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BAB V 

PROGRAM ARSITEKTUR 

5.1 Konsep Program 

5.1.1 Aspek Citra 

Terminal Bandara Rahadi Oesman ini akan diredesain sebagai 

wujud penyelesaian masalah bangunan terhadap kenyemanan penumpang. 

Dari citra fasad bangunan, Terminal Bandara Rahadi Oesman akan hadir 

dengan desain yang iconic, iconic disini berarti harus dapat memberikan 

kesan dan pesan yang mendalam kepada pengujung bandara dari 

penumpang maupun pengantar / penjemput  dengan menerapkan tema 

bangunan yang sesuai dengan konteks lingkungan bangunan. 

5.1.2  Aspek Fungsi 

     Terminal Bandara Rahadi Oesman berfungsi sebagai wadah bagi 

masyarakat yang menggunakan jasa transportasi udara di Kota Ketapang, 

Sebagai sarana transportasi penghubung jalur darat dan udara, terminal ini 

juga sebagai pintu gerbang wisatawan yang berkunjung ke Kota Ketapang. 

Oleh karena itu, didalam bangunan ini harus dapat mencermintakan keunikan 

Kota Ketapang. Memberikan fasilitas dan kenyamanan yang dibutuhkan oleh 

calon penumpang untuk memberikan kepuasan terhadap service bangunan. 

Prosedur penerbangan  yang mengharuskan calon penumpang datang lebih 
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awal dari jadwal keberangkatan, membuat penumpang akan menunggu lama 

sebelum jadwal keberangkatan penerbangan. Maka didalam terminal 

bandara harus menawarkan fasilitas-fasilitas sebagai sarana penghabiskan 

waktu sebelum jadwal terbang seperti foodcourt, tempat bersantai, dan ruang 

tunggu yang nyaman, tempat bermain anak, smoking area, area changer HP, 

ruang menyusui, ruang rehabilitas bagi penumpang memiliki kesehatan yang 

tidak baik. 

5.1.3 Aspek Teknologi 

Bangunan Terminal Bandara Rahadi Oesman ini akan memberikan 

teknologi-teknologi yang dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan  

dari desain yaitu : 

- pencahayaan alami dari dinding dan atap bangunan penambahan 

keindahan bangunan serta dapat melihat view dari luar.  

- Pemberian fasilitas berupa teknologi guna mempermudah akses 

area-area ruang untuk memberikan keistimewaan terminal 

bandara. 
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5.2       Tujuan, Faktor Penentu dan Faktor Persyaratan Perancangan  

5.2.1 Tujuan Perancangan 

 mewadahi pengunjung lokal maupun mancanegara yang 

menggunakan jasa transportasi udara di Kota Ketapang dengan 

memberikan kenyamanan dan fasilitas khas bandara, karena 

Terminal Bandara Rahadi Oesman ini merupakan hasil desain yang 

didapat dari pemecahan masalah Terminal Bandara sebelumnya. 

 Menciptakan icon baru bagi kota ketapang dibidang transportasi dan 

bangunan arsitektural sebagai daya tarik wisatawan. 

 Menjadi salah satu bangunan yang dapat dimanfaatkan sebagai 

pendukung integrasi bangunan. 

5.2.2 Faktor Penentu Perancangan 

a)    fungsi bangunan 

 fungsi dari bangunan itu sendiri merupakan dasar dari tolak ukur 

dalam merancang bangunan, contohnya adalah fasad yang bangunan, 

perancangan yang baik akan merancang bangunan sesuai dengan fungsi 

yaitu bangunan Terminal Bandara. 

 

 



 

 

  

  200 

 

b) Pelaku dan Aktivitas 

Setiap pelaku memiliki aktivitas masing-masing sesuai dengan yang 

harus dilakukan, aktivitas ini lah yang menentukan kebutuhan ruang dari 

bangunan, kemudian urutan dari aktivitas yang dilakukan oleh pelaku akan 

mempengaruhi pola penataaan ruang 

c) Jadwal Operasional Bangunan 

Jadwal operasional bangunan akan mempengaruhi perancangan 

dari segi keamanan. Karena jadwal bangunan yang hanya beroperasi pada 

pagi sampai sore hari, akan mempengaruhi sistem keamanan yang 

digunakan pada malam sampai pagi hari. 

