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PEMBANGUNAN EKS BANDARA NGLORAM, CEPU SEBAGAI 

BANDARA DOMESTIK DENGAN PENDEKATAN ECO AIRPORT 

Abstrak 

Bandara adalah sarana dimana pesawat dapat melakukan lepas landas dan 

pendaratan. Selain sebagai sarana transitnya moda transportasi, kehadiran bandara 

di suatu daerah juga sering kali menjadi herbang bagi perekonomian suatu daerah. 

Di Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora terdapat sebuah lahan eks bandara yang 

sempat beroperasi pada tahun 1980 hingga tahun 1984. Namun, pasca 

dihentikannya operasional bandara tersebut, sisa-sisa lahan bandara dibiarkan 

begitu saja tanpa dipergunakan sebagai apapun. Semenjak tahun 2019 pemerintah 

daerah setempat telah melakukan beberapa kesepakatan dengan pihak-pihak terkait 

agar dapat memanfaatkan kembali lahan sisa bandar udara tersebut. Pada 

perancangan Bandara Ngloram ini, penulis menekankan pada konsep bandara 

domstik dengan desain eco airport, konsep ini dimaksudkan pada konsep desain 

arsitektur yang lebih ramah lingkungan rendah carbon footprint, dan juga efisiensi 

dalam segi konsumsi energinya. Konsep eco airport secara umum memiliki 8 acuan 

Racangan Pantauan Lingkungan yaitu kualitas udara, energi, kebisingan, air, 

pencemaran tanah, limbah, lingkungan alami, dan juga hal-hal lain seperti sosial, 

ekonomi, serta budaya. Selain itu bandara ini juga didesain dengan bandara 

domestik yang melayani penerbangan antar bandara di dalam negeri yang 

diharapkan dapat menjadi bandara modern ramah lingkungan dan dapat melayani 

penerbangan di area pesisir utara Jawa Tengah hingga ke sisi barat Jawa Timur. 

Kata kunci: airport, eco airport, Cepu 

Abstract 
Airport is a facility where airplanes can do takeoff and landing. Besides 

being the transit facility for transportation mode, airport existence in an area often 

become the gate for economic progress for the area. There is an abandoned airport 

in Cepu, Blora that has been operating and serving from 1980 to 1984. But, after 

the operational has stopped, the rest of the airport has been abandoned ever since 

without any significant activity. Since 2019, the local government has made 

agreements with several related parties in order to reactivate the rest of the airport, 

which is expected to be a modern, sustainable airport that served flight for northern 

java island coast to western side of east java. In the design of Ngloram Airport, the 

author emphasizes the concept of a domestic airport with an eco airport design, this 

concept is intended for an architectural design concept that is more environmentally 

friendly, low in carbon footprint, and also efficiency in terms of energy 

consumption. The concept of an eco airport in general has 8 references to the 

Environmental Monitoring Plan, such as air quality, energy, noise, water, soil 

pollution, waste, natural environment, as well as other things such as social, 

economic, and cultural. In addition, this airport is also designed with a domestic 

airport that serves flights between domestic airports which is expected to become a 

modern airport that is environmentally friendly and can serve flights in the northern 

coast area of Central Java to the west side of East Java. 

Keywords: airport, eco airport, Cepu 
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1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 

Bandar udara adalah sebuah fasilitas dimana pesawat dan helikopter lepas landas 

dan mendarat. Bandara memiliki beberapa tingkatan hierarki, mulai dari yang 

paling sederhana, minimal hanya memiliki landasan pacu dan helipad, hingga yang 

lebih besar tentu memiliki fasilitas yang lebih banyak dan lebih lengkap seperti 

terminal penumpang, air cargo, air tracffic controller, bea cukai hingga imigrasi. 

Di Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah pernah terdapat sebuah 

bandara yang dibangun dan sempat beroperasi sejak tahun 1978 hingga tahun 1984 

yang bernama Bandar Udara Ngloram (diambil dari nama desa dimana lokasi 

bandara ini berada). Pada masa operasionalnya, bandara ini digunakan oleh PPT 

Migas (saat ini PPSDM Migas) sebagai akses angkutan bagi para tenaga pengajar. 

