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ABSTRAK
Terminal penumpang bandara merupakan wadah pertukaran moda transportasi dan gerbang dari
dan menuju suatu daerah. Pada terminal penumpang bandara, fasad merupakan salah satu bagian
penting dalam perancangan karena menjadi hal pertama yang terlihat oleh para pengunjung dan
penggunanya. Menurut teori eco-technology (Slessor,1997), bangunan eco-tech arsitektur memiliki
prinsip structural expression, sculpting with light, energy matters, urban responses, making
connection dan civic symbolism. Prinsip yang digunakan dalam fasad (Krier,1992) dan prinsip ecotechnology (Slessor,1997) dihubungkan dalam penelitian ini sehingga dapat ditemukan secara jelas
komponen eco-technology pada fasad bangunan yang diterapkan.
Penelitian berfokus pada penerapan eco-tech arsitektur pada fasad terminal penumpang Bandara
Oslo di Norwegia dan Bandara Suvarnabhumi di Thailand yang telah menerapkan desain yang
ramah lingkungan dengan teknologi mutakhir. Metode deskripsif kualitatif berdasarkan data dan
fakta yang diperoleh secara daring. Tujuan penelitian mengidentifikasi berbagai macam inovasi dari
implementasi prinsip eco-tech arsitektur pada fasad terminal penumpang bandara yang kemudian
hasilnya menjadi rujukan bagi pembangunan dengan tipologi sejenis.
Kata kunci : Bandara, Eco-Tech, Fasad

ABSTRACT
Airport passenger terminal is a place for exchanging modes of transportation and a gateway to and
from an area. The facade of airport passenger terminal is one of the important parts in the design,
it is the first thing that seen by visitors and users. According to eco-technology theory (Slessor,
1997), eco-tech buildings have the principles of structural expression, sculpting with light, energy
matters, urban responses, making connections and civic symbolism. The principles of facade (Krier,
1992) and the principles of eco-technology (Slessor, 1997) are connected in this study so that it can
be clearly found that the eco-technology component in the building facade is applied.
The research focuses on the application of eco-tech on the facades of the passenger terminals of
Oslo Airport in Norway and Suvarnabhumi Airport in Thailand which have implemented
environmentally friendly designs with the latest technology. Qualitative descriptive method based
on data and facts obtained online. The purpose of the research is to identify various innovations
from the implementation of the architectural eco-tech principle on the facade of the airport
passenger terminal which then become a reference for development with a similar typology.
Keywords : Airport,Eco-Tech Architecture, Facade.

A. PENDAHULUAN
Bandar
Udara
merupakan
gerbang
perekonomian dan pintu yang membuka koneksi

antar wilayah. Terminal Penumpang adalah
bangunan utama dari kawasan bandara yang
harus memiliki citra yang khas dalam karakter
dan desainnya. Arsitekturnya menggambarkan
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kemewahan, skala, kekuatan struktur, estetika
serta
kecanggihan
teknologi
mutakhir.
Pencerminan citra pada terminal penumpang
bandar udara dapat dilihat melalui fasad
bangunan tersebut sebagai tampilan visual yang
dapat menyampaikan fungsi serta karakter bagi
yang melihat.
Eco-Tech arsitektur adalah pendekatan desain
yang memperhatikan kenyamanan psikologis
manusia
dan
keterkaitannya
terhadap
lingkungan sekitar (Slessor, 1997). Fasad
berpengaruh terhadap banyak aspek dalam suatu
bangunan mulai dari pemanfaatan energi alami
bangunan sampai ke kondisi psikologis yang
dirasakan penggunanya terutama visualisasi
yang ditangkap oleh penglihatan manusia.
Berdasarkan hasil dari rumusan masalah
maka muncul pertanyaan penelitian :
•

Apa saja prinsip Eco-Technology yang dapat
diterapkan pada terminal penumpang
bandara?

