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BAB IV  ANALISA MASALAH  

4.1 Kajian Komprehensif 
Akademi Penerbangan merupakan sekolah yang dikhususkan untuk para pilot, 

sekolah ini merupakan jembatan untuk menyalurkan cita cita mereka menjadi 

penerbang. kebanyakan siswa yang bersekolah di penerbangan memiliki latar 

belakang dari keluarga penerbang, tetapi hal itu tidak menutup kemungkinan siswa 

yang tidak memiliki latar belakang penerbangan tidak dapat masuk di sekolah 

penerbangan, banyak  siswa yang sekolah di sekolah penerbangan dari keluarga 

biasa, maka dari itu untuk menyamakan kepribadian di perlukan pengimplementasi-

an nilai nilai hidup dunia penerbangan. Sekolah tentunya harus mendukung 

pembelajaran dengan suasana yang dapat membangun karakter siswa dan mampu 

menciptakan suasana sekolah yang dapat membangun kepribadian siswa yang tegas, 

salah satunya dengan memunculkan karakter penerbangan melalui gedung bangunan 

sekolah. Implementasi ini dilakukan terhadap lingkungan/ lingkup bangunan, sehingga 

dapat terlihat jelas dan di rasakan oleh siswa siswi penerbangan.  

Syarat untuk menjadi pilot tidaklah mudah, diperlukan pembelajaran, pelatihan 

dan juga skill khusus untuk menerbangkan pesawat, tidak cukup hanya bisa 

menerbangkan pesawat saja, seorang pilot harus mampu membangun karakter, 

kepribadian dan juga mental yang kuat untuk menciptakan pilot yang profesional. 

Pembangunan mental dan karakter siswa juga harus di bangun sedini mungkin agar 

ketika siswa lulus dari pendidikan, mental mereka sudah terlatih dengan baik, tak 

hanya itu, Sarana prasarana sekolah juga harus mendukung sistem pembelajaran.  

Sebagai institusi Pendidikan, sekolah harus menyediakan sarana prasarana dan 

kualitas pendidikan yang baik dengan menyediakan fasilitas fasilitas pendidikan 

lengkap yang dapat mendukung pembelajaran sekolah. Kebutuhan ruang juga harus 

di perhatikan karena ruangan menjadi salah satu fasilitas sekolah yang mendukung 

sistem pembelajaran di sekolah, Ruang simulator dan ruang Laboratorium siswa 

menjadi hal perlu di perhatikan di dalam sekolah, karena ruang simulator merupakan 

ruangan yang sangat penting di dalam Akademi Penerbangan. 

Ruang Simulator merupakan ruang yang berfungsi untuk praktik/ simulasi 

siswa sebelum melakukan praktik terbang, Tes simulator adalah tes yang menjadi 

penentuan siswa tersebut dapat lanjut ke tahap praktik terbang CPL atau tidak, maka 

dari itu kenyamanan di dalam ruang simulator menjadi hal penting di dalam mendesain 

dengan kebutuhan ruang yang lengkap tentunya juga akan berpengaruh dengan 
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penataan ruang yang disediakan oleh sekolah. Penataan ruang harus di perhatikan 

dengan baik oleh perencana agar ruangan tidak menimbulkan kecacatan, karena 

nantinya sekolah ini akan menjadi wadah bagi bibit bibit unggul taruna taruni di sekolah 

penerbangan. proses/sistem pembelajaran akan sulit di pahami oleh siswa jika 

sekolah tidak di dukung oleh suasana yang kondusif. Maka dari itu diperlukannya 

suasana yang kondusif sehingga sistem belajar mengajar berjalan dengan baik perlu 

di perhatikannya penataan ruangg pada sekolah ini demi kenyamanan dan 

kesejahteraan siswa di akademi penerbangan. 

 Potensi  
A. Penggunaan Lahan Sesuai dengan Regulasi  

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu kota yang cukup besar di 

-Indonesia. Kota ini merupakan salah salah kota yang di sebut dengan kota 

Pelajar/Pendidikan. Banyak masyarakat luar kota maupun luar pulau yang 

berkeinginan untuk bersekolah di Yogyakarta. Menurut Perda DIY No. 2 Tahun 2010 

ttg Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-

2029. Komplek bangunan sekolah terdiri dari bangunan yang memiliki fungsi sebagai 

Pendidikan, kesehatan jasmani dan juga hunian yang terdapat pada lokasi. Dengan 

peruntukan fungsi bangunan yang di gunakan sebagai sarana Pendidikan, diarea 

sekitar tapak terdapat banyak sekali sekolah, seperti Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 

YKPN, Sekolah Sepak Bola Matra, Sekolah Tinggi Teknologi  ADISUTJIPTO, Sekolah 

Gajahwong, Sekolah Tinggi Theologia Nazarene, Sekolah Tinggi Pariwisata SMPTA 

Akademi Maritim Ganesha, Akademi Pertanian Yogyakarta, Akademi Keperawatan 

Notokusumo, Akademi Maritim Yogyakarta, Akademi Akuntansi YKPN,Akademi 

Pariwisata STIPARY, Akademi Seni Rupa Dan Desain, Akademi Komunikasi 

Yogyakarta, Universitas UGM, Akademi Pariwisata Dharma Nusantara, Universitas 

ATMAJAYA, Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Universitas Negri Yogyakarta, 

Tidak Hanya Sekolah Saja, Terdapat Juga Fasilitas Seperti Hotel, Homestay, Resto, 

Museum, Café, dll yang dapat menunjang keberadaan  sekolah di tapak tersebut.    

