
1.1. Latar Belakang Proyek 

BABI 

PENDAHUlUAN 

Meningkatnya jumblah pengguna transportasi udara merupakan salah satu faktor 

pengembangan Kota Sorong. Perjalanan udara telah disebut sebagai mode transportasi 

utama abad dua puluh satu.dan salah satu pilihan karena cepat, berskala besar, 

sehingga banyak di minati. Pembangunan Bandara termasuk terminal penumpang 

merupakan simpul utama dari sistem transportasi udara. Karena alasan inilah banyak 

kota besar di dunia membangun fasilitas Bandar Udara yang prestisius. Oi kota Sarong, 

kondisi bangunan terminal penumpang tidak jelas desainnya. Banyak isu yang 

melingkupi bangunan terminal penumpang di bandara Sorong. Kurangnya kapasitas 

dan fasilitas terminal bandara yang kurang memadai, pemborosan energi, dan tidak 

memenuhi standar Internasional. 

Dalam kaitannya dengan pemborosan energi dan pemanasan global, fakta 

menunjukkan bahwa 8 persen CO2 global dihasilkan oleh perjalanan dan transportasi 

udara 1. Inilah mengapa badar udara disebut sebagai pengguna energi besar di dunia 

dan memperburuk dampak pemanasan global. 

Berdasarkan riset tahun 2009 , pemborosan energi di Bangunan Terminal Penumpang 

Bandar udara Domine Edwart Osok Sorong disebabkan oleh penggunaan peralatan 

etektronik, yang tidak hemat energi (termasuk lampu, kipas angin, dU.). Yang juga 

berpengaruh adatah interior bangunan yang tidak direncanakan dengan baik. Riset ini 

mengusulkan bahwa Sorong sebagai salah satu kota di pantai selatan Papua 

l Edwards, Brian: 2005. 61 
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mempunyai banyak sumber energi potensial. Posisi Kota Sarong menjadikannya 

berlimpah sinar matahari dan hembusan angin yang berubah arah sepanjang tahun. 

T etapi semuanya ini belum dimanfaatkan dengan optimal. 

Sejauh ini perubahan Bandar udara Domine Edwart Osok Sorong telah sering dibahas, 

tetapi perubahan ini bukan sekedar persoalan ekonomi. Masyarakat Sorong 

memerlukan bangunan terminal penumpang baru berteknologi ramah lingkungan. 

1.2. Tujuan dan Sasaran Pembahasan. 

Proyek ini mempunyai sejumlah sasaran yang hendak dicapai: 

• Mendesain Bangunan Terminal Penumpang Bandara yang representatif bagi 

masyarakat Sorong. 

• Membuat Bandara Berenergi Rendah di Indonesia. 

• Memberikan referensi pengetahuan bagi para akademisi dan masyarakat awam 

mengenai turbin angin, desain interior dan arsitektur ramah lingkungan dan 

mengangkat arsitektur suku Moi Sorong Papua. 

• Memberikan kontribusi positif bagi pengurangan pemanasan global dan perbaikan 

krisis energi. 

• Mendesain fasilitas terminal yang dapat memenuhi kebutuhan energinya sendiri. 
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1.3. Lingkup pembahasan. 

Proyek berfokus pada: 

E'l Peralatan dan teknologi ramah lingkungan berkelanjutan 

Sebagai bangunan skala besar, bandara harus menjadi konstruksi berkelanjutan. Ini 

dapat dicapai dengan pemilihan material bangunan, pemeliharaan, perawatan harian, 

dan sistem daur ulang. 

Banyak terdapat energi alam yang dapat dieksploitasi di Sorong. Misalnya energi angin 

dan sinar matahari. Ekploitasi energi ini akan menjadi dasar desain proyek. 

Realisasinya antara lain: 

~ Penggunaan pencahayaan alami kedalam bangungan. 

17 Perhituhgah dan pehggunaan turbin angina sebagai sumber tenaga listrik utama 

di area ini. 