•

Bagaimana prinsip eco-technology dapat
diterapkan dalam perancangan terminal
penumpang bandara?
Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi
berbagai inovasi dari implementasi prinsip ecotech pada fasad di terminal penumpang Bandara
Oslo di Norwegia dan Bandara Suvarnabhumi di
Thailand yang kemudian dapat menjadi rujukan
bagian bangunan dengan tipologi sejenis.

dan fasilitas penunjangnya. (Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara).
Berdasarkan aturan BPSD/060801/ mengenai
bandara, terminal penumpang memiliki fungsi
mewadahi kegiatan transisi bagi penumpang
antara akses dari darat ke pesawat udara maupun
sebaliknya,
mempermudah
akses
bagi
penumpang datang, berangkat maupun transit
dan transfer serta perpindahan penumpang dan
bagasi dari dan ke pesawat udara.
B2. Eco-Technology Architecture
Eco-Technology Architecture merupakan
pendekatan desain yang mengutamakan
penggunaan teknologi yang berwawasan
lingkungan pada bangunan (Slessor,1997).
B3. Prinsip-Prinsip Eco-Technology
Menurut C.Slessor (1997), penerapan EcoTech Arsitektur dapat dibagi menjadi :
o Structural Expression; implementasi dari
arsitektur dan teknologi sebagai bentuk
pengekspresian struktur.
o

Sculpting with Light; memanfaatkan cahaya
alami untuk menghidupkan bangunan
dengan permainan pencahayaan.

o

Energy Matters; penerapan efisiensi energi
dalam bangunan.

o

Urban Responses; penyesuaian bangunan
terhadap lingkungan di sekitarnya.

o

Making Connection; membuat bangunan
yang memiliki hubungan dengan lingkungan
sekitarnya melalui analogi ataupun fungsi.

o

Civic Symbolism; desain bangunan
menjadikan bangunan tersebut sebagai
symbol public yang tentunya tetap selaras
dengan lingkungan sekitar.

B. TINJAUAN PUSTAKA
B1. Bandar Udara
Bandar Udara merupakan area di daratan
maupun perairan kawasan di daratan yang
memiliki batas tertentu, berfungsi sebagai
tempat pesawat lepas landas dan mendarat, naikturunnya penumpang, bongkar muat bagasi, dan
tempat perpindahan intra dan antarmoda
transportasi, dilengkapi fasilitas keselamatan
dan keamanan penerbangan, serta fasilitas utama

B4. Fasad Bangunan
Menurut Krier (2001), fasad diambil dari
bahasa Latin “facies” yang artinya wajah dan
penampilan. Fasad diartikan sebagai tampak
eksterior atau depan suatu bangunan merupakan
komponen arsitektural yang mempengaruhi
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desain keseluruhan bangunan dan memberikan
fleksibilitas arsitektur pada desain. Lippsmeier,
(1980:74-90) mengemukakan elemen fasad
bangunan yaitu atap, dinding dan lantai.
Komponen pembentuk fasad yang perlu
diperhatikan
untuk
bangunan
terminal
penumpang bandar udara adalah :
1. Bukaan (pintu, jendela, ventilasi);
2. Atap;
3. Ornamen (sunshading, railing,dsb.);
4. Komposisi (bentuk, proporsi, irama, tekstur
dan warna).

Gambar 1. Lobi depan
(Sumber : Archdaily.com)

Pintu dan jendela bermaterial kaca dengan
sistem curtain wall dengan kaca yang dibagi
menjadi segmen dengan lebar dan panjang yang
sama. Kolom pada bangunan disusun dengan
pola A-A-A-A dan atap bentang lebar yang
ditutupi plafon.
o Bandara Suvarnabhumi

C. METODE PENELITIAN
Penelitian
dilakukan
melalui
studi
kepustakaan dari jurnal, buku dan sumber yang
terkait dengan topik yang dibahas yang
dikembangkan menjadi variable penelitian
menggunakan metode deskriptif kualitatif
berdasarkan data dan fakta yang diperoleh secara
daring. Hasil dari data yang ditemukan dianalisa
dan ditarik kesimpulan dari topik yang dibahas.

