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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

1.1.1 Perkembangan angkutan udara di Indonesia 

Perkembangan lalu lintas angkutan udara di Indonesia mengalami 

kemajuan yang sangat pesat, hal ini dapat dilihat dari statistik pengguna jasa 

angkutan udara (penumpang)  domestik maupun internasional dalam waktu 5 

tahun terakhir. Tercatat jumlah pengguna jasa angkutan udara (penumpang) 

domestik sebesar 111.652.259, jumlah pengguna jasa angkutan udara 

(penumpang) Internasional sebesar 20.498.972 (Direktorat Jenderal 

Perhubungan Udara, 2016). 

Dalam menyikapi kemajuan laju lalu lintas angkutan udara, peran bandara 

sangat dibutuhkan sebagai tempat alih moda transportasi guna memenuhi 

tuntutan peningkatan kualitas pelayanan yang terpadu dan berkesinambungan 

yang digambarkan sebagai tempat moda perpindahan transportasi udara ke 

moda transportasi lain atau sebaliknya. Bandara juga merupakan pintu gerbang 

perekonomian dalam upaya pemerataan pembangunan, pertumbuhan dan 

stabilitas ekonomi serta keselarasan pembangunan nasional dan pembangunan 

daerah (Menteri Perhubungan Republik Indonesia,2013). 

1.1.2 Pengembangan Bandara Internasional Ahmad Yani 

Bandara Ahmad Yani merupakan Bandara internasional yang berfungsi 

sebagai bandara pengumpul berskala skunder yang terletak di Kota Semarang. 

Bandara ini mengalami peningkatan jumlah pengguna jasa transportasi udara 

dari tahun ke tahun. Tercatat pada tahun 2010 jumlah penumpang tahunan 

adalah sebesar 1.980.275 penumpang domestik dan 38.718 penumpang 

internasional per tahun, sedangkan tahun 2015 jumlah penumpang tahunan 

sebesar 3.545.962 penumpang domestik dan 136.146 penumpang internasional 

per tahun. Diprediksi tahun 2025 akan ada 6.120.000 penumpang domestik 

dan 367.000 penumpang internasional (Angkasa Pura I, 2016). 
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Berdasarkan kapasitas dan prediksi jumlah penumpang tersebut, 

Depertemen Perhubungan dan PT. Angkasa Pura I merencanakan 

pengembangan pada terminal penumpang Bandara Ahmad Yani serta fasilitas 

penunjang bandara yang diharapkan dapat memenuhi pelayanan bandara dan 

kebutuhan operasi penerbangan (Menteri Perhubungan Republik Indonesia, 

2007). 

Untuk menyelenggarakan kegiatan pengoperasian, pelayanan, pengelolaan 

dan pengusahaanserta pengembangan Bandara Ahmad Yani dibutuhkan lahan 

seluas 381,12 Ha. Kebutuhan lahan sebagai mana dimaksut lahan yang telah 

ada (eksisting) seluas 105,167 Ha dan lahan tambahan untuk pengembangan 

seluas 275,945 Ha, dengan demikian perlu adanya pembebasan lahan dengan 

mempertimbangkan prioritas dan kemampuan pendanaan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku (Menteri Perhubungan Republik 

Indonesia, 2007). 

Dilihat dari lokasi Bandara yang berada di kawasan padat penduduk, 

kondisi ini cukup menyulitkan aktifitas penerbangan pada saat take off dan 

landing, minimnya lahan di bagian utara bandara yang merupakan kawasan 

pesisir yakni sekitar 50 kaki dari permukaan laut, dan pada bagian selatan 

bandara merupakan area konservasi dan terdapat jalur rel kereta api, sehingga 

menghambat pengembangan bandara. Menanggapi permasalahan tersebut, 

respon kebijakan permasalah transportasi udara di Kota Semarang yaitu 

wacana Bandara Ahmad Yani akan dipindah (relokasi) keluar Kota Semarang 

dalam hal ini akan dipindah ke Kabupaten Kendal atau ke Kabupaten Demak 

(Nugroho & Sugiri, 2009). 