Namun, pasca dihentikan operasionalnya, bandara ini menjadi hak milik 

kementerian ESDM, lalu sisa bandara ini dibiarkan begitu saja lebih dari 30 tahun 

dengan hanya menyisakan landasan pacu saja dan hanya dimanfaatkan oleh 

masyarakat sekitar Cepu sebagai tempat bermain, belajar menyetir mobil, dan 

sejenisnya. 

Ada beberapa faktor yang menjadi latar belakang dan isu pemicu tentang 

perlunya pembangunan dan pemanfaatan kembali Bandara Ngloram, diantaranya: 

1. Peraturan Daerah

Terdapat beberapa peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yang berkaitan 

dengan serah terima kepemilikan dan reaktifasi eks Bandara Ngloram, dan pada 

puncaknya, diterbitkan SK Menteri Perhubungan No. KM 231 Th. 2019 yang 

menyatakan bahwa lahan Bandara Ngloram telah memenuhi syarat administratif 

dan teknis sebagai lokasi bandara, selain itu pada dokumen tersebut juga turut 

dilampirkan hasil studi teknis awal tentang site Bandara Ngloram. 

2. Jarak Bandara Terdekat

Secara geografis, Bandara Ngloram berlokasi di tengah-tengah perbatasan antara 

provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan lokasi bandara terdekat dari site 

Bandara Ngloram adalah Bandara Juanda Surabaya, Bandara Ahmad Yani 

Semarang, dan Bandara Adi Sumarmo Solo yang masing-masing berjarak 3-4 jam 
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perjalanan darat dari wilayah Cepu, dengan hal ini, diharapkan kehadiran Bandara 

Ngloram dapat menjadi bandara domestik sekaligus bandara pengumpan bagi 

bandara-bandara lain yang lebih beesar. 

3. Potensi Ekonomi Dari Penambangan Minyak

Di wilayah Cepu terdapat beberapa blok minyak akif yang masih beroperasi secara 

penuh dan juga beberapa perusahaan minyak besar yang berkantor di wilayah Cepu, 

dengan hadirnya Bandara Ngloram dapat menjadi gerbang bagi peningkatan 

ekonomi di wilayah sekitarnya. 

4. Iklim Wilayah Cepu

Cepu adalah kecamatan yang berada di sisi paling timur Kabupaten Blora dimana 

secara geografis posisinya berada dekat dengan pesisir utara pulau jawa dan 

dikelilingi oleh banyak blok lapangan minyak aktif serta memiliki struktur lapisan 

batu kapur yang cukup banyak, menjadikan daerah cepu beriklim cukup panas dan 

lembab dimana berasarkan data pantauan tahun 2011 hingga 2014 yang dikeluarkan 

oleh Stasiun Klimatologi Kabupaten Blora, wilayah cepu memiliki suhu harian rata- 

rata siang hari selalu melebihi 30ºc dan kelembaban selalu di atas 96%. Berdasarkan 

data tersebut, dapat dijadikan dasar pembangunan bandara dengan pendekatan eco 

airport. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkann kenyamanan pengguna 

bangunan dan juga untuk menekan jumlah emisi hasil operasional bangunan 

bandara. 

5. Trend Bandara Saat Ini

Menurut panduan perlindungan lingkungan berjudul “The Eco Design of Airport 

Buildings” yang dirilis oleh ICAO (International Civil Aviation Organization), 

Mayoritas bangunan bandara yang baru dibangun dan dilakukan renovasi dalam 

kurun waktu 2 dekade terakhir sudah mengadopsi desain eco airport, baik dalam 

skala besar berdasarkan desain bangunannya, ataupun sekedar penerapan beberapa 

teknologi yang lebih ramah lingkungan ke beberapa sistemnya. Hal ini bukan saja 

semata-mata untuk mengikuti trend, dan melindungi lingkungan, namun juga 

penerapan teknologi-teknologi yang lebih ramah lingkungan dapat menekan biaya 

operasional dan perawatan bangunan dalam waktu panjang. 
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1.2. Permasalahan Dan Tujuan 

Pada hasil evaluasi site di perancangan kali ini, penulis menemukan beberapa 

kekurangan dari site existing Bandara Ngloram, seperti kulitas permukaan aspal 

area runway yang sudah tidak layak, dan hanya berukuran 900m X 23m, dimana 

ukuran ini tidak memenuhi standar operasional bandara domestic saat ini, selain itu, 

akses jalan menuju titik site bandara dari pusat keramaian Kecamatan Cepu juga 

berada dalam kondisi yang kurang memadai karena hanya memiliki lebar 3m. 

kedua hal kemudian dijadikan evaluasi dan pengembangan bagi penulis dalam 

mengembangkan desain Bandara Ngloram. 

