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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Pengertian Judul 

Pengertian dari judul “PEMBANGUNAN EKS BANDARA 

NGLORAM, CEPU SEBAGAI BANDARA DOMESTIK DENGAN 

PENDEKATAN ECO AIRPORT” dapat diuraikan sebagai berikut. 

Eks Bandara Ngloram : Sisa lahan bandara milik PPT Migas 

(saat ini PPSDM Migas) yang dibangun pada 

1978 sebagai akses angkutan bagi tenaga 

pengajar di PPT Migas dan berhenti 

beroperasi pada 1984. Bekas lahan ini telah 

ditinggalkan lebih dari 30 tahun dan hanya 

menyisakan lahan runway saja. 

Bandara Domestik : Bandara yang hanya melayani akses 

penerbangan antar kota – dalam negeri. 

Bandara juga dimaksudkan sebagai bendara 

pengumpan/ bandara penghubung bagi 

bandara yang memiliki cakupan lebih besar. 

Bandara domestik tidak memiliki fasilitas 

bea cukai dan imigrasi, serta umumnya 

memiliki runway yang pendek sehingga 

hanya dapat melayani pesawat jarak pendek 

– menengah dan lalu lintas regional. 

Eco Airport : Bandara yang dibangun dengan 

pendekatan desain sebagai bandara yang 

lebih ramah lingkungan dengan maksud 

membuat aktifitas operasionalnya 
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membutuhkan konsumsi energi lebih rendah 

dibanding bandara pada umumnya. 

 

Dalam pengertian judul “PEMBANGUNAN EKS.BANDARA 

NGLORAM, CEPU SEBAGAI BANDARA DOMESTIK DENGAN 

PENDEKATAN ECO AIRPORT” dapat diartikan sebagai proses 

pembangunan dan memanfaatkan kembali sisa sisa Bandara Ngloram 

dengan konsep baru sebagai bandara yang ramah lingkungan.  

1.2. 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: 



3 
 

1.2.1 Peraturan Pemerintah 

Berita Serah Terima Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara 

No. BA.61 Tahun 2018 yang disepakati oleh kementerian ESDM dan 

Kementerian Perhubungan, dan berlanjut dengan keluarnya Keputusan 

Dirjen Perhubungan No. KP 170 Tahun 2019 yang ditetapkan di Jakarta 

pada 19 Juni 2019, menyatakan bahwa hak kepemilikan dan pengelolaan 

Bandara Ngloram telah dialihkan dari Kementerian ESDM ke 

Kementerian Perhubungan. 

Setelah terbitnya berita acara alih kepemilikan dan pengelolaan 

Bandara Ngloram tersebut, muncul Surat Keputusan Menteri Perhubungan 

No. KM 231 Tahun 2019 tentang penetapan bahwa Bandara Ngloram 

telah memenuhi syarat teknis dan administratif sebagai lokasi bandara. 

Selain itu, di dalam SK yang ditandatangani oleh Menteri perhubungan RI, 

Budi Karya Sumadi tersebut juga berisi data hasil studi awal Bandara 

Ngloram berupa penetapan titik koordinat batas -batas kawasan bandara, 

daerah lingkungan kerja, Gambar DED situasi eksisting, rencana master 

plan, dan juga hasil studi kawasan kebisingan. Data tersebut dapat menjadi 

acuan awal bagi pembangunan Bandara Ngloram. 
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1.2.2. Jarak Bandara Terdekat 

 

Gambar 1 Peta titik sebaran bandara terdekat dari titik site Bandara Ngloram 

Sumber: Screenshot via Google Maps, diakses tanggal 19 April 2021 

Secara geografis, Kecamatan Cepu berada di sisi paling timur 

Kabupaten Blora dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Bojonegoro, 

Jawa Timur. Secara lokasi, Bandar udara terdekat dari Kecamatan Cepu 

ada 4, yaitu: 

