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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Projek 

Berdasarkan data yang tercatat di Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan, hingga tahun 2017 Indonesia memiliki 435 museum yang 

dikelola oleh pemerintah maupun swasta, 37 museum diantaranya berada 

di Daerah Istimewa Yogyakarta. Persebarannya sendiri yaitu ditemukan 14 

museum di Kota Yogyakarta, 7 museum di Kabupaten Sleman, 6 museum 

di Kabupaten Bantul, dan tidak ditemukan museum di Kabupaten Kulon 

Progo dan Kabupaten Gunung Kidul. Menurut data Statistik Kepariwisataan 

DIY tahun 2016 memang perkembangan wisatawan dari tahun 2012-2016 

berangsur naik secara fluktuatif. 

 
Grafik 1.1 Perkembangan Wisatawan Mancanegara dan Nusantara di DIY 

Sumber : Statistik Kepariwisataan DIY 2016, Dinas Pariwisata DIY 
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Namun grafik peningkatan tersebut tidak begitu sejalan dengan 

perkembangan kunjungan museum di DIY. Salah satunya data yang 

tercatat di Museum Pusat TNI AU Dirgantara Mandala yang merupakan 

satu-satunya museum sejarah kedirgantaraan di Indonesia. 

Tabel 1.1 Data wisatawan di Museum Pusat TNI AU Dirgantara Mandala. 
Sumber : Statistik Kepariwisataan DIY tahun 2016, Dinas Pariwisata DIY 

Jenis  2012 2013 2014 2015 2016 

Wisatawan 

Mancanegara 
7,324 0 0 0 0 

Wisatawan 

Nusantara 
156,935 183,824 85,017 244,15 257,167 

 

Data minat pengunjung tersebut menjadi hal yang sangat 

disayangkan mengingat potensi museum yang merupakan museum 

kedirgantaraan dengan koleksi terlengkap di Asia Tenggara. Data 

menunjukkan bahwa minat wisatawan khususnya mancanegara dari tahun 

ke tahun terus menurun. 

Beberapa upaya dilakukan oleh pemrintah untuk terus 

mempertahankaba eksistensi dari museum. Salah satunya Pertemuan 

Nasional Museum se-Indonesia 2017 yang juga akan diselenggarakan di 

Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam pertemuan tersebut akan  dibahas 

mengenai tantangan dan peluang pengembangan museum agar lebih 

berkualitas dan menjawab tantangan di ranah internasional. 
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Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah merupakan semboyan 

terkenal yang diucapkan bapak proklamator Indonesia Ir. Soekarno. 

Kedirgantaraan sendiri juga turut mengambil peran penting dalam sejarah 

kemerdekaan bangsa Indonesia. Sehingga dapat disimpulkan salah satu 

latar belakang didirikannya museum adalah untuk mengomunikasikan 

sejarah kepada masyarakat masa kini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 1.1 Latar Belakang Proyek 
Sumber : Dokumen pribadi 
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1.2. Tujuan dan sasaran pembahasan 

1.2.1. Tujuan 

Museum Dirgantara ini dibangun untuk sarana wisata di Daerah 

Istimewa Yogyakarta, dengan tujuan sebagai berikut : 

- Melestarikan aset kekayaan bangsa yaitu kedirgantaraan Indonesia. 

- Mewadahi penyaluran ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

berkaitan dengan dokumentasi dan penelitian ilmiah dalam hal 

kedirgantaraan Indonesia. 

- Menjadikan Yogyakarta semakin istimewa dengan  menjadikannya 

tujuan belajar kedirgantaraan nasional dan  menambah obyek wisata 

yang edukatif, rekreatif, dan interaktif bagi Daerah Istimewa 

Yogyakarta. 

- Meningkatkan kepedulian dan antusiasme masyarakat akan sejarah 

dan perkembangan teknologi khususnya mengenai kedirgantaraan. 

 

1.2.2. Sasaran 

Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, sasaran pembahasan yang 

dilakukan antara lain : 

- Mengkaji bentuk dan fasad yang  mengacu pada penciptaan 

bangunan yang monumental dan ikonis. 

- Mengkaji program kegiatan yang dapat menarik animo masyarakat. 



5 
 

- Mengkaji aspek spasial, visual, dan akustik untuk kenyamanan 

pengguna bangunan. 

 

1.3. Lingkup pembahasan 

Proyek “Museum Dirgantara di Daerah Istimewa Yogyakarta” 

merupakan sebuah perancangan desain bangunan museum baru yang 

lebih representatif sebagai bangunan wisata edutainment dirgantara 

dengan merelokasi fungsi museum yang sudah ada di Lingkungan Komplek 

TNI AU Lanud Adi Sucipto Yogyakarta, yang selanjutnya akan dijadikan 

komplek khusus pendidikan dan penelitian TNI AU. 