d) Persyaratan Ruang 

Aktivitas pelaku yang berbeda-beda akan menentukan kebutuhan 

ruang yang berbeda serta fasilitas ruang yang dapat menentukan kegiatan 

dalam ruang. Besaran ruang akan mempengaruhi jumlah pelaku yang dapat 

ditampung sesuai dengan kegiatan dan prilaku pelaku masing-masing. 

e) Kondisi, Potensi-potensi dan Kendala-kendala yang ada di lokasi 

Pembangunan 

Kondisi, potensi dan kendala yang ada di lokasi pembangunan akan 

mempengaruhi perancagan untuk menentukan solusi-solusi yang dibuat 
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perancang sehingga perancangan akan mangacu pada solusi-solusi yang 

telah dibuat. 

f) Tema Perancangan 

Karaktersitik yang dituntut dari tema desain yang dipilih oleh 

perancang akan menuntut perancang untuk merancang sesuai karakteristik 

tema rancangan yang ada. 

5.2.3 Faktor Persayaratan Perancangan 

a) Persyaratan Arsitektur 

- Fasad dari bangunan harus terlihat susuai dengan fungsi, sehingga 

masyarakat dapat mengetahui fungsi dari bangunan 

- Semua persyaratan ruang harus ada pada bangunan terminal 

bandara untuk memaksimalkan kinerja bangunan. 

b) Aspek Sistem Bangunan 

- Jalur keselamatan/ evakuasi harus mudah dipahami oleh para calon 

penumpang dengan adanya penunjuk arah evakuasi keluar dari 

bangunan. 

- Penyelesaian yang baik terhadap aspek akustik terhadap ruang 

agar tidak terjadinya miscommunication antara bagian informasi 

penerbangan dan calon penumpang. 
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- Sistem penandaan sebagai sarana bantuan penunjuk arah  

c) Aspek Lingkungan 

- Bangunan harus dapat menyesuaikan lingkungan sekitar karena 

dekat dengan permukiman 

- Akses yang mudah dipahami oleh para pengguna kendaraan untuk 

meminimalisir kendaraan yang berlama-lama di jalan karena ketidak 

pahaman sirkulasi kendaraan di bandara. 

5.3 Program Arsitektur 

5.3.1 Program Kegiatan 

 

Tabel 5. 1. Program Ruang 

sumber : dokumen pribadi 
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Toilet 

Ruang rehabilitas 
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Area pengambilan bagasi 

Toilet 

Ruang rehabilitas 

Area pemeriksaan barang 

bawaan dari bagasi 

Area ruang tunggu 

Kedatangan 

 

Area ruang tunggu 

(penunggu jemputan) 

Area penjemput 

dan pengantar 

Area Curb Side terminal 

bandara 

Ruang tunggu kedatangan 

Ruang trolley 

ATM center 

Foodcourt 
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Area penunjang 
Area curb side terminal 

bandara 

Tenand-Tenand 

Pusat Oleh-Oleh 

Biro tiket dan Perjalanan 

Money changer 

Foodcourt 

Fasilitas Kargo 

Area Service 

Area Pengelola 

Luar bangunan terminal 
Area Drop Off 

Area Parkir 

Pedestrian 

Dalam bangunan terminal 
Ruang genset 

Ruang AHU dan Chiller 

Ruang  Pompa 

Ruang MEE 

Toilet 

Janitor 

R. Kepala Cabang 

R. Wakil Kepala Cabang 

R. Sekretaris 

R. Rapat 

R. Kantor 

R. Petugas Keamanan 
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R. Administrasi 

R. Informasi 

R. Operasional 

R. Operasional Lalu Lintas 

Penerbangan 

R. Teknisi bangunan + 

Gudang Peralatan 

  
R. Petugas Keamanan + 

Gudang peralatan 

Ruang ganti 

Ruang istirahat 

Area penitipan barang 

Ruang informasi  

Ruang CCTV 
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a) Perhitungan Luas Bangunan 

Tabel 5. 2. Perhitungan Luas Bangunan 

sumber : dokumen pribadi 

Fasilitas  Kebutuhan luas 

Area utama/khusus 2.925,61 m2 

Area pengelola 673,8 m2 

Area penunjang 1.729,92 m2 

Area service 781,2 m2 

Total 6.110,53 m2 

Sirkulasi 20% 7.332.64 m2 

 