1. Bandara Juanda, Surabaya 

Bandara ini berjarak ±260Km via jalur toll, dan 

memerlukan waktu tempuh 4 – 5 jam perjalanan darat via 

Jalur non-toll 

  2. Bandara Ahmad Yani, Semarang 

Bandara ini berjarak ±230Km via jalur toll, dan 

memerlukan waktu tempuh 4 – 5 jam perjalanan darat via 

jalur non-toll 

  3. Bandara Adi Sumarmo, Solo 
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Bandara ini berjarak ±140Km dari Kecamatan Cepu, dan 

diperlukan waktu tempuh sekitar 3 – 4 jam via jalur non-

toll 

 

  4. Pangkalan Udara Iswahyudi, Madiun (Non-Komersil) 

Pangkalan udara ini berjarak ±85Km dari Kecamatan Cepu 

dengan waktu tempuh sekitar 2 jam, dan pangkalan udara 

ini berstatus pangkalan udara militer milik TNI – AU. Dan 

untuk keperluan diluar urusan militer, pangkalan udara ini 

umumnya hanya menerima pesawat bagi pejabat negara 

seperti Presiden, Wakil Presiden, dan para Menteri yang 

sedang melakukan kunjungan kerja di wilayah yang tidak 

terlalu jauh dari Kota Madiun 

Berdasarkan fakta bahwa Kecamatan Cepu memiliki jarak yang 

cukup jauh dari bandara-bandara terdekat, lalu di sisi utara daerah jawa 

tengah dan jawa timur hanya terdapat Bandara Ahmad Yani di Semarang 

dan Bandara Juanda di Surabaya, diharapkan dengan dibangunnya 

Bandara Ngloram, Bandara ini dapat berfungsi sebagai bandara domestik, 

sekaligus bandara pengumpan bagi bandara-bandara lain yang jauh lebih 

besar. 

1.2.3. Blok Minyak Aktif 

Cepu sudah terkenal dengan julukan “Kota Minyak”. Pada 

faktanya, secara geografis, Cepu benar-benar dikelilingi beberapa blok 

tambang minyak bumi dan gas yang masih berstatus aktif secara 

operasionalnya, baik kegiatan Eksplorasi maupun kegiatan produksinya, 

diantaranya: 

1. Lapangan minyak Ledok, Nglobo, Ngrayong, Kedinding 

dan Trembul di sisi barat. 
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2. Lapangan minyak Banyu urip dan Jambaran – Tiung Biru 

di sisi Timur 

3. Lapangan, Kawengan, Wonocolo, Malo, Dandangilo, dan 

blok Tuban di sisi timur laut 

Dengan strategisnya lokasi Bandara Ngloram tersebut, diharapkan 

dengan dibangunnya kembali Bandara Ngloram akan memudahkan akses 

transportasi bagi orang-orang yang bekerja di pertambangan minyak di 

sekitar Cepu. 

1.2.4. Perusahaan Minyak Dan Gas Besar 

Di wilayah Cepu terdapat beberapa perusahaan minyak dan gas 

besar yang bertanggung jawab mengelola dan memproduksi minyak dan 

gas di lapangan - lapangan minyak yang tersebar di wilayah Cepu, 

diantaranya: 

1. PT Pertamina EP Cepu 

2. ExxonMobil Ltd 

3. SKK Migas 

4. PPSDM Migas 

5. PEM Akamigas 

Diluar kelima perusahaan tersebut masih terdapat perusahaan -

perusahaan yang bergerak di bidang migas dengan skala lebih kecil 

dengan jumlah yang lebih banyak, baik yang bergerak di bidang 

pengelolaan sumur-sumur tua, maupun yang berstatus sebagai perusahaan-

perusahaan dan juga sub-kontraktor bagi perusahaan-perusahaan yang 

lebih besar. 