Kedirgantaraan Indonesia tidak terpisahkan dengan sejarah TNI AU 

RI. Oleh karena itu koleksi yang dipamerkan meliputi benda-benda 

peninggalan sejarah kedirgantaraan militer dengan ukuran sesungguhnya 

dan perkembangan kedirgantaraan masa kini dan depan dalam bentuk 

miniatur dan visualisasi yang interaktif. 
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1.4. Metode pembahasan 

1.4.1. Metode pengumpulan data 

Metode yang akan dipakai dalam penyusunan landasan teori dan 

program ini adalah metode deskriptif kualitatif dan komparatif. Metode 

deskriptif kualitatif akan dipakai untuk menguraikan masalah yang ada dan 

kemudian permasalahan tersebut akan dianalisa. Sedangkan metode 

komparatif, berupa studi banding terhadap proyek sejenis untuk 

mendapatkan data primer dan data sekunder. 

A. Data Primer 

 Observasi ke lapangan  

Pengumpulan data primer dengan melakukan : 

- Melakukan survey ke beberapa museum transportasi khususnya 

yang memiliki koleksi tentang kedirgantaraan, seperti Museum Pusat 

TNI AU Dirgantara Mandala (Yogyakarta), Museum Satria Mandala 

(Jakarta Selatan), dan Museum Angkut (Batu) untuk menganalisis 

metode desain yang dipakai dalam mendesain bangunan serta 

mengetahui program-program yang ada di museum tersebut. 

- Melakukan survey ke beberapa restoran tematik dan mini theater 

guna menguatkan program serta desain untuk fasilitas penunjang 

museum. 

- Melakukan studi observasi ke dinas-dinas terkait untuk mendapatkan 

data peraturan-peraturan yang ada yang berkaitan dengan proyek 

ini. 
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 Wawancara  

Melakukan wawancara ke pihak pengelola dari proyek-proyek 

sejenis, seperti Museum Pusat TNI AU Dirgantara Mandala 

(Yogyakarta), Museum Satria Mandala (Jakarta Selatan), dan 

Museum Angkut (Batu). 

 

B. Data Sekunder 

Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi literatur yang 

diperoleh dari buku- buku literatur seperti buku mengenai museum dan 

fasilitas pariwisata. 

 

1.4.2. Metode penyusunan dan analisis 

Setelah melakukan pengumpulan data, maka tahap berikutnya 

adalah melakukan penyusunan dan analisis. Metode yang akan dipakai 

dalam penyusunan dan analisis adaah : 

 Metode penyusunan 

Dimana data-data yang ada akan di susun berdasarkan kategori 

masing-masing. 

 Metode penguraian 

Data-data yang ada akan dijabarkan satu-persatu dan dianalisa. 
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1.4.3. Metode Pemrograman 

A. Tahap Analisis 

 Melalui pendekatan arsitektural tinjauan aspek pelaku baik dari 

aktivitas pelaku, jumlah pelaku, kebutuhan ruang yang berkaitan 

dengan fungsi ruangnya.  

 Melakukan analisa beberapa alternatif pendekatan sistem dan 

pengolahan pada proyek Museum Dirgantara dari aspek utilitas 

bangunan, keamanan, proteksi dini pada kebakaran. 

 Melakukan analisa kondisi lingkungan makro dan analisis lingkungan 

mikro tapak terpilih  

 

B. Tahap Sintesis 

 Menentukan program zonasi atau zoning tata ruang luar dan tata 

ruang dalam bangunan berdasarkan hubungan ruang dan hirarki 

ruang.  

 Menentukan program sistem bangunan seperti struktur bangunan 

bertingkat rendah, seperti: selubung bangunan, sirkulasi, utilitas, 

keamanan, dan proteksi dini terhadap kebakaran yang akan 

diterapkan dalam proyek resort hotel ini. 

 Menentukan penekanan desain yang akan diterapkan sesuai dengan 

konsep.  

 Menentukan tapak terpilih. 
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1.4.4. Metode Perancangan Arsitektur 

Berikut metode-metode yang akan di pakai dalam merancang proyek ini : 

- Tahap Analisa Tapak 

Menganalisa data dari tapak terpilh dan menetukan zoning tata guna 

lahan secara makro dan secara mikro, 

- Tahap Konsep 

Membuat suatu gagasan utama dan gagasan pendukung yang 

mendasari perancangan bangunan secara keseluruhan baik dari 

desain, penataan ruang, tampilan bangunan, dan utilitas yang 

diterapkan dan menjadi acuan dari awal hingga akhir proses desain. 