Kota Semarang yang terus berkembang menyebabkan lahan perkotaan 

semakin sempit, seharusnya pembangunan kota semarang mulai dibangun 

secara vertikal, akan tetapi akibat lokasi bandara yang dekat dengan pusat kota 

maka pembangunan gedung bertingkat menjadi sangat sulit untuk dilakukan 

karena akan mengganggu aktivitas penerbangan, oleh karena itu perlu 

dipikirkan solusi untuk Kota Semarang salah satunya wacana relokasi Bandara 

Ahmad Yani ke Kabupaten Kendal (Putri dkk, 2015). 
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Berdasarkan data yang ada, pengembangan Ahmad Yani Semarang perlu 

dilakukan guna meningkatkan kapasitas bandara. Melihat permasalahan yang 

ada di sekitar bandara maupun Kota Semarang mulai dari keterbatasan lahan, 

banjir, maupun rob(luapan air laut), pemindahan tempat (relokasi) merupakan 

solusi yang paling tepat. Kabupaten Kendal merupakan tempat yang cukup 

strategis untuk merelokasikan Bandara Ahmad Yani berdasarkan ketersediaan 

lahan untuk sebuah bandara dan Jarak yang relatif dekat dengan Kota 

Semarang.  

Dengan adanya sebuah relokasi bandara maka perlu adanya desain bandara 

baru guna menaikan kapasitas di dalamnya, selain itu untuk menciptakan 

estetika dari segi arsitektur maupun fungsi guna menunjang kenyamanan dan 

kepercayaan pengguna jasa angkutan udara. Dengan era modern ini, dapat 

dijadikan sebuah landasan untuk menciptakan desain bandara yang modern 

sesuai dengan perkembangan jaman dan kekinian (Kontemporer) dan tentunya 

mempertimbangkan keramahan terhadap lingkungan. Untuk menciptakan 

suasana yang megah bandara didesain dengan level yang lebih tinggi dengan 

menggunakan struktur bentang lebar dan mengolah fasad yang diharapkan 

mampu mewujudkan estetika yang  unik dan elegan untuk mewakili arsitektur 

modern kontemporer, serta menciptakan suasana yang megah di bagian 

interior maupun eksterior. 

Lyall (2016) berpendapat,  rekayasa struktur telah membuat langkah yang 

signifikan dari peranan tradisionalnya sebagai pendukung tak terlihat dari seni 

bangunan. Dalam kesetaraan yang baru banyak insinyur struktur yang telah 

menganalisi dan menyelesaikan berbagai bentuk bangunan yang rumit dan 

non-rectilinier. Salah satu dari insinyur yang ada mengembangan struktur 

menjadi visual kreatif seperti yang dilakukukan oleh insinyur-arsitek 

kontemporer yaitu Santiago Calatrava, menjadikan sebuah struktur bangunan 

menjadi sebuah estetika yang indah dalam arsitektur. 

Berdasarkan latar belakang diatas, perlu dilakukannya pemindahan tempat 

(relokasi) Bandara Ahmad Yani Semarang ke Kabupaten Kendal dengan 

mempertimbangan pemersalahan yang ada di lokasi awal dan permasalahan 
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yang ada di Kota Semarang,  ketersediaan lahan di Kabupaten Kendal dan 

mempertimbangkan jarak terdekat antara Kota Semarang dan Kabupaten 

Kendal. Dengan adanya relokasi muncul desain bandara baru yang bertujuan 

menaikkan kapasitas guna menunjang kenyamanan dan kepercayaan pengguna 

jasa angkutan udara, dan merancang  bandara baru dengan pendekatan 

Arsitektur modern kontemporer, mengolah fasad diharapkan dapat memberi 

kesan elegan pada bangunan bandara yang baru. 

