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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau, sehingga 

menuntut adanya sarana penghubung yang memadai. Peningkatan pada sektor transportasi dirasa 

sangat dibutuhkan demi menunjang segala aktivitas keseharian. Semakin lancarnya aktivitas 

masyarakat maka akan meningkat pula pertumbuhan ekonominya. Maka akan memunculkan suatu 

fenomena mobilitas tinggi. 

Mobilitas manusia sekarang ini dirasa semakin meningkat, dimana dalam berbagai 

aktivitasnya manusia diharuskan untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya dengan 

waktu yang relatif singkat. Maka dirasa moda transportasi darat maupun moda transportasi laut 

belum cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan mobilitas tinggi. Adanya alat 

transportasi udara sangat membantu dan mempermudah serta menghemat waktu dalam 

melakukan perjalanan.  

Kabupaten Purbalingga memiliki potensi industri yang sedang atau telah berkembang. 

Terdapatnya beberapa industri besar disana mampu menarik investor untuk menanamkan 

modalnya di wilayah Kabupaten Purbalingga. Demi peningkatan pada sektor ekonomi maka 

dibutuhkannya fasilitas yang cepat dan dapat menjangkau wilayah tersebut. Tidak adanya 

penerbangan komersial yang dekat dengan wilayah Purbalingga dan sekitarnya menjadikannya 

sebuah kendala yang selama ini dihadapai. Disamping itu Kabupaten Purbalingga dan sekitarnya 

tidak termasuk dalam Sistem Transformasi Nasional (Sistranas) sehingga Kabupaten Purbalingga 

dan sekitarnya menjadi terisolir karena belum masuk dalam jalur aksesibilitas cepat nasional. Maka 

perlunya penambahan moda transportasi yang cepat dari Purbalingga ke kota-kota di sekitarnya. 

Pemerintah Kabupaten Purbalingga melakukan upaya dengan rencana pengembangan 

Pangkalan Udara (Lanud) TNI AU Wirasaba menjadi Bandar Udara Domestik yang akan 

memfasilitasi penerbangan komersial. Langkah yang telah ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten 

Purbalingga untuk mewujudkan Bandar Udara Wirasaba yang kini berganti nama menjadi Bandar 

Udara Jenderal Besar Soedirman sebagai bandara komersial sudah dirintis sejak tahun 2006 

dilakukan studi kelayakan pengembangan Pangkalan Udara Wirasaba menjadi bandar udara 

komersil. Setelah itu pada tahun 2007 telah dikeluarkan ijin pemanfaatan Lanud Wirasaba menjadi 

bandara komersil dengan surat KSAU No. B/127 A-031/12/24/Disbangopsau tanggal 30 April 2007.   

Untuk menindak lanjuti upaya-upaya yang telah diupayakan oleh semua pihak, maka 

khususnya Dinas Perhubungan, Telekomunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah akan 

melaksanakan Pekerjaan Penyusunan Masterplan  Bandar Udara Jenderal Besar Soedirman, 

Kabupaten Purbalingga. Maka dibutuhkannya pedoman pembangunan dan pengembangan bandar 

udara yang dapat memenuhi semua kebutuhan para penggunanya mencakup seluruh kebutuhan 

dan penggunaan lahan serta ruang udara dalam kegiatan penerbangan maupun kegiatan 

penunjang penerbangan dengan memperhatikan aspek teknis, keamanan, sosial budaya dan aspek-

aspek lainnya. 



2 | Perancangan Terminal Penumpang Bandar Udara Jenderal Besar Soedirman Purbalingga TA - 142 

    Astrid Rizky Ramadhani 21020114120054 

Menurut uraian tersebut diatas, maka perlu adanya sebuah perencanaan dan perancangan 

untuk Pengembangan Bandar Udara Jenderal Besar Soedirman, Wirasaba Purbalingga yang sesuai 

dengan standar nasional, yang dapat mengakomodasi kebutuhan kapasitas ruang, kelengkapan 

fasilitas maupun dari segi kualitas arsitekturalnya. 

1.2 Tujuan dan Sasaran 

1.2.1 Tujuan 

 Tujuan yang ingin dicapai adalah terumuskannya pokok-pokok pikiran sebagai suatu 

landasan konseptual perencanaan dan perancangan “Perancangan Terminal Penumpang 

Bandar Udara Jenderal Besar Soedirman Purbalingga”. 