Mengangkat kembali nilai-nilai arsitektur tradisional di yang ada pad a proyek 

terminal bandara(suku moi di papua barat) 

I'll Standar sistem penerbangan 

"In an architectural sense the airport terminal is a relatively new building type. As a 

facility for handling passengers, along with the airportJ it has developed over the last 

twenty-five years as an expression of the needs of a mobile society. "(Blankenship, 

Edward .1974: 24) 

Berdasarkan peryataan tersebut, bangunan terminal penumpang harus didesain untuk 

periode dua puluh tahun. Desain bangunan harus sesuai dengan standar desain 

bandara, seperti Annex (standar jaringan telekomunikasi), BAA, FAA, lATA (standar 

apron, landasan, bangunan, dll.) 
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1.4. Metode Pembahasan 

1.4.1. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data primer 

Wawancara dengan para ahli bandara (pengguna, desainer, dan pihak 

manajemen): 

(ll Penumpang 

Q Manajer bandara (ADM - Airport Duty Manager) 

o Staf maskapai penerbangan 

Q Arsitek 

pengamatan langsung 

Pengamatan langsung akan dilakukan di bangunan terminal penumpang (untuk 

studi kasus dan studi perbandingan) dan di bag ian master plan Bandara Domine 

Ddwart Osok Sarong (hasilnya akan akan di dokumentasikan sebagai bahan 

untuk pembahasan). 

Metode pengumpulan data sekunder 

1. Studi literatur 

Mencari, mempelajari, dan meninjau berbagai sumber mengenai sumber daya 

energi terbarukan dan sa ins bangunan, termasuk buku teks, jurnal, dll. 

2. Media elektronik 

Mencari data melalui media elektronik mengenai hal-hal terkait yang dapat 

mendukung proses desain. 
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1.4.2. Metode Analisa 

Menggunakan metode kualitatif (membandingkan studi kasus dengan studi 

yang lain) dan kuantitatif (pemrosesan, pengumpulan, peringkasan, dan 

pengklasifikasian data untuk mendapatkan data yang memang diperlukan). 

1.4.3. Metode Program 

Proyek ini menggunakan Metode Pencarian Permasalahan. Data primer dan 

sekunder akan dikategorikan berdasarkan analisa. Setelah itu, data akan 

dihubungkan dengan situasi yang ada sekarang, hasil analisa akan 

menunjukkan solusi permasalahan. 

1.4.4. Metode Desain 

Desain Skematik 
Masterplan desain awal, rencana situs, 

Floor-plan ,Bagian ,Ketinggian area dan bangunan. 

~---::...:.---~-~ ....:..;..-_._--- -.:-..-----~-... -

Presentasi 
Gambar dan angka , Slide presentasi, 

Portofolio 
_ ... __ . ~._ . _ _ _ • _ _ .• ___ . ___ "." .t. __ • __ __ __ ~ . . ____ .' l 

Pengembangan Desain 
Masterplan desain akhir, rencana situs, 
Floorplan , Bagian, Ketlnggian area dan 

bangunan. 

Detail 
Detail konsep, 

Detail arsitektur, 
Detail struktur, Detail konstruksi 

Tabe & diagram 1.1. Metode Desain sumber! analisa konsep pribadi 
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1.5. Sistematika Pembahasan 

Bab satu: PENDAHULUAN PROGRAM PROYEK 

Tinjauan umum proyek Bangunan Terminal Penumpang Bandara Domine Edwart 

Osok Sorong. 

Bab dua: TINJAUAN PROYEK 

Deskripsi umum dan spesifik proyek, terminology, aktivitas, persyaratan desain, 

konteks urban, studi perbandingan, permasalahan desain. 

Bab tiga: ANALISA PENDEKA TAN PROGRAM ARSITEKTUR 

Analisa proyek, penekanan desain arsitektur, integritas bangunan, dan analisa 

lingkungan. 

Bab empat: PROGRAM ARSITEKTUR 

Deskripsi proyek kualitatif dan kuantitatif berdasarkan analisa. 

Bab lima: Permasalahan Dominan 

Penekanan Desain 
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