budaya Nampak pada 

bangunan tersebut yang diaplikasikan pada bentuk bangunan, fasad 

bangunan, ornament-ornamen, ciri khas adat dan budaya, dll. 

3.3.4 Studi Banding Kasus Proyek Sejenis 

Studi banding kasus terhadap proyek sejenis dilakukan terhadap 

fungsi bangunan yang sama dan kualifikasi sesuai dengan proyek yang 

direncanakan. Studi banding yang diambil adalah Terminal Bandara 

Internasional  Ahmad Yani Semarang. alasan pemilihan Terminal Ahmad 

Yani sebagai studi banding antara lain : 

- Terminal bandara Internasional Ahmad yani isunya akan dilakukan 

relokasi. 

- Sama kasusnya dengan Terminal Bandara Rahadi Oesman, Terminal 

Bandara Ahmad Yani sudah tidak dapat menampung penumpang 

secara maksimal 

- Mengamati kekurangan Terminal Rahadi Oesman terhadap Terminal 

Ahmad Yani dari segi ruang dan fasilitas 
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Tabel. 3. 1 Studi bandingCurb side Keberangkatan 

Sumber : analisis pribadi 

Curb Side Kedatangan 

Bandara Rahadi Oesman Bandara Ahmad Yani 

 

 

 

gambar 3. 26. Curb Side Terminal 
Ahmad Yani 

 Curb side yang sangat kecil atau 

bisa disebut teras bangunan 

kurang dapat menampung calon 

penumpang yang mengantri. 

Disaat jam pagi yang merupakan 

titik kepadatan penumpang, sering 

terjadi antrian penumpang sampai 

 Curb side yang luas dengan 

adanya garis antrian dapat 

menampung calon penumpang.  

 Petugas yang bekerja sesuai 

dengan peran dan tempat 

masing-masing menjadikan area 

tersebut tidak berdesakan. 

gambar 3. 25. Curb side Terminal 
Rahadi Oesman 
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ke jalan.  

 Pintu masuk yang kecil dan 

terhalang oleh petugas, terasa 

sangat sempit dikarenakan calon 

penumpang yang berdesakan 

masuk. 

 Tidak terdapat trolly untuk 

membawa barang bawaan 

penumpang 

 Area tempat duduk kurang yang 

dikarenakan besaran area tersebut 

sangat sempit sehingga terbagi 

antara area antrian dan area 

tempat duduk 

 Terdapat trolly untuk membawa 

barang bawaan 

 terdapat tempat duduk walaupun 

kurang memadai dengan jumlah 

penumpang, sehingga sering kali 

terlihat penumpang yang duduk 

di anak tangga teras. 

 

           

 

 

 

 



 

 

  

  82 

 

Tabel. 3. 2. Studi Banding Area Check-in 

Sumber : analisis pribadi 

Area Check-in 

Bandara Rahadi Oesman Bandara Ahmad Yani 

 

gambar 3. 27. Area check-in Terminal 
Rahadi Oesman 

 

 

gambar 3. 28. Area check-in Terminal 
Ahmad Yani 

 Area check-in sangat kurang 

dapat memadai antrian calon 

penumpang. Dekat dengan pintu 

masuk yang melakukan 

 Area check in sangat luas, 

kegiatan didalam area ini sangat 

jelas, kegiatan pengemasan, 

kegiatan pemeriksaan, kegiatan 
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pemeriksaan area ini jadi padat. 

 Tidak memiliki fasilitas yang dapat 

mendukung pengemasan / 

keamanan barang bawaan 

 Tidak memiliki trolly untuk 

mempermudah membawa barang 

bawaan yang banyak. 

check-in penumpang. 

 Fasilitas didalam sangat lengkap 

mendukung perjalanan calon 

penumpang seperti pengemasan, 

dan keamanan barang bawaan. 

 Terdapat trolly yang 

mempermudah dalam membawa 

barang bawaan yang banyak. 

 

Tabel. 3. 3. Studi banding Area Keberangkatan / Lobby Keberangkatan 

Sumber : analisis pribadi 

Area Keberangkatan / Lobby Keberangkatan 

Bandara Rahadi Oesman Bandara Ahmad Yani 

 

Gambar 3. 29. Area Keberangkatan 
Terminal Rahadi Oesman 

 

Gambar 3. 30. Area Keberangkatan 
Terminal Ahmad Yani 

 Ruang tunggu keberangkatan  Ruang tunggu keberangkatan 
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mencukupi untuk menampung 

penumpang, tetapi ruang tunggu 

ini tidak digunakan maksimal 

karena tidak adanya fasilitas 

pendukung seperti tempat 

nongkrong/ngopi, toko oleh-oleh, 

VIP lounge, dll.  

sangat mencukupi dengan 

kapasitas penumpang setiap 

harinya. Adanya tempat untuk 

bersantai, toko oleh-oleh, VIP 

lounge, menjadikan penumpang 

tidak merasa kebosanan sambil 

menunggu penerbangan. 