- Luas kebutuhan tapak7  

Luas kebutuhan tapak  = Luas total bangunan ÷ KLB  

 = 7.332.64 m2 : 2 = 3.666,3m2 ( maksimal 3.1 ) 

 

                                                           
7 Peraturan Daerah Kota Ketapang No 7 pasal 7 Tahun 2016 tentang “ Restribusi 

Izin Mendirikan Bangunan “ 
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- Luas lantai dasar (KDB)8 

Koefisien dasar bangunan  = Luas kebutuhan tapak x KDB 60%  

  = 3.666,32 m2   x 60%  = 2.199,8m2  

- Luas Ruang terbuka  

Luas ruang terbuka  = Luas kebutuhan tapak - lantai dasar  

         =3.666,32m2   – 2.199,8m2 = 1.466,5 m2  

- Luas Ruang terbuka hijau (RTH) 9 

Luas RTH  = Luas ruang terbuka x 40%  

  =1.466,5 m2 x 40%  

 = 586,6m2  

- Luas Total Tapak 

Luas total tapak = Luas kebutuhan tapak + luas parkir  

  = 3.666,3m2 + 4.885,8 m2 

   = 8.552,1 m2  + 10% = 9,407.31 m2 

Keterangan : membuat ulang akses sebagai pencapaian bangunan 

                                                           
8 Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang No 11 Pasal 22 ayat 5 Tahun 2015 

tentang “ Bangunan Gedung “ 

9 Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang No 11 Pasal 24 Tahun 2015 tentang “ Bangunan 

Gedung “ 



 

 

  

  209 

 

5.3.2 Program Sistem Struktur dan Pelingkup 

a. Studi sistem struktur 

 Struktur atas 

Struktur atas menggunakan struktur spaceframe atau spece truss 

karena bangunan ini merupakan bangunan bentang lebar untuk 

mendapatkan space ruang yang besar. Dengan menggunakan penutup 

atap ETFE, didapat suatu bangunan tinggi dengan pencahayaan yang 

masuk kedalam bangunan lebih merata dan banyak. 

 Struktur Tengah 

Penggunaan kolom struktur dijadikan sebagai tumpuan utama 

struktur atap. Struktur bentang lebar yang berat dan bertumpu pada 

beberapa kolom struktur, harus memiliki besaran kolom struktur yang 

dapat mendukung kekuatan beban dari struktur bentang lebar. 

 Struktur bawah 

Struktur bawah yang menggunakan struktuk laba-laba sebagai 

antisipasi tanah di kota ketapang, karena merupakan tanah gambut / 

rawa dengan tujuan jika terjadi penurunan, bangunan akan mengalami 

penurunan secara bersama-sama. 
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b) Studi sistem Enclosure 

 Penutup atap 

Penutup yang digunakan adalah ETFE, bahan ini digunakan 

bermaksud untuk memasukkan cahaya matahari kedalam 

bangunan, dengan putih dapat menghasilkan cahaya buatan untuk 

menyinari dalam ruang-ruang utama.  

 Penutup lantai 

Penutup lantai yang digunakan adalah Keramik dan parquet, 

penggunaan bahan yang mudah dibersihkan dan estetika yang 

menarik dapat menambah keindahan desain. 

 Penutup plafond 

Penggunaan plafond menggunakan gypsum board dan GRC 

board, penggunaan kedua bahan tersebut karena mudah 

diaplikasikan dan mudah didapatkan. 

 Dinding  

Penggunaan dinding sendiri banyak menggunakan dinding partisi 

kaca, GRC Board sebagai sarana memasukkan penerangan alami 

kedalam bangunan, dan penggunakan bata ringan sebagai dinding 

pembatas antar ruang. 
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5.3.3   Studi Sistem Utilitas 

a. Sistem Pencahayaan 

Sistem pencahayaan bangunan didapat dari pencahayaan alami 

dari struktru luar bangunan dan struktur atap bangunan. untuk keadaan 

mendung atau malam menggunakan lampu LED sebagai sumber 

penerangan bangunan. 

b. Sistem Penghawaan 

Sistem penghawaan bangunan dibagi menjadi 2 sistem yaitu, 

alami dan buatan. Penghawaan alami memanfaatkan sirkulasi udara 

luar yang didapat dari bukaan dinding, jendela, bukaan lainnya. 