- Tahap Skematik Desain 

Studi bentuk gubahan massa melakukan percobaan bentuk dalam 

bentuk sketsa dan tiga dimensi untuk menemukan bentuk yang 

dianggap tepat untuk desain terkait dan untuk penempatan pada 

tapak. 

- Tahap Studi Struktur 

Studi mengkaji beberapa struktur yang relevan denga desain 

bangunan terkait korelasinya dengan lingkungan lokasi tapak, 

keuntungan dan kerugian kaitannya dengan biaya operasional 

proses pembangunan 

- Tahap Site planning 

Tahap berikutnya adalah  site planning menentukan perletakan 

masa banugnan dan penataan ruang luar dalam tapak yang terukur 
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dan sudah memasukan segala regulasi yang ada. Penyajian dalam 

bentuk gambar kerja yang detail dan terukur menjelaskan denah 

lantai dasar perencanaan bangunan dan akses masuk ke area tapak 

dan hubungan ruang luar dengan bangunan. 

- Tahap Desain 

Tahap terakhir dari rangkaian tahap dalam merancang dan 

merencanakan sebuah bangunan diterjemahkan melalui gambar 

yang terukur dan dapat direalisasikan, berikut adalah langkah-

langkah pembuatan gambar : 

1. Pembuatan struktur organisasi antar ruang yang dihubungkan 

melalui sirkulasi sesuai dengan kebutuhan dalam program arsitektur, 

produknya adalah denah seluruh lantai. 

2. Pembuatan gambar potongan bangunan memperlihatkan segala 

bagian pada bangunan baik ruang, struktur, utilitas yang diterapkan 

pada desain. Mendapatkan tinggi total bangunan,  

3. Menentukan tampilan dan bentuk fasade bangunan, menentukan 

bahan bangunan yang digunakan tampak bangunan terlihat pada 

gambar tampak bangunan dalam empat arah pandang (utara, 

selatan, barat, timur) 

4. Gambar detail arsitektur menjelaskan tentang bagian-bagian dalam 

bangunan yang tidak dimiliki bangunan lain atau bagian yang khas 

yang dimiliki bangunan yang direncanakan. 
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5.  Dalam metoda perancangan arsitektur menggunakan beberapa 

software komputer sebagai alat bantu pendukung pembuatan desain 

antara lain :  

- Autodesk auto cad 

- Google sketchup  

- Vray  

- Coreldraw 

- Photosop 

 

1.5. Sistematika Pembahasan 

BAB I : Pendahuluan 

Pada bab ini berisi pengenalan awal dari seluruh materi Landasan 

Teori dan Pemrograman. Sub bab yang dibahas yaitu; latar belakang 

proyek, tujuan dan sasaran pembahasan, lingkup pembahasan, metode 

pembahasan, dan sistematika pembahasan. 

BAB II : Tinjauan Proyek 

Pada bab ini berisi tentang tinjauan umum, pengantar permasalahan 

yang dihadapi dan wawasan mengenai proyek. Sub bab yang dibahas yaitu; 

tinjauan umum (meliputi gambaran umum, latar belakang perkembangan – 

trend, dan sasaran yang akan dicapai), tinjauan khusus (meliputi 

terminologi, kegiatan spesifikasi dan persyaratan desain, deskripsi konteks 
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kota, urgensi, relevansi, studi banding kasus proyek sejenis, dan 

permasalahan desain), serta kesimpulan, batasan, dan anggapan. 

BAB III : Analisis Pendekatan Program Arsitektur 

Pada bab ini berisi studi mengenai pendekatan untuk program yang 

digunakan. Subbab yang dibahas yaitu; analisis pendekatan arsitektur 

(meliputi studi aktifitas, studi fasilitas, studi ruang khusus, studi luas 

bangunan dan lahan, studi citra arsitektural), analisis pendekatan sistem 

bangunan. 

BAB IV : Program Arsitektur 

Pada bab berisi pembahasan mengenai uraian yang mendasar pada 

analisis pendekatan yang digunakan pada BAB I – BAB III. Subbab yang 

dibahas yaitu; konsep program, tujuan perancangan, faktor penentu 

perancangan, faktor persyaratan perancangan, dan program arsitektur 

(program kegiatan, program sistem struktur, dan program sistem utilitas). 

BAB V : Kajian Teori 

Pada bab subbab yang dibahas yaitu; interpretasi dan elaborasi dari 

teori penekanan desain dan teori permasalahan dominan, studi preseden, 

dan kemungkinan implementasi teori ke dalam kasus pada proyek yang 

diambil. 

 