1.2.2 Sasaran 

 Tersusunnya langkah-langkah dasar perencanaan dan perancangan “Terminal Penumpang 

Bandar Udara Jenderal Besar Soedirman Purbalingga” berdasarkan atas aspek-aspek 

panduan perancangan yang kaitannya dengan konsep-konsep perancangan, program 

ruang, pemilihan lokasi tapak, fasilitas Bandar udara dan data lainnya.  

1.3 Manfaat 

1.3.1 Subjektif 

 Sebagai pemenuhan salah satu syarat Tugas Akhir di Departemen Arsitektur Fakultas Teknik 

Universitas Diponegoro, Semarang. 

 Sebagai landasan serta panduan Program Perencanaan dan Perancangan dalam Arsitektur 

yang dapat digunakan dalam merencanakan design “Terminal Penumpang Bandar Udara 

Jenderal Besar Soedirman Purbalingga” yang nantinya dapat dimanfaatkan sebagai 

pedoman dan pegangan dalam menyusun Tugas Akhir. 

1.3.2 Objektif 

 Tersusunnya langkah-langkah pokok proses (dasar) perencanaan dan perancangan 

“Terminal Penumpang Bandar Udara Jenderal Besar Soedirman Purbalingga” melalui 

aspek-aspek panduan perancangan (design guidelines aspect) dan alur pikir proses 

penyusunan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur sebagai Tugas 

Akhir dan Desain Grafis yang akan dikerjakan. 

 Sebagai sumbangan perkembangan ilmu dan pengetahuan untuk orang yang berada pada 

bidang Arsitektur. 

1.4 Ruang Lingkup 

1.4.1 Ruang Linkup Substansial 

Ruang lingkup pembahasan perencanaan dan perancangan sebuah Bandar Udara Jenderal 

Besar Soedirman, Wirasaba Purbalingga dengan pemenuhan kebutuhan penggunan bandar udara, 

baik penumpang, pengantar dan penjemput, karyawan maskapai, petugas pemerintah, dan 

pengelola bandar udara yang menitikberatkan pada hal – hal mengenai disiplin arsitektur, 

sedangkan hal – hal diluar ilmu arsitektur yang mempengaruhi dan mendasari faktor – faktor 

perancangan tidak dibahas secara mendalam, namun tetap dipertimbangkan dalam pembahasan. 
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1.4.2 Ruang Lingkup Spasial 

Secara spasial, perencanaan dan perancangan Bandar Udara Jenderal Besar Soedirman 

terletak di Wirasaba, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Dimana TNI 

sebagai pemilik lahan eksisting. 

1.5 Metode Pembahasan 

1.5.1 Metode Deskriptif 

Metode ini adalah metode dengan mengumpulkan dan menyimpulkan data, sehiga 

diperoleh suatu pendekatan untuk selanjutnya digunakan dalam penyusunan laporan 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara: studi pustaka/studi literatur, data dari instansi terkait, 

wawancara dengan narasumber serta browsing internet. 

1.5.2 Metode Dokumentatif 

Metode dokumentatif dilakukan dengan melakukan kegiatan Survei atau observasi 

lapangan ke beberapa objek serupa yang relevan yang didokumentasikan. cara 

mendokumentasikan data yang dimaksud adalah dengan memperoleh gambar visual dari foto-foto 

yang diambil. 

1.5.3 Metode Komparatif 

Metode komparatif merupakan metode pembahasan yang dilakukan dengan 

membandingakan hasil data yang diperoleh dari survei atau observasi lapangan ke beberapa objek 

bangunan serupa yang relevan dan berpotensi mendukung judul untuk mendapatkan data-data 

primer. 

1.6 Sistematika Pembahasan 

Secara garis besar, sistematika dalam penyusunan Landasan Program Perencanaan dan 

Perancangan Arsitektur Perancangan Terminal Penumpang Bandar Udara Jenderal Besar 

Soedirman Purbalingga ini adalah: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisikan latar belakang, tujuan dan sasaran, manfaat, ruang lingkup, metode 

pembahasan, sistematika pembahasan, dan alur pikir yang mengungkapkan 

permasalahan secara garis besar serta alur pikir untuk mendapatkan judul Tugas 

Akhir yang jelas dan layak. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Membahas mengenai literatur tentang tinjauan umum pengertian bandara, jenis dan 

ciri bandar udara, klasifikasi bandar udara, pengertian terminal penumpang bandara, 

tinjauan fasilitas-fasilitas dalam bandara, studi banding bandara. 