Dengan keberadaaan perusahaan-perusahaan tersebut, diharapkan 

kehadiran Bandara Ngloram dapat memudahkan akses baik bagi para 

pekerja, pejabat perusahaan ataupun para investor, sehingga dapat 

meningkatkan potensi ekonomi di sekitar Cepu. 
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1.2.5. Iklim 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. 

1.2.6. 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. Ada beberapa 

hal yang menjadi elemen-elemen yang harus diperhatikan dalam desain 

“Eco Airport” menurut dokumen ini, diantaranya: 

1. Sistem yang terintegrasi 

2. Area duduk dan akses yang lebih sinngkat dan efisien 

3. Desain dan karakter Bangunan Bandara 
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4. Sumber tenaga dan daya bangunan 

5. Sitem ventilasi, AC, dan Pemanas ruangan 

6. Aircraft Ground Energy System 

7. Emisi dan Carbon Footprint 

8. Pengelolaan Limbah 

9. Sistem pengelolaan dan daur air 

10. Pertimbangan perputaran ekonomi di area terminal 

 

1.3. Peluang dan Tantangan 

1.3.1. Jarak Dengan Stasiun dan Rel Kereta Terdekat 

 

Gambar 2 Jarak Bandara Ngloram dengan Stasiun Kapuan & titik rel kereta 

terdekat 

Sumber: Screenshot via Google Maps, diakses pada 26 Maret 2021 

Berdasarkan pengukuran dan pengamatan berdasarkan citra satelit, 

titik terluar Bandara Ngloram hanya berjarak ±1Km dari stasiun kereta 

kapuan, dan juga hanya 300m dari titik rel kereta terdekat. Hal ini dapat 
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menjadi nilai tambah desain Bandara Ngloram, karena dapat dijadikan 

desain bandara terpadu seperti bandara Adi Sucipto Yogyakarta dan juga 

Stasiun Maguwo, di mana stasiun kereta terintegrasi dengan stasiun kereta 

untuk mempermudah akses pengguna bandara baik dari maupun menuju 

bandara. 

1.3.2. Kesulitan Aksesibilitas 

Bandara Ngloram berjarak 8 Km dari pusart kecamatan Cepu, 

namun memiliki akses yang kurang baik, terutama pada 4km terakhir yang 

hanya memiliki jalan dengan lebar 4 m dengan kondisi aspal yang kurang 

baik, hal ini tentu perlu dilakukan evaluasi dan pembenahan demi 

kenyamanan akses pengguna bandara. 

 

1.3.3. Dukungan Program Pemerintah 

Berdasarkan MoU yang ditandatangani oleh Dirjen Perhubungan 

Udara, kepala Dinas Perhubungan Jawa Tengah, dan Bupati Blora di Hotel 

Borobudur, Jakarta pada 18 Oktober 2019, proyek pembangunan Bandara 

Ngloram telah resmi dimulai. MoU ini ditandatangani setelah sebelumnya 

pemerintah Blora telah menyelesaikan pekerjaan tahap awal pembangunan 

ulang Bandara Ngloram dimana telah dilakukan pemagaran lahan seluas 

20Ha, dan juga pemadatan ulang runway. Pada proses penandatanganan 

MoU ini juga turut disinggung rencana awal pembangunan dan perluasan 

area runway yang sebelumnya memiliki lebar 30meter dan Panjang 900 

meter, akan diperluas menjadi lebar 40meter dan penambahan Panjang 

hingga 1.350 meter. 

1.4. Permasalahan 

Bagaimana mendesain bangunan bandara baru di lahan eks 

Bandara Ngloram yang memenuhi standar sebagai bandara 

domestik/bandara pengumpan dengan pendekatan sebagai bangunan 

bandara yang ramah lingkungan. 
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1.5. Tujuan dan Sasaran 

1.5.1 Tujuan 

1. Mendesain bandara baru di atas lahan dan landasan pacu eks Bandara 

Ngloram yang memenuhi standarisasi sebagai bandar domestik/ bandara 

pengumpan. 