 

Tabel. 3. 4. Area Kedatangan / Lobby Kedatangan 

Sumber : analisis pribadi 

Area Kedatangan / Lobby kedatangan 

Bandara Rahadi Oesman Bandara Ahmad Yani 

 

Gambar 3. 31. Area Kedatangan 
Terminal Rahadi Oesman 

 

Gambar 3. 32. Area Kedatangan 
Terminal Ahmad Yani 

 Lobby kedatangan terlihat luas  Lobby keberangkatan berbentuk 
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dikarenakan tidak terdapat fasilitas 

apapun seperti ruang, alat bantu 

untuk membawa barang,dll 

 Terdapat 1 conveyor sebagai alat 

untuk mendistribusikan barang 

bagasi. 

 Tidak terdapat trolly, yang 

mempersulit dalam membawa 

yang banyak yang mengakibatkan 

penumpang bolak-balik untuk 

membawanya sampai ketujuan ( 

lokasi tunggu, kendaraan, 

berkeliling area terminal). 

memanjang dengan ruang-ruang 

disekitarnya, serta trolly untuk 

kemudahan membawa barang. 

 Memiliki fasilitas 2 conveyor untuk 

penanganan barang yang terlalu 

banyak atau kedatangan yang 

berbeda. 

 Terdapat fasilitas trolly untuk 

membawaan barang yang 

mempermudah membawaan 

barang sampai ke tujuan ( lokasi 

tunggu, kendaraan, berkeliling 

area terminal) 
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Tabel. 3. 5. Studi banding Curb side Kedatangan 

Sumber : analisis pribadi 

Curb Side Kedatangan 

Bandara Rahadi Oesman Bandara Ahmad Yani 

 

Gambar 3. 33. curb side kedatangan 
Terminal Rahadi Oesman 

 

 

Gambar 3. 34. curb side Kedatangan 
terminal Ahmad Yani 

 Bisa disebut sebagai teras 

bangunan karena tidak memiliki 

fasilitas apapun dan area 

jemputan seperti area kosong 

untuk keluar penumpang 

 Curb side dengan area jemputan 

sebagai pintu keluar penumpang 

kedatangan. 

 Terdapat tempat duduk untuk area 

tunggu bagi penjemput. 



 

 

  

  87 

 

 Tidak memiliki fasilitas pendukung 

bagi penjemput seperti tempat 

duduk dan layar informasi. 

 Area curb side tidak terdapat toko-

toko untuk kebutuhan penumpang 

 Terdapat toko-toko seperti 

makanan, minuman, oleh-oleh, 

untuk kebutuhan penumpang dan 

stand-stand seperti taxi center, 

area informasi, rental, untuk 

mempermudah destinasi 

penumpang selanjutnya. 

 

Tabel. 3. 6. Studi banding fasad bangunan 

Sumber : analisis pribadi 

Fasad Bangunan 

Bandara Rahadi Oesman Bandara Ahmad Yani 

 

Gambar 3. 35. fasad Terminal Rahadi 
Oesman 

 

Gambar 3. 36. fasad Terminal Ahmad 
Yani 

 Bangunan yang terlihat sangat  Bangunan yang menunjukan 
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sederhana yang merupakan  

desain arsitektur rumah melayu 

dengan bentuk atap limasan yang 

menampilkan ke ciri khasan 

arsitektur melayu yang simetris 

khas kota ketapang. 

 

keciri khasan arsitektur tradisional 

jawa yaitu rumah joglo yang 

terlihat pada bentuk atap, 

menunjukkan khasan arsitektur 

rumah joglo khas jawa 

 

- Kesimpulan  

Antara Terminal Bandara Rahadi Oesman Ketapang dan Terminal 

Bandara Ahmad Yani semarang, memiliki perbedaan dalam segi 

besaran ruang, fasilitas kebutuhan penumpang dan publik. Terminal 

Bandara Rahadi Oesman untuk bagian curb side tidak memiliki fasilitas 

trolly sebagai sarana membawa barang bawaan, area yang terlalu kecil 

mengakibatkan terjadi antrian secara berdesakan bahkan sampai ke 

garis jalan. Berbeda dengan Bandara Ahmad yani yang memiliki fasilitas 

dan petugas untuk mempernyaman kegiatan di area curb side. Begitu 

juga dengan area yang lainnya, besaran ruang dan fasilitas menjadi 

permasalahan Bandara Rahadi Oesman yang mengakibatkan kegiatan 

penumpang hanya datang - check in - keruang tunggu – menunggu 
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keberangkatan. Tetapi berbeda dengan Terminal Bandara Ahmad Yani, 

penumpang sebelum masuk bisa melakukan kegiatan lain seperti, 

makan, belanja, transaksi perbankan, nongkrong. Di area hall 

keberangkatan penumpang tidak hanya melakukan pemeriksaan dan 

check-in tetapi bisa melakukan pengemasan barang bawaan agar aman 

dan sebagainya. Di area ruang tunggu keberangkatan penumpang tidak 

hanya menunggu penerbangan tetapi bisa melakukan kegiatan makan, 

nongkrong, belanja, refleksi, changer hp, dan sebagainya. 