BAB III DATA 

 Membahas tentang tinjauan kota Purbalingga khususnya Wirasaba berupa data-data 

fisik dan non fisik yang nantinya akan dijadikan sebagai tapak Bandar Udara Jenderal 

Besar Soedirman seperti tinjauan lokasi meliputi kondisi geografi, kondisi topografi, 

tinjauan Bandara Wirasaba Purbalingga dan data yang mendukung faktor-faktor 

keberadaan Bandar Udara Jenderal Besar Soedirman. 

 Membahas tentang situasi dan kondisi eksisting tapak yang akan digunakan. 
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BAB IV KESIMPULAN, BATASAN DAN ANGGAPAN 

Membahas mengenai hasil akhir dari tinjauan pada bab sebelumnya serta 

memberikan batasan akan kriteria yang akan dilakukan dalam proses perancangan 

dan perencanaan. 

BAB V PENDEKATAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

Membahas mengenai analisis dan dasar pendekatan yang program perancangan 

awal dan analisis mengenai pelaku dan aktivitasnya, hubungan kelompok ruang, 

kebutuhan ruang, sirkulasi, analisa pendekatan konsep perancangan secara 

kontekstual, kinerja, konstektual, teknis dan arsitektural.  
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1.7 Alur Pikir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Judul Tugas Akhir: 

Perancangan Terminal Penumpang Bandar Udara Jenderal Besar Soedirman, Wirasaba 

Purbalingga. 

 

      

 ISU / PERMASALAHAN 
 Potensi Kabupaten Purbalingga yang berkembang menjadi sektor ekonomi menarik investor 

untuk menanam modal di Kabupaten Purbalingga. 

 Terbatasnya pilihan transportasi untuk akses menuju Kab. Purbalingga, juga tidak adanya moda 
transportasi yang cepat berupa moda transportasi udara yaitu penerbangan komersil. 

 Purbalingga dan sekitarnya tidak masuk dalam Sistem Transportasi Nasional (Sistranas), sehingga 
Kabupaten Purbalingga dan sekitarnya akan menjadi semakin terisolir karena belum masuk 
dalam jalur aksesibilitas cepat nasional. 

URGENSI  
 Dibutuhkan moda transportasi udara untuk memfasilitasi para investor yang ingin datang 

menanam sahamnya pada industri .  
 Dibutuhkannya penembangan Terminal Penumpang Bandar Udara Jenderal Besar Soedirman 

yang sesuai dengan standar bandara komersial  

ORIGINALITAS  
 Merencanakan dan merancang pembaruan terminal penumpang Bandar Udara Jenderal Besar 

Soedirman sebagai langkah perbaikan sarana pendukung program pemerintah Kabupaten 
Purbalingga menjadikan bandara komersial dengan fasilitas yang memadai. 

Rumusan Masalah 

Bagaimana merencanakan dan merancang terminal penumpang Bandara Udara Jenderal Besar 

Soedirman, Wirasaba Purbalingga yang memenuhi syarat baik dari segi perancangan tapak, pemenuhan 

kebutuhan ruang maupun dari segi teknis dan arsitektural, serta dapat memberikan ruang untuk 

pengembangan moda transportasi lainnya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 

 

 

Studi Pustaka  
 Tinjauan mengenai definisi, fasilitas, 

system pada bandara beserta standar 
ruangan 

 Tinjauan mengenai peraturan bandara 

 Studi Banding 

Data  
 Tinjauan lokasi site bandara 
 Tinjauan data fasilitas yang terdapat di 

bandar udara Wirasaba 
 Data rencana Bandara Jenderal Besar 

Soedirman  

 

PENDEKATAN DAN LANDASAN PROGRAM PERANCANAAN DAN APERANCANGAN 
Persyaratan perancangan site dan perancangan pelaku dan kegiatan, standar besaran ruang, hubungan 

kelompok, kegiatan sirkulasi. 

Diagram 1.1. Alur Pikir 

(Sumber: Analisa) 
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