Tujuan desain Bandara Ngloram yang merujuk pada konsep bandara domestik 

dengan pendekatan eco airport memiliki beberapa kriteria yang harus dipenuhi, 

baik sebagai bandara domestik, dimana bandara harus dapat beroperasi melayani 

penerbangan antar kota di dalam negeri, maupun sebagai bandara dengan konsep 

eco airport, dimana ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk menekan 

penggunaan energi serta emisi carbon footprint yang dihasilkan dari kegiatan 

operasional Bandara Ngloram. 

2. METODE 

2.1. Definisi Bandara 

Menurut Dirjen Perhubunngan Udara yang mengacu pada UU No.1 tentang 

penerbangan dan PM.69 Tahun 2013 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional, 

Bandara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu 

yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik 

turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan 

antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan 

keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan  fasilitas penunjang lainnya. 

Sedangkan PT Angkasa Pura mengatakan bahwa bandar udara dapat 

didefiniskan sebagai semua peralatan yang merupakan kelengkapan minimal untuk 

menjamin tersedianya fasilitas bagi angkutan udara untuk masyarakat. Jadi bandar 

udara merupakan suatu sistem yang saling berhubungan satu sama lainnya yang 

bertujuan sebagai fasilitas pokok dari transportasi udara sehingga dapat 

menciptakan suatu fungsi yang aman, nyaman dan efektif. 
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B. Parameter Perancangan 

Berdasarkan kajian teori dan studi kasus tentang bandara-bandara domestik 

dan bandara dengan konsep eco airport di atas, dapat ditarik beberapa poin yang 

dapat dijadikan acuan/parameter desain yang harus dipenuhi Ketika meendesain 

bandara domestik dengan pendekatan eco airport yang dibagi menjadi 2 macam 

parameter, yaitu parameter desain bandara domestik, dan parameter eco airport.  

Parameter-paramter yang harus dipenuhi dari desain sebuah bandara domestik 

antara lain: 

1. Desain masa bangunan harus memiliki ciri khas yang mengangkat nilai-nilai

tradisi/ etnis daerah dimana bandara itu dibangun. 

2. memiliki keunikan yang dapat dijadikan ciri khas bagi bangunan bandara tersebut

3. memiliki kesan “monumental” sehingga dapat dijadikan kebanggaan bagi

masyarakat daerah sekitar bandara 

Sedangkan bandara dengan konsep eco airport harus memenuhi parameter-

parameter yang menjadi acuan Rancang Pemantauan Lingkungan, yaiut: 