Tabel. 3. 7. Studi banding perencanaan lama dan baru 

Sumber : analisis pribadi 

Curb side 

Perencanaan lama Perencanaan baru 

 Luas area ruang kurang lebih 84 

m2 

 area ini terdapat 48 kursi dan 

kurang lebih dapat menampung 

seratusan perputaran penumpang 

 tidak ada trolly sebagai sarana 

membawa barang. 

 Luas area curb side 

keberangkatan 190m2 ( asumsi 

lebar curb side 10m )  

 Area ini dapat menampung 

perputaran penumpang pas waktu 

sibuk (228 orang) beserta dengan 

pengantar. 

 Tersedia trolly sebagai alat bantu 
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penumpang dalam membawa 

barang dalam jumlah banyak 

sampai dengan check-in. 

Hall keberangkatan dan Area check-in 

Perencanaan lama Perencanaan baru 

 Luasan ruang kurang lebih 180 m2 

 Terdapat empat maskapai 

penerbangan, masing-masing 

memiliki 2 counter check-in. 

 Luasan area ini terpotong oleh 

area counter check-in  

 Area antrian penumpang dari 

counter sampai belakang kurang 

lebih 8 – 10 penumpang 

 Area ini dekat dengan area 

pemeriksaan pintu masuk, oleh 

karena itu tengah-tengah area ini 

sering terjadi kepadatan. 

 Tidak terdapat fasilitas trolly, 

sehingga penumpang mengantri 

 Area ini memiliki luasan 627 m2 

 Terdapat 4 counter check-in 

karena memiliki 4 maskapai dan 

masing-masing memiliki 2 petugas 

check-in.  

 Area ini dibuat luas karena area 

sirkulasi antara curb side 

bangunan, area check-in, dan 

lobby ruang tunggu 

keberangkatan. 

 Area ini terdapat fasilitas packing 

untuk membantu penumpang 

dalam menjaga barang bawaan 

terutama dalam bagasi. 
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sambil membawa barang bawaan 

yang banyak. 

 Tidak terdapat fasilitas packing 

barang seperti mesin strapping 

dan mesin pembungkus Area 

ruang ini dilengkapi dengan 

fasilitas toilet dan mini market 

kecil. 

Lobby ruang tunggu keberangkatan 

Perencanaan lama Perencanaan baru 

 Luasan kurang lebih 180 m2 

 Kurang lebih mempunyai 172 kursi 

untuk penumpang 

 Tidak Memiliki fasilitas apapun 

kecuali toilet 

 Memiliki 1 layar informasi 

penerbangan dan 2 layar siaran 

untuk hiburan 

 Tidak memiliki fasilitas ruang 

penunjang untuk penumpang 

 Area ini memiliki luas kurang lebih 

613 m2, area ini diluar ruang 

penunjang-penunjang lainnya 

 Area ini dapat penumpang hingga 

380 penumpang,  

 Area ini akan dilengkapi berbagai 

ruang penunjang seperti ruang 

menyusui, area merokok, ruang 

rehabilitas bagi penumpang yang 

sakit, area bermain anak,dll 

 Dilengkapi dengan berbagai 
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Memiliki 2 gate penerbangan sarana informasi bagi penumpang, 

dan berbagai fasilitas hiburan 

seperti siaran TV dan lagu-lagu ( 

lagu akan dihentikan sementara 

saat speaker informasi hidup) 

 Terdapat foodcourt, tenant-tenant, 

dan ruang sebagai fasilitas 

penumpang. 

 

Area kedatangan dan area pengambilan bagasi 

Perencanaan lama Perencanaan baru 

 Area ini memiliki luasan 100 m2 

 Terdapat 1 conveyor sebagai alat 

untuk mendistribusikan barang 

bagasi. 

 Tidak terdapat fasilitas ( informasi 

penginapan, destinasi hiburan, 

taxi center ) apapun kecuali toilet 

 Tidak terdapat trolly, 

 Area ini memiliki luasan 503 m2 

 Terdapat 1 conveyor sebagai 

sirkulasi barang bagasi 

penumpang 

 Area ini terdapat trolly sebagai alat 

bantu penumpang membawa 

barang keluar maupun parkiran 

 Difasilitasi dengan ruang-ruang 

sebagai fasilitas bantuan untuk 

penumpang  