Keseluruhan terminal menggunakan material
kaca sehingga interior dan eksterior struktur
bangunan tereskpose, pada struktur atap
menggunakan truss begitupula pada dinding
kaca menggunakan spider joint system.
Atap
o

D.1 Data Bandara

•

(Sumber : Google Image)

•

D. HASIL STUDI DAN PEMBAHASAN
•

Gambar 2. Lobi depan

Bandara Oslo

Bandara Oslo
•
•

Lokasi & Luas : Norwegia(115000 m²)
Tahun
2017

•

Arsitek
Architecture

:Nordic

Office

of

Bandara Suvarnabhumi
• Lokasi
• Tahun
• Arsitek

:Thailand
2006
: Jahn Architecture.

D.2 Penerapan Eco-Technology pada Fasad

Gambar 3. Atap
(Sumber : Archdaily.com)

Bangunan menggunakan struktur bentang
lebar dengan bentuk melengkung, dimana atap
ditopang oleh kolom-kolom besar dan baja
melengkung.
o

Bandara Suvarnabhumi

Bangunan
D.2.A Structural Expression
•

Bukaan
o

Bandara Oslo
Gambar 4. Atap
(Sumber : Archdaily.com)
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Struktur bentang lebar melengkung ditopang
oleh 16 kolom baja tipe rangka. Menciptakan
bentuk berdasarkan fungsinya, geometri gelagar
supertruss ditentukan momen lentur.
o Bandara Oslo

Bangunan
terminal
dilapisi
kaca,
memaksimalkan pencahayaan alami dengan pola
penutup lapisan fasad selang-seling sehingga
cahaya yang masuk tidak dari seluruh dinding.
•

Atap
o

Bandara Oslo

Gambar 5. Kanopi
(Sumber : Archdaily.com)

Kanopi lurus di lobi ditopang oleh kolomkolom
yang
ujungnya
branches
mempertemukan kolom dengan balok bangunan.
o

Bandara Suvarnabhumi

Gambar 9. Skylight
(Sumber : Archdaily.com)

Bagian atap bangunan diberi skylight
sehingga cahaya yang masuk tidak hanya dari
jendela bangunan juga terdapat sumber cahaya
dari sisi atas.
•

Gambar

6.

Ornamen
o Bandara Oslo

Kanopi

(Sumber : Archdaily.com)

Kanopi lurus pada bagian depan terminal
memperlihatkan rangka besi-besi kanopi yang
ditopang oleh kolom besi.
D.2.B Sculpting With Light
•

Bukaan
o Bandara Oslo

Gambar 10. Fasad
(Sumber : Archdaily.com)

Fasad memiliki bagian yang tertutupi,
sehingga cahaya yang masuk indah karna
terpecah berdasarkan bentuk dinding luarnya.
o

Gambar

7.

Bandara Suvarnabhumi

Fasad

(Sumber : Archdaily.com)

Dinding bangunan dengan material kaca,
dimana cahaya yang masuk kedalam maksimal
dan menghidupkan bangunan.
o

Bandara Suvarnabhumi

Gambar 8. Fasad
(Sumber : Google Image)

Gambar 11. Fasad
(Sumber : Archdaily.com)

Terdapat lapisan pelindung matahari dari frit
keramik dengan kerapatan variabel untuk
mencapai perlindungan matahari yang baik
terhadap sinar matahari yang tinggi di Thailand,
dan menciptakan permainan cahaya yang masuk
ke dalam bangunan.
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D.2.C Energy Matters
•

Bukaan
o Bandara Oslo
Gambar

15.