1. Kualitas udara (Atmosphere-Air Quality)

2. Energi (Energy)

3. Kebisingan/getaran (Noise/Vibration)

4. Air (Water)

5. Pencemaran Tanah (Soil)

6. Limbah (Waste)

7. Lingkungan alami (Natural Environment-Flora, Fauna)

8. Lain-lain, Sosial, Ekonomi, Budaya
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Gambaran Umum Lokasi 

Gambar 1 Peta wilayah administrasi Kabupaten Blora 

Sumber:www.tataruang.pusdataru.jatengprov.go.id/profil/detail_profil_ka

b_kota/287 

Diakses pada 21 Maret 2021 

Cepu adalah nama sebuah kecamatan seluas 4.897,425 Ha yang menjadi bagian dari 

Kabupaten Blora dan berada di ujung paling timur Kabupaten Blora dan Provinsi 

Jawa Tengah, dimana lokasinya berbatasan langsung dengan Kabupaten 

Bojonegoro, Jawa Timur. Kecamatan ini juga menjadi daerah yang dilewati jalur 

penghubung Semarang- Purwodadi- Surabaya. Kecamatan Cepu memiliki titik 

terendah 32Mdpl dan titik tertinggi pada 61Mdpl. Site Bandara Ngloram berada di 

wilayah Desa Ngloram, kecamatan Cepu, kecamatan paling timur di wilayah 

Kabupaten Blora, dan berbatasam langsung dengan Kabupaten Bojonegoro, Jawa 

Timur. Lokasi bandara ini terletak ±8Km ke arah barat daya dari pusat kecamatan 

Cepu 

3.2 Konsep Bangunan dan Arsitektural 

Karena konsep bangunan Bandara Ngloram kali ini adalah bandara domestic, maka 

konsep bangunan yang akan dikedepankan adalah segi fungsionalitas tanpa terlalu 

meninggalkan estetika bangunan, bangunan akan terdiri dari 1 bangunan terminal 

penumpang, dengan beberapa bangunan operasional penunjang lainnya di 

sekitarnya. 
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Gambar 2 Desain konsep final bangunan terminal Bandara Ngloram 

Sumber: Desain penulis 

Dasar konsep bentuk atap bangunan bandara Ngloram dilatarbelakangi oleh bentuk 

rumah Jawa yang memiliki atap berupa dua buah sisi miring dan sebuah bubungan 

di tengahnya. Sedangkan untuk konsep bangunannya akan menggabungkan konsep 

desain vernacular dan modern. Untuk konsep interiornya akan didominasi oleh 

permainan warna earth tone seperti putih, coklat muda, dan abu-abu. Warna-warna 

tersebut adalah warna yang cenderung netral dan cukup mudah diadaptasi pada 

berbagai konsep bangunan 

3.3. Konsep Eco Airport 

1. Konsep Penghawaan

Gambar 3 Konsep kisi-kisi pada dinding non structural 
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Sumber: Desain Penulis 

Desain bangunan akan dibuat dengan konsep “semi terbuka” dengan bukaan seluas-

luasnya ruangan-ruangan sisi terluar bangunan sehingga dapat memaksimalkan 

sirkulasi udara. Sebagai pendukung desain bangunan “semi terbuka”, akan 

digunakan dinding berupa kisi-kisi pada sisi-sisi dinding non-struktural untuk lebih 

memaksimalkan penghawaan. Selain itu, penghawaan juga akan ditolong dengan 

sistem cross ventilation dengan memanfaatkan pergerakan angin yang melewati 

bangunan, sistem ventilasi ini akan membutuhkan ventilasi 2 sisi, yaitu sisi inlet 

dan sisi outlet sebagai jalur melintasnya udara. 

2. Konsep Pencahayaan

Gambar 4 Desain sunroof untuk memaksimalkan pencahayaan 

bangunan 

Sumber: Desain Penulis 

Pada bangunan Bandara Ngloram akan menggunakan pencahayaan alami dengann 

desain bangunan cukup terbuka dengan atap sunroof di beberapa titik untuk 

memaksimalkan pencahayaan di siang hari. Selain itu bila memungkinkan akan 

ditempatkan void di titik-titik tertentu pada bangunan untuk membantu penghawaan 

sekaligus pencahayaan alami pada bangunan. Dan untuk sistem pencahayaan 

buatan akan ditunjang dengan sistem pencahayaan general lighting, yaitu 

pencahayaan dengan memanfaatkan lampu LED yang diarahkan ke seluruh ruangan 

dengan derajat kemiringan yang sama. 
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3.4. Konsep Struktur 

Gambar 5 Sistem atap folding plate 

Sumber: https://revitstructureblog.files.wordpress.com 

Pada struktur atap banguna Bandara Ngloram akan mengadopsi sistem folding 

plate agar bantuk atap dapat memiliki kesan tegas dan berkarakter, namun tetap 

kokoh secara structural. Sedangkan pada rangka utama bangunan akan 

menggunakan model rangka kolom dan balok. 