2. Mewujudkan desain bandara dengan pendekatan sebagai eco airport 

1.5.2 Sasaran 

Mewujudkan Bandara Ngloram sebagai bandara pengumpan 

dengan pendekatan bandara ramah lingkungan dan dapat memberi akses 

trnasportasi yang lebih mudah bagi para penggunnanya. 

1.6 Lingkup Pembahasan 

 a. Membahas tentang lokasi dan kondisi existing Bandara Ngloram 

 b. Membahas tentang definisi dan fungsi bandara 

 c. Membahas tenntang standar – standar bandara pengumpan 

 d. Membahas tentang struktur bangunan 

 e. Membahas tentang estetika dan fungsionalitas bangunan 

1.7. Keluaran Atau Desain Yang Dihasilkan 

 1. Desain Bandara Ngloram 

 2. Zonasi dan sirkulasi konsep massa bangunan dan tapak 

 3. Konsep bandara ramah lingkungan. 

1.8. Metode Pembahasan 

1.8.1. Tahap Pengumpulan Data & Studi Literatur 

Data yang diperoleh dari hasil observasi lapangan serta pencarian 

data dan informasi dari beberapa sumber mengenai kondisi dan 

perkembangan Bandara Ngloram dan juga informasi mengenai standar-

standar bandara yang masih relevan saat ini 
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1.8.2. Tahap Analisis 

Data yang telah terkumpul akan dianalisa berdasarkan landasan 

teori yang relevan dengan permasalahan hingga muncul permasalahan-

permasalahan yang akan dibahas. Selain itu, pada tahap ini juga 

dimaksudkan untuk mencari potensi-potensi yang terdapat pada proses 

pembangunan Bandara Ngloram, baik secara fisik maupun potensi-potensi 

lainnya, lalu menyusun kesimpulan. 

 

 

 

1.8.3. Studi Kasus 

Tahap ini berisi pembahasan mengenai hasil observasi dan 

pengumpulan data mengenai bandara-bandara yang dapat dijadikan acuan 

atau contoh inspirasi pembangunan Bandara Ngloram. 

1.9. Sistematika Penulisan 

Skema sistematika penulisan dalam laporan ini dibagi menjadi 4 

tahap, yaitu: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi tentang gambaran umum, Bandara 

Ngloram, pada bab ini juga berisi tentang latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan, metode pembahasan, serta 

sistematika penulisan yang digunakan. 

 BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini membahas bandara dan konsep desain eco airport/ 

sustainable airport berdasarkan literatur yang relevan. 

Sumber pustaka yang digunakan adalah pustaka terbaru, 

relevan dan asli berdasarkan jurnal ilmiah. Bab ini 
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menguraikan teori berdasarkan temuan yang diperoleh dari 

pustaka acuan serta akan dijadikan acuan desain Bandara 

Ngloram. 

BAB III : GAMBARAN UMUM LOKASI DAN GAGASAN 

PERENCANAAN 

 Pada tahap ini akan dibahas tentang lokasi/ data fisik, data 

sebaran aktifitas, zonasi, bentuk umum bangunan, bahan 

penyusum bangunan serta struktur, utilitas, lingkungan 

sosial, dan hal- hal lain yang berupa non- fisik 

BAB IV : ANALISIS KONSEP PERENCANAAN DAN 

PERANCANGAN 

 Bab ini merupakan tahap akhir, dan akan berisi tentang 

berbagai analisis konsep baik makro maupun mikro. 

Dimana analisis makro akan berisi tentang analisis hal-hal 

dan lingkungan yang memiliki cakupan lebih luas seperti 

kota dan kawasan. Sedangkan analisis mikro akan berisi 

tentang analisis pada hal-hal dalam cakupan yang lebih 

sempit mendetail dan spesifik pada hal-hal internal desain, 

seperti konsep massa, berbagai analisa, dan juga konsep 

tampilan secara arsitektural. 

  


