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BAB I  PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada masa saat ini, sektor perhubungan industri di penerbangan mengalami 

peningkatan secara terus menerus dari tahun pertahun. Dari data yang di peroleh 

INACA ( Indonesia National Air Cerriers Association ) jumlah penumpang di bandara 

mengalami peningkatan yang cukup signifikan dengan rata rata 15%-18% per tahun 

selama 10 th terakhir ini, Berdasarkan dari data IATA International Air Transport 

Association jumlah penumpang bandara di Indonesia pada 20 tahun kedepan akan 

mengalami peningkatan 200% dari tahun 2014, mencapai 86.000.000,00 per tahun, 

hal ini dikarenakan sebagian besar maskapai penerbangan di Indonesia menerapkan 

sistem LCC (Low Cost Carrier) yang memiliki arti bahwa maskapai di Indonesia 

menawarkan tarif rendah kepada penumpang dengan konsekuensi penghapusan/ 

mengurangkan fasilitas yang ada di maskapai, akibatnya jumlah maskapai dan rute 

penerbangan di Indonesia mengalami peningkatan. dengan meningkatnya jumlah 

maskapai dan juga rute penerbangan tidak menutup kemungkinan jumlah pilot 

penerbang di Indonesia juga bertambah, sedangkan pada kenyataannya jumlah 

kebutuhan tenaga penerbang yang memenuhi standart maskapai untuk saat ini sangat 

sangatlah sedikit, kebanyakan siswa yang lulus dari sekolah penerbangan tidak 

langsung bisa tersaring ke maskapai yang diinginkan karena banyaknya lulusan dari 

sekolah penerbangan yang tidak memenuhi standart sekolah dikarenakan fasilitas 

yang ada kurang memenuhi. Berdasarkan badan kepala pengembangan sumber daya 

manusia (BPSDM) Kemenhub. Dibutuhkan 800 tenaga kerja pilot di indonesia setiap 

tahunnya, 185.000 pilot dikawasan Asia hingga tahun 2031. Sekolah penerbangan 

yang ada di Indonesia hanya menyediakan 300 - 400 per tahun saja, akibat kurangnya 

pilot di Indonesia, maskapai harus mendatangkan tenaga ahli pilot dari luar negri, hal 
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ini di karenakan terbatasnya institusi di Indonesia yang menyediakan program 

pendidikan sekolah penerbangan dengan fasilitas yang memenuhi standart maskapai. 

Menurut Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, untuk memenuhi 

kebutuhan, direktorat berencana mengurangi penerimaan pilot asing, dan akan 

menambah sekolah penerbangan yang berkualitas. Dengan total 31 sekolah 

penerbang hingga tahun 2019. 

Akademi penerbangan adalah sekolah pelatihan yang di khususkan untuk 

mempelajari satu bidang pendidikan yang di selenggarakan dalam waktu pendek dan 

hanya mempelajari tentang ilmu penerbangan pesawat saja, untuk menjadi sekolah 

yang baik dan memiliki kualitas yang unggul, sekolah harus memiliki fasilitas fasilitas 

dan sarana prasarana yang lengkap seperti ruang laboratorium dan simulator beserta 

alat alatnya yang memenuni standart,untuk mendukung proses pembelajaran siswa. 

kenyamanan menjadi kunci utama di dalam sekolah saat proses belajar mengajar, 

sekolah harus memiliki beberapa kriteria agar bisa memberikan kenyamanan bagi 

siswa ataupun instruktur. Kenyamanan siswa dapat meningkatkan konsentrasi ketika 

sedang dalam proses belajar mengajar. 

Untuk menjadi pilot yang profesional, tak hanya di butuhkan skill dan 

pembelajaran teori maupun praktik mengenai penerbangan saja. Sifat dan karakter 

siswa juga sangat berpengaruh untuk terbangunnya bibit bibit penerbang yang unggul, 

Karakter siswa dapat terbentuk melalui suasana sekolah yang mengkarakterkan 

penerbangan. pembangunan karakter siswa harus diterapkan sedini mungkin karena 

sifat dan karakter siswa dapat terbentuk melalui kebiasaan yang telah di terapkan, 

salah satunya ketika masa pendidikan disekolah. 

Saat ini keberadaan sekolah yang menyediakan jurusan penerbangan khusus 

untuk para calon pilot hanya ada di beberapa kota besar di Indonesia, khususnya 

Jakarta, bali, bandung, Surabaya,Tangerang. 
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Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan kota Pelajar/Pendidikan.di kota ini 

terdapat beberapa sekolah SMA/SMK penerbangan, tetapi tidak di sediakannya 

sekolah penerbangan kejuruan ke jenjang yang lebih tinggi, akibatnya banyak siswa 

lulusan SMK Penerbangan yang meneruskan sekolahnya di luar kota atau pindah ke 

lain jurusan kejuruan.  