3.5. Konsep Utilitas 

1. Pencegahan dan Penanggulangan kebakaran pada bangunan terminal

Pemasangan sprinkler dengan jenis penanggulangan kebakaran menengah, 

pemasangan sprinkler berjarak maksimal 4meter tiap sprinker headnya. Selain 

sprinker, bangunan terminal juga membutuhkan hidran bangunan jarak dan titik 

lokasi penempatan hidran akan menentukan kapasitas pompa yang perlu digunakan 

untuk menyuplai air. Selain itu, di area bandara juga diperlukan adanya tim 

pemadam kebakaran yang khusus menanggulangi kecelakaan-kecelakaan udara 

(PKP-PK), hal ini dikarenakan pesawat cukup rentan terbakar apabila terjadi 

kecelakaan, dan juga bahan bakar pesawat sangat mudah terbakar bila terjadi 

percikan api. 
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2. Supply listrik

Kelistrikan akan disupply oleh 3 daya, yakni listrik PLN sebagai sumber utama, dan 

genset sebagai supply cadangan, selain itu juga akan ditambahkan sumber listrik 

dari panel surya di titik2 tertentu sebagai tambahan supply dan cadangan daya 

listrik selaain listrik PLN dan generator 

4. PENUTUP

Penerapan konsep Eco Airport pada bandara dengan tujuan menekan emisi carbon 

footprint dan juga efisiensi penggunaan energi sudah menjadi hal yang cukup 

banyak dilakukan pada proses pendesainan bandara baru dan juga pembangunan 

ataupun renovasi bandara- bandara yang sudah cukup lama berdiri. Hal ini didasari 

oleh beberapa hal, selain karena tujuan untuk menekan emisi dan efisiensi energi, 

hal ini juga didukung oleh trend bandara dalam beberapa dekade terakhir, selain itu 

penerapan konsep eco airport pada umumnya juga akan diikuti dengan hasil akhir 

berupa estetika desain yang lebih sederhana namun terasa lebih lega dikarenakan 

efek bukaan yang lebih dominan. 

Pada proses desain Bandara Ngloram, penulis menerapkan kosep eco airport untuk 

mewujudka konsep Bandara Ngloram sebagai bandara domestik yang lebih eifisen, 

ramah lingkunga, dan juga dapat menjadi landmark bagi wilayah Cepu. 

Daftar Pustaka 

Dirjen Perhubungan Udara RI. (2015). KP 39 Tahun 2015. Standar Teknis dan 

Operasi Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil- Bagian 139. 

Dirjen Perhubungan Udara RI. (2019). KP 170 Tahun 2019. Satuan Pelayanan 

Bandar Udara Ngloram Di Kabupaten Blora. 

http://hubud.dephub.go.id/website/BandaraDetail.php?id=105. (n.d.). 

http://hubud.dephub.go.id/website/BandaraDetail.php?id=224. (n.d.). 

http://hubud.dephub.go.id/website/BandaraDetail.php?id=26. (n.d.). 

ICAO (International Civil Aviation Organization). (n.d.). Eco Airport Toolkit. The 

Eco Design of Airport Buildings. 

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2019). KM 231. Kementerian 

Perhubungan RI. 

10



Kementerian Perhubungan RI. (2019). KM 231 Tahun 2019. Penetapan Lokasi 

Bandar Udara Ngloram Di Kecamatan Cepu Kabupaten Blora Provinsi 

jawa Tengah. 

Kementerian Perhubungan RI. (2019). PM 39 Tahun 2019. Tatanan 

Kebandarudaraan Nasional. 

Maria Grazia Zanin, L. W. (2007). The Green Airport Acceptance and the 

International Flight Academy on Biofuels. 

Pemerintah Daerah Kabupaten Blora. (2011). Perda Kabupaten Blora No.18 Th. 

2011. Rencana Tata ruang Wilayah Kabupaten Blora Tahun 2011-2031. 

Wisnu Setiawan, R. A. (2018). Guidance for Sustainable Airport Building 

Design: A Review. 

11


	05c7a63692fffd18378848107af23b1f3bfd1c0bfb73081afd13070ac5a048bf.pdf
	8f4fe1562493a33dd03dc4469fb54615b8545df44aa4c5f9e551c14a2699bd3e.pdf
	fc242d36a1c8089c07b21baf5c06bd359586088473259e96b8bdf581b02e0e70.pdf

	05c7a63692fffd18378848107af23b1f3bfd1c0bfb73081afd13070ac5a048bf.pdf