1.2 Perumusan Masalah 

Bagaimana pengembangan Bandara Ahmad Yani baru dengan pendekatan 

arsitektur kontemporer? 

1.3 Tujuan dan Sasaran 

Berdasarkan perumusan masalah yang ada, maksud dan tujuan yang 

menjawab permasalahan tersebut terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu: 

1. Merelokasi Bandara Ahmad Yani ke Kabupaten Kendal sebagai solusi 

keterbatasan lahan dan permasalahan rob (air laut) di Kota semarang. 

2. Meningkatkan kapasitas Bandara Ahmad Yani dari bandara pengumpul 

berskala sekunder menjadi primer sehingga mampu melayani lebih banyak 

jasa angkutan udara domestik maupun internasional. 

3. Mendesain kembali Bandara Ahmad Yani dengan pendekatan arsitektur 

modern kontemporer. 

4. Penggunaan struktur bentang lebar guna menciptakan estetika yang indah 

dan elegan pada eksterior maupun interior bangunan. 

1.4 Metode Pembahasan 

Adapun metode pembahasan yang digunakan dalam penyusunan data ini 

antara lain: 

1.4.1 Studi Literatur 

Penulis melakukan studi literatur ke beberapa sumber untuk mencari 

sumber-sumber sebagai bahan referensi, data-data yang berkaitan dengan 

perkembangan lalu lintas angkutan udara di Indonesia, pengertian dan peran 
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bandara, arsitektur modern kontemporer, struktur bentang lebar, dll, guna 

menjawab setiap permasalahan dengan pemecahan yang mempunyai dasar. 

1.4.2 Pengumpulan Data 

Menggunakan data sekunder yaitu melalui observasi literatur, yaitu 

membandingkan antara literatur dari berbagai sumber yang dapat dijadikan 

referensi atau standar acuan dapat berupa buku dan hasil penelitian. Studi 

banding pada Bandara Internasioanal Kuala Lumpur dan Bandara 

Internasional juanda surabaya. 

1.4.3 Analisis Sintesa 

Membandingkan antara literatur pada Internasional Kuala Lumpur 

Malaysia ditinjau dari desain arsitektur modern kontemporer dan  Bandara 

Internasional Juanda Surabaya ditinjau dari kapasitas, bertujuan untuk 

mencapai bentuk desain yang maksimal sesuai konsep perancangan. 

1.4.4 Metode Analisis Konsep 

Metode yang mendiskripsikan permasalahan serta potensi yang ada berdasarkan 

data yang telah didapat, kemudian dianalisa untuk mendapatkan solusi dari 

permasalahan serta berfungsi untuk mengembangkanpotensi yang ada.  
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1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I: PENDAHULUAN 

 Menjelaskan pengertian judul, Latar belakang, rumusan permasalahan, 

tujuan dan sasaran, lingkup pembahasan, metode pembahasan, dan sistematis 

penulisan. 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

 Menjelaskan tentang landasan teori yang membahas tentang lalu lintas 

angkutan udara di Indonesia, peran dan fungsi bandara, Perancangan Bandara, 

arsitektur modern kontemporer, struktur bentang lebar. 

BAB III: TINJAUAN UMUM WILAYAH PERANCANGAN 

 Berisi tentang sejarah Kabupaten Kendal, letak geografis, Administratif 

Kabupaten Kendal, dan pembahasan dan analisa lokasi bandara. 

BAB IV: ANALISA DAN KONSEP 

 Berisi tentang landasan teori, parameter atau dasar perhitungan, analisa 

pendekatan perencanaan baik secara mikro maupun makro, dan konsep 

perancangan untuk mendapatkan desai yang baik Bandara Ahmad Yani. 

DAFTAR PUSTAKA 

 Berisikan informasitentang sumber pustaka yang telah dirujuk dalam 

tubuh tulisan. 

  