Untuk saat ini kota yogyakarta telah didirikan bandara baru, yang berletakkan 

di kulon progo Yogyakarta. dengan adanya bandara internasional adisutjipto pastinya 

mengakibatkan perpindahan operasional bandara, dari bandara yang lama menuju 

bandara yang baru. hal ini disebabkan karena kapasitas Bandara Adisutjipto yang 

lama tidak lagi memenuhi kapasitas.untuk rencana kedepannya bandara Adi Sutjipto 

yang baru akan di jadikan bandara dengan rute Internasional dan domestic  50%, 

sedangkan untuk bandara yang lama di jadikan bandara dengan rute domestic 50% 

saja, seiring berjalannya waktu, nantinya bandara yang lama akan digunakan untuk 

bengkel pesawat terbang. Semua rute penerbangan domestic maupun internasional 

di pindah 100% di bandara baru yang berlokasikan di sleman 

Dengan dijadikannya bandara lama menjadi bengkel pesawat, secara tidak 

langsung untuk runway bandara tidak lagi ramai/penuh dengan lalu lalang pesawat 

yang landing/ takeoff seperti bandara pada umumnya, untuk itu direncanakannya 

sekolah penerbangan yang berlokasikan di bandara adi sutjipto yang lama, selain 

untuk menunjang fasilitas Pendidikan Penerbangan, juga tentunya memanfaatkan 

runaway yang nantinya jarang di gunakan.  

Arsitek berharap mampu memberikan kontribusi pada dunia penerbangan 

untuk mendukung program dengan penekanan fasilitas berupa sekolah yang fokus 

pada pendidikan yang berstandar internasional, memperhatikan kenyamanan 

pengguna dan juga menciptakan karakter penerbang melalui pembentukan suasana 

bangunan dan ruang didalam sekolah. 
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1.2 Masalah Desain. 
Dari latar belakang dan permasalahan yang di uraikan di atas, didapatkan 

beberapa rumusan masalah dari Akademi Penerbangan, antara lain : 

1. Bagaimana Penataan Ruang didalam sekolah Akademi Penerbangan ? 

2. Bagaimana menciptakan kenyamanan ruang pembelajaran di dalam sekolah 

akademi penerbangan.   

3. Bagaimana ekspresi visual ruang, bangunan dan juga suasana lingkungan  

yang mengimplementasikan fungsi bangunan sebagai sekolah akademi 

penerbangan. 

1.3 Tujuan dan Manfaat 
 Tujuan  

Sekolah dapat menunjang pendidikan dan pelatihan para pilot pilot Indonesia 

dengan fasilitas pendidikan yang lengkap yang menunjang agar siswa dapat belajar 

secara spesifik dan mendalam mengenai bidang Ilmu Penerbangan yang memilki 

banyak sub didalamnya sehingga dapat menghasilkan lulusan yang diakui secara 

nasional dan internasional untuk menuju pusat keunggulan (Centre of Excellence) 

yang berstandar internasional. 

 Manfaat 
1. Manfaat bagi akademik. 

Manfaat sekolah Akademi penerbangan bagi para akademis adalah sebagai 

wadah/ tempat belajar untuk menyalurkan bakat yang nantinya sekolah tersebut akan 

mengantarkan para akademisi menggapai cita cita nya sebagai pilot profesional. 

2. Manfaat Bagi Masyarakat  

 Manfaat sekolah Akademi Penerbangan bagi masyarakat di Daerah Istimewa 

Yogyakarta adalah untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan mutu dan juga 

minat Pendidikan, mengingat di daerah DIY tidak ada sekolah khusus untuk 

penerbang.  
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3. Manfaat bagi Pemerintah  

Membantu pemerintah untuk mengembangkan kota DIY dengan mengelola, 

menambah dan juga menjalankan program program pendidikan di Indonesia, sebagai 

kebutuhan negeri.  Khususnya di daerah DIY. Sleman. 

1.4 Sistematika Pembahasan 
BAB I  Pendahuluan 

Pada Bab Pendahuluan ini, Berisi Tentang Pengenalan Awal Materi Landasan Teori 

dan Pemrograman Seperti Latar Belakang Proyek, Isu Permasalahan Desain, Kajian 

Pustaka Tujuan dan Manfaat, Tujuan dan Sasaran, Pembahasan dan Sistematika 

Pembahasan. 

BAB II  Gambaran Umum 

Pada bab ini berisi tentang gambaran umum dari fungsi bangunan, gambaran umum 

lokasi dan juga tapak, gambaran umum lingkungan sosial-budaya mengenai proyek 

Akademi Penerbangan.  

BAB III  Pemrograman Arsitektur 

Berisi tentang Gambaran umum proyek perancangan arsitektur yang di buat, 

penentuan lokasi tapak bangunan, analisis tapak dan juga Analisa preseden mengenai 

proyek Akademi Penerbangan di DIY. 

BAB IV  Analisa Desain 

Berisi tentang kajian komprehensif (Analisa potensi dan kendala) antara manusia, 

bangunan, dan lingkungan dengan kondisi yang sesungguhnya, pernyataan isu / 

permasalahan/fokus desain. Pernyataan masalah menjadi dasar dalam seluruh 

analisa, dan menguraikan beberapa teori, studi literature yang digunakan untuk dasar 

dalam pemecahan masalah desain.  

BAB V  Landasan Teori 

Berisi tentang uraian teori yang digunakan untuk dasar dalam pemecahan masalah 

berdasarkan pada pernyataan masalah desain yang sudah diputuskan. 
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BAB VI  Pendekatan Perancangan. 

Berisi tentang penetapan pendekatan perancangan sebagai dasar dalam pemecahan 

masalah desain 

BAB VII  Landasan Perancangan 

Berisi tentang penetapan konsep perencanaan sebagai landasan dalam proses 

perancangan arsitektur 