Atap

(Sumber : Archdaily.com)

Gambar 12. Pintu masuk
(Sumber : Archdaily.com)

Pencahayaan utama bersumber dari fasad,
penggunaan material kaca dirancang sebagai
sumber utama pencahayaan alami di siang hari.
o

Bandara Suvarnabhumi

Gambar 13. Pintu Masuk
(Sumber : Google Image)

Pencahayaan
utama
dihasilkan
dari
masuknya sinar matahari melalui fasad kaca,
sehingga meminimalisir penggunaan listrik dan
memaksimalkan energi alami.
•

Aluminium di atas struktur atap sebagai
penutup untuk melindungi dari sinar matahari
langsung dan memungkinkan pencahayaan tidak
langsung menyebar kedalam. Panas matahari
yang diserap akan ditransmisikan ke lingkungan
melalui ventilasi alami yang menciptakan solusi
ekologis hemat energi.
•

Komposisi

Bentuk kedua bangunan yang pipih dan
memanjang juga merupakan salah satu aspek
yang menunjang efisiensi energi pada bangunan.
Penggunaan warna bangunan yang dipakai
merupakan warna netral yang tentunya memiliki
daya serap kalor yang rendah.
D.2.D Urban Responses
•

Bukaan
o Bandara Oslo

Atap
o Bandara Oslo

Gambar 16. Jendela
(Sumber : Archdaily.com)
Gambar

14.

Atap

(Sumber : Google Image)

Material atap yang digunakan merupakan
baja daur ulang dan khusus, ramah lingkungan,
beton dicampur dengan abu vulkanik. Pemilihan
bahan ramah lingkungan, emisi CO2 bangunan
berkurang 35%. Pada atap juga diberikan
skylight dimana juga menjadi sumber
pencahayaan alami.
o

Jendela kaca pada sisi melengkung
merupakan salah satu upaya penyesuaian
bangunan terhadap lingkungan sekitarnya,
bukaan akan memberikan visualisasi lanskap
kepada mata pengguna bangunan didalamnya.
o Bandara Suvarnabhumi

Bandara Suvarnabhumi
Gambar 17. Jendela
(Sumber : Google Image)
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Pola fasad memberikan pemandangan keluar
yang bagus, dimana artefak budaya dan elemen
arsitektur tradisional ditempatkan di dalam
halaman lanskap ini, menghubungkan kompleks
terminal dengan tradisi budaya Thailand.
•

Fasad bangunan yang terbuka menciptakan
koneksi antara bangunan terminal penumpang
dengan outdoor space.
•

Komposisi
o

Atap
o

Bandara Oslo

Gambar 21. Denah
(Sumber : Archdaily.com)

Gambar 18. Detail Kanopi
(Sumber : Google Image)

Pada bagian kanopi bangunan yang terdapat
di lobby utama, digunakan material kayu yang
terdapat di daerah setempat yakni kayu yang
bersumber dari Hutan Skandinavia, Norwegia.
D.2.E Making Connection
•

Bandara Oslo

Bentuk terminal persegi panjang dengan
dermaga jari, proporsi seimbang dan
proposional, sehingga dermaga terkoneksi antar
satu dan lainnya ke tengah terminal.
o

Bandara Suvarnabhumi

Bukaan
o Bandara Oslo

Gambar 22. Denah
(Sumber : Archdaily.com)
Gambar 19. Eksterior
(Sumber : Archdaily.com)

Memiliki eksterior yang luas dan langsung
terlihat dari dalam bangunan dikarenakan fasad
kaca bangunan, pantulan eksterior pada fasad
juga menimbukan hubungan antara ruang dalam
dan ruang luar lingkungannya.
o Bandara Suvarnabhumi

Bangunan memiliki sirkulasi linear dan
konsep terminal dermaga jari yang proposional,
sehingga saling terkoneksi satu dan yang lain
dan memusatkan kegiatan pelayanan di bagian
tengah (terminal). Bentuk juga menciptakan
keterhubungan antara bangunan dengan ruang
luar disekitarnya.
D.2.F Civic Symbolism
•

Atap
o Bandara Oslo

Gambar 20. Eksterior
(Sumber : Archdaily.com)
Gambar

22.