Sedangkan penghawaan buatan menggunakan beberapa alat yang 

dapat menunjang kenyamanan penghawaan ruang, seperti AC Split, AC 

Sentral,  

c. Sistem Transportasi 

Transportasi vertikal yang digunakan pada bangunan dibagi 

menjadi 2 bagian, yaitu dengan menggunakan alat sebagai transportasi 

dan tidak menggunakan alat sebagai transportasi. 

Transportasi vertikal yang menggunakan alat adalah 

menggunakan eskalator, lift/elevator. Sedangkan yang tidak 

menggunakan alat adalah menggunakan tangga dan ramp. 
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d. Instalasi sistem air Bersih 

Sistem air bersih pada bangunan ini didesain dengan sistem air 

ground tank yang didapat dari PDAM. Sistem penggunaan air bersih 

pada bangunan adalah sistem downfeet, berupa air bersih dari ground 

tank yang didistribusikan keruang-ruang. 

e. Instalasi sistem limbah cair 

Bagian penampungan akhir dari instalasi pengolohan limbah cair 

yang dapat digunakan juga sebagai tempat memfiltrasi air limbah. Pada 

umumnya setelah melewati sistem filtrasi air dapat digunakan kembali 

atau dibuang ke saluran kota. 

Pemanfaatan limbah cair sebagai cadangan penggunaan air 

bersih untuk kebutuhan lain dengan tujuan menghemat penggunaan air 

bersih setiap harinya.  

f. instalasi sistem limbah padat 

Jaringan yang menggunakan sistem konvensional yang ditampung 

menggunakan tangki bioponik. Cairan hasil filtrasi pada biotank 

diresapkan kembali ke tanah agar tidak mengeluarkan bau. 
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g. Sistem Distribusi Listrik 

Sumber jaringan listrik pada bangunan ini berasal dari PLN dan 

sumber listrik cadangan berasal dari genset apa bila sumber listrik dari 

PLN terputus.  

h. Sistem Jaringan Telekomunikasi 

Sistem jaringan telekomunikasi berupa speaker yang disalurkan 

dari pihak pengelola sebagai sumber infomasi kepada penumpang ke 

seleuruh ruangan. Sistem komunikasi luar bangunan menggunakan 

telepon, fax, email. Pemasangan internet juga membantu dalam 

memberikan kemudahan bagi penumpang yang mencari informasi atau 

keperluan lainnya yang sedang di bandara. 

i. Sistem Penangkal Petir 

Sistem penangkal petir pada bangunan ini adalah menggunakan 

penangkal petir faraday cage / sangkar faraday yang mempunyai 

jangkauan yang lebih luas untuk melindungi bangunan. Karena disekitar 

bangunan tidak ada bangunan yang lebih tinggi dari 2 lantai bangunan. 
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j. Sistem Pengamanan Kebakaran 

Sistem proteksi kebakaran bangunan menggunakan beberapa alat 

yang dapat menanggulangi bahaya kebakaran, yaitu smoke detector, 

springkler, fire hydrant. 

 Smoke Detector 

Smoke detector dipasang disetiap ruang-ruang yang sangat 

sensitif dengan api dan asap seperti dapur foodcourt, ruang 

merokok,dll 

 pringkler 

springkler dipasang disetiap plafond seluruh ruangan sebagai 

antisipasi kebakaran 

 Fire hydrant 

Fire hydrant dipasang disetipa sudut ruang supaya dapat 

dijangkau siapa saja, dan untuk area foodcourt yang berhubungan 

dengan api langsung, dipasang fire hydrant tambahan untuk antisipasi 

kebakaran. 
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k. Sistem Keamanan Bangunan 

 Keamanan seluruh bangunan 

Sistem keamanan bangunan dilakukan dengan menggunakan 

sistem CCTV untuk dapat melihat kegiatan pelaku di dalam maupun 

luar bangunan. CCTV yang terpasang akan terhubung dengan bagian 

ruang CCTV yang akan selalu memantau. 