Kota Yogyakarta merupakan kota yang memiliki perkembangan insfrastruktur 

yang baik, salah satunya adalah insfrastruktur penerbangan. Saat ini kota yogyakarta 

telah didirikan bandara baru, yang nantinya berletakkan di kulon progo Yogyakarta.  

dengan adanya bandara Internasional Adisutjipto yang baru tentunya mengakibatkan 

perpindahan bandara, dari bandara yang lama menuju bandara yang baru. hal ini 

disebabkan karena kapasitas bandara adisutjipto yang lama tidak lagi memenuhi 

kapasitas penumpang. 
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 Rencana untuk kedepannya bandara Adi sutjipto yang baru akan di jadikan 

bandara dengan semua rute Internasional dan domestic 50% ,sedangkan untuk 

bandara yang lama hanya menyediakan rute domestic 50% saja. Seiring berjalannya 

waktu, bandara Adi sutjipto nantinya akan di kosongkan dan digunakan untuk bengkel 

pesawat terbang. Semua rute penerbangan domestic maupun internasional di pindah 

100% di bandara baru yang berlokasikan di kulon progo. Dengan dijadikannya 

bandara lama menjadi bengkel pesawat, secara tidak langsung untuk runway bandara 

tidak lagi ramai ataupun penuh dengan lalu lalang pesawat yang landing/takeoff di 

runway seperti bangunan bandara pada umumnya, untuk itu direncanakannya 

Akademi penerbangan yang berlokasikan tidak jauh dari bandara adi sutjipto yang 

lama.(Agus Pandu Purnama, General Manager AP 1 Bandara Adi Sutjipto,8 Januari 2019). 

B. Faktor Penunjang Proyek Perancangan. 
Lokasi tapak merupakan lokasi yang ideal untuk Akademi Penerbangan, 

menurut Direktorat Jendral Perhubungan Udara, Lokasi sekolah penerbangan di 

haruskan dekat dengan Bandara, Karena Bandara dan sekolah penerbangan memiliki 

keterkaitan khusus yang saling berhubungan satu sama lain. Sekolah membutuhkan 

Runway Bandara sebagai sarana Prasarana Khusus siswa yang di gunakan pelatihan 

praktik terbang. tidak juga itu saja, lokasi sekolah tergolong strategis, memiliki 

aksebilitas pencapaian yang mudah dan juga dekat dengan jalan raya.   

C. Ketersediaan Pasar  
Pembangunan sekolah Akademi Penerbangan di Daerah Istimewa Yogyakarta 

merupakan lokasi yang cukup baik, Dikarenakan tidak ada nya sekolah penerbangan 

khususkan untuk para pilot penerbang di wilayah DIY dan JawaTengah, sementara 

untuk saat ini kebutuhan pilot di Indonesia meningkat.   

Akademi Penerbangan merupakan sekolah penerbangan dengan lingkup 

penerimaan siswa yang merata, skala penerimaan siswa berstandart Internasional, 

ruang lingkup sekolah tidak hanya untuk Kawasan jogja saja tetapi seluruh Indonesia. 

 Kendala  
Lokasi tapak berada di dekat dengan bandara Adi Sucipto Yogyakarta yang 

berletak kan di pinggir jalan raya, memiliki kebisingan kendaraan bermotor yang cukup 

tinggi. 

4.2 Permasalahan Desain. 
A. Fasilitas dan Kebutuhan Ruang Khusus. 
Di Indonesia untuk saat ini, terdapat banyak sekali sekolah penerbangan, tetapi tidak 

semua sekolah penerbangan di Indonesia menghasilkan lulusan siswa yang 
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memenuhi standart kriteria maskapai penerbangan, banyak fasilitas sekolah yang 

tidak lengkap sehingga membuat sekolah tersebut memiliki kualitas yang tidak unggul. 

B. Tata Ruang  
Ruang pembelajaran siswa menjadi hal penting di dalam merancang suatu 

sekolah, Laboratorium dan juga ruang simulator merupakan ruangan khusus di 

Akademi Penerbangan. Penataan ruang/ Peruangan pada ruangan tersebut perlu di 

perhatikan dengan baik untuk memudahkan siswa dalam proses belajar mengajar,  

Penciptaan suasana ruang secara aktif ikut berperan dalam proses pembentukan 

karakter siswa. 

C. Kenyamanan Pada Ruangan Sekolah. 
Kenyamanan di dalam perancangan sekolah harus selalu di perhatikan, karena 

kenyamanan sekolah menjadi hal penting dalam proses sarana pembelajaran siswa, 

Ruangan yang nyaman dapat menambah konsentrasi siswa selama proses 

pembelajaran belajar mengajar.  

D. Eksepresi Fasade Bangunan.    
Jika dilihat dari Ekspresi Façade untuk saat ini, Mayoritas bangunan sekolah 

penerbangan tidak memperdulikan tampilan wajah bangunan nya. Bangunan kurang 

mencerminkan bahwa sekolah tersebut merupakan sekolah penerbangan.Pengolahan 

desain dari Interior dan Eksterior ruang perlu di perhatikan sehingga dapat 

menciptakan suasana ruang yang baik. 

4.3 Pernyataan Masalah.    
Berdasarkan pemapaaran tentang kajian konferhensif, maka dapat di rumuskan 

perumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana Penataan Ruang Arsitektur di dalam Akademi Penerbangan?   

2. Bagaimana menciptakan kenyamanan sekolah yang memiliki fungsi sebagai 

tempat atau sarana pembelajaran siswa ? 

3. Ekspresi visual ruang dan suasana lingkungan seperti apakah yang dapat 

pengimplementasikan fungsi bangunan di dalam bangunan Akademi 

penerbangan.