Atap

(Sumber : Google Image)
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Bentuk atap melengkung menjadi salah satu
point of interest yang menjadi komponen unik
bangunan. Penggunaan material atap yang terdiri
dari baja olahan alami dan juga kayu lokal pada
struktur menjadikan bangunan publik ini sebagai
citra representasi Norwegia.
o Bandara Suvarnabhumi

Gambar 23. Atap
(Sumber : Google Image)

Atap bangunan melengkung dengan struktur
terekspos sehingga menciptakan kesan modern.
Bentuk melengkung menciptakan desain
terminal penumpang yang tidak kaku dan
menjadi kebanggaan Thailand.
•

Komposisi
o

Bandara Oslo

Gambar 24. Eksterior
(Sumber : Archdaily.com)

Bentuk dan proporsi bangunan yang unik
menjadikan bangunan ini sebagai jantung utama
pada kawasan bandara. Menerapkan pendekatan
holistik untuk keberlanjutan, seluruh komponen
bada
bangunan
dimaksimalkan
dalam
pemanfaatan energinya menggunakan teknologi
yang ada, sehingga bangunan inipun bisa
memotong lebih dari 50% konsumsi energi
dibanding bandara umumnya. Karena desainnya
bangunan ini mendapat gelar BREEAM
'Excellent' pertama di dunia untuk bangunan
bandara yang ramah lingkungan dan sustainable.
o

Bandara Suvarnabhumi

Gambar 25. Eksterior
(Sumber : Google Image)

Bentuk dan ukuran bandara bertujuan untuk
menciptakan bangunan yang hemat energi dan
merancang bangunan dengan teknologi
mutakhir. Struktur teralis atap yang ditempatkan
di atas bangunan terpisah memberikan citra
arsitektur yang dominan saat didekati dari sisi
darat. Dirancang untuk mengakomodasi
pengembangan terminal di masa depan, teralis
memiliki fungsi penting dengan melindungi
struktur di bawah dari sinar matahari langsung,
sehingga mengurangi beban mekanis.
Pada area kosong yang disediakan untuk
perluasan di masa depan ditata lanskap untuk
pejalan kaki dan memberikan visual bagi
penumpang di terminal dari atas. Artefak budaya
dan elemen arsitektur tradisional ditempatkan di
dalam halaman lanskap ini, menghubungkan
kompleks terminal dengan tradisi Thailand.
E. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan,
maka kesimpulannya adalah sebagai berikut :
• Penerapan structural expression pada fasad
menggunakan sistem curtain wall dan
menggunakan atap bentang lebar dengan
struktur yang sesuai, sehingga struktur pada
bangunan dapat terekspose dan terlihat.
• Penerapan sculpting with light dihasilkan
melalui pengunaan skylight pada atap dan
fasad kaca yang diberi secondary skin untuk
menciptakan pola pencahayaan yang masuk
ke dalamnya.
• Penerapan
energy
matters,
dengan
pemilihan material kaca laminasi pada
dinding, mengunakan material lain yang
menghemat energi dan menggunakan bahan
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yang tidak merusak lingkungan bahkan

•

•

•

reusable & sustainable. Pada bangunan di
daerah dingin, diberikan lebih banyak
bukaan termasuk dengan skylight sehingga
sinar matahari bisa masuk melalui banyak
sisi (pencahayaan & penghawaan).
Penerapan making connection dapat
dirasakan melalui bentuk bangunan
yangterhubung dengan ruang luar dan
menempatkan dermaga (gate) di titik-titik
sekitar terminal. Dinding kaca menghadap
ke area terbuka menciptakan koneksi antar
ruang dalam dan ruang luar yang dapat
dirasakan penggunanya. Termasuk pantulan
lingkungan sekitar pada dinding kaca juga
menciptakan keterhubungan.
Penerapan urban responses, dilakukan
dengan memberi ornamen dan bentuk yang
merepresentasikan daerah setempat pada
elemen fasad, menggunakan material lokal,
menata ruang luar dengan objek-objek
tradisional sehingga terlihat oleh pengguna
didalamnya.
Penerapan civic symbolism pada fasad,
diterapkan melalui bentuk dan proporsi
badan bangunan yang unik dan memiliki
nilai atau pendekatan tertentu, biasanya
terlihat melalui atap bangunan baik dari segi
bentuk maupun materialnya. Penataan
lanskap sekitar kawasan juga menciptakan
suatu citra khas dari suatu bandara.
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