 Keamanan area bagian pengelola 

Penggunaan ID card ini berfungsi untuk keamanan bagian 

pengelola, dengan adanya ID card ini berarti tidak sembarang orang 

yang dapat masuk kearea tersebut kecuali berkepentingan atau masuk 

berdampingan bersamaan dengan petugas. 

 Keamanan barang bawaan 

- anjing pelacak 

Anjing pelacak berguna untuk mendeteksi barang-barang 

yang mencurigakan atau tidak terdeteksi oleh x-ray scanning.  

- Mesin Strapping 

digunakan untuk pengemasan barang berupa kardus 

yang di ikat / dikemas menggunakan tali plastic untuk keamaan 

barang bawaan agar tidak mudah dibuka. Diposisikan diarea 
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pemeriksaan pertama sebagai sebagai alat packing barang 

yang lebih aman dengan syarat telah lolos dari pemeriksaan 

pertama. 

- Mesin pembungkus 

Mesin pembungkus adalah mesin yang digunakan untuk 

melindungi barang bawaan agar tidak dibobol/diselundupkan 

barang oleh seseorang. Sama seperti mesin strapping, alat ini  

digunakan setelah lolos pemeriksaan pertama. 

5.3.3 Program Perhitungan Sistem Bangunan 

Tabel 5. 3. Perhitungan kebutuhan air Bersih 

Sumber : analisis pribadi 

Pelaku Jumlah 

pelaku 

Penggunaan air Total 

penggunaan air 

/ hari 

penumpang 834 3 liter / orang 2.502 liter  

pengelola 62 100 liter / orang 6200 liter  

Total  8.702 liter / hari 

Antisipasi kebakaran dan keperluan mendadak + 30% 11.312,6 liter / 

hari 

 

a. Perhitungan Kebutuhan Air Bersih 
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Q  = n x kebutuhan air per hari 

Q = Kebutuhan air bersih rata-rata 

n = Jumlah pelaku dalam satu hari 

Q = (834 orang x 3 liter) + ( 62 orang x 100 liter) 

Q= 8.702 liter / hari 

Diasumsikan kebutuhan air bertambah 30% untuk 

pemadam kebakaran dan kebocoran pada tangki 

penyimpanan air, penyiraman taman, dan lain-lain maka 

perhitungan sebagai berikut : 

Qd = (100% + 30% ) x Q 

Qd= 130% x 8.702 liter / hari 

  = 11.312,6 liter / hari = 11,31 m3 / hari 

 

5.4 klasifikasi kelas bandara 

Berdasarkan data dari “DIREKTORAN JENDRAL PERHUBUNGAN 

UDARA “ Bandara Rahadi Oesman merupakan terminal kelas II. Pemberian 

kelas ini berdasarkan Perhitungan angka kredit oleh “Keputusan Mentri 

Perhubungan Nomor M.36 Tahun 1993 tentang Kriteria Klasifikasi Bandar 

Udara” dan lebih siknifikan menunjukan bandara Rahadi Oesman merupakan 

bandara  kelas II A dengan nilai kredit 62,75.  



 

 

  

  218 

 

Untuk perbandingan antara bandara lainnya, Bandara Ahmad Yani 

Semarang merupakan bandara kelas I B, Bandara Internasional Juanda 

Surabaya merupakan bandara kelas  I A, Bandara Internasional Soekarno-

Hatta merupakan bandara kelas I A, dan Bandara Internasional Hang Nadim 

Batam merupakan bandara kelas Utama. 

Jika dilakukan analisis, bandara Rahadi Oesman Ketapang akan 

memiliki kelas I B. Perhitungan sementara kelas bandara ini berdasarkan 

klasifikasi kelas bandara yang telah diubah yang menghasilkan kenaikan 

angka kredit. Perubahan kenaikan angka kredit tersebut diubah ke nilai yang 

paling tinggi kecuali ada beberapa factor yang tidak bisa dilakukan 

perubahan angka kredit antara lain jumlah penumpang, jumlah cargo, 

pergerakan pesawat, waktu operasi. Bandara Rahadi Oesman Ketapang 

masih akan bisa naik kelas sambil menunggu waktu dan proses.  

 

 

 

 

 


