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PERANCANGAN AEROSPACE LIBRARY 

SEBAGAI SARANA LIFELONG LEARNING DENGAN PENDEKATAN NEO-

VERNACULAR  ARCHITECTURE DI KOTA AEROTROPOLIS KULON PROGO 

D.I.YOGYAKARTA 

 

Abstrak 

Aerospace Library adalah Perpustakaan kedirgantaraan dirancang dengan fungsi utama yaitu 

koleksi buku khusus pesawat terbang dengan perpustakaan dirancang untuk menarik semua 

kalangan dan mendorong untuk belajar mandiri. Perpustakaan sejalan dengan konsep tentang 

belajar terus menerus dan berkesinambungan (continuing-learning) dari buaian sampai akhir 

hayat sehingga menciptakan karakteristik lifelong learner. Perpustakaan dirancang dengan 

pendekatan neo-vernacular  yang merupakan salah satu konsep arsitektur yang berkembang 

pada era Post Modern dengan konsep baru yang lebih menarik dari arsitektur modern yang 

mempunyai bentuk – bentuk yang tidak monoton. Tampilan dan bentuk bangunan mengabil 

bentuk lokal dan bentuk yang ada di sekitar site. Fokus objek meliputi pembahasan konsep dan 

desain perancangan Aerospace Library. Pendekatan yang digunakan yaitu neo-vernacular  

architecture. Fokus subjek utama mengarah kepada lifelong learning sedangkan subjek 

pendukung untuk semua kalangan. Lingkup lokus merujuk pada area Kota Aerotropolis Kulon 

Progo D. I. Yogyakarta. Keluaran desain berupa konsep perancangan Aerospace Library 

sebagai sarana lifelong learning dengan pendekatan neo-vernacular  architecture di Kota 

Aerotropolis Kulon Progo D. I. Yogyakarta. 

Kata Kunci: Aerospace, Library, Lifelong Learning, Neo-vernacular . 

 

Abstract 

Aerospace Library is an Aerospace Library designed with the main function of a collection of 

special aircraft books with a library designed to attract all people and encourage independent 

learning. The library is in line with the concept of continuous and continuous learning from the 

cradle to the end of life so as to create the characteristics of a lifelong learner. The library is 

designed with a neo-vernacular  approach which is one of the architectural concepts that 

developed in the Post Modern era with a new concept that is more interesting than modern 

architecture which has forms that are not monotonous. The appearance and shape of the 

building takes local forms and forms that exist around the site. The focus of the object includes 

discussion of the concept and design of the Aerospace Library design. The approach used is 

neo-vernacular  architecture. The main subject focus leads to lifelong learning while the 

supporting subjects are for all circles. The locus scope refers to the area of the Aerotropolis 

City of Kulon Progo D. I. Yogyakarta. The output of the design is the Aerospace Library 

Design Concept as a Lifelong learning Facility with a Neo-vernacular  Architecture Approach 

in the Aerotropolis City of Kulon Progo D. I. Yogyakarta. 

Keywords: Aerospace, Library, Lifelong Learning, Neo-vernacular . 

1. PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan faktor penting dalam kehidupan setiap individu untuk bertahan hidup. 

Perubahan dan inovasi di dunia menuntut individu untuk berkembang secara terus menerus, 

hal ini menjadi suatu kebutuhan akan lifelong learning. Dengan kata lain, orang membutuhkan 
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pembelajaran seumur hidup untuk tetap up to date dengan perubahan yang terjadi di dunia. 

Dalam masyarakat modern, pendekatan lifelong learning merupakan fenomena pendidikan 

yang mencakup semua proses kehidupan sejak lahir hingga tutup usia dan segala kegiatan yang 

bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan kompetensi pada setiap 

individu (Kaplan, 2017). Oleh karena itu sarana pendidikan berupa Aerospace Library 

dibutuhkan guna tercapainya isu stategis pada RKPD Kulon Progo yaitu  Mewujudkan 

sumberdaya manusia yang sehat, berprestasi, mandiri, berkarakter dan berbudaya (Sekretariat 

Daerah Kulon Progo, 2010). Perpustakaan menjadi komoditas penting dalam menunjang 

terwujudnya pendidikan seumur hidup karena perpustakaan adalah wadah untuk menyimpan 

sumber pengetahuan dan informasi yang sangat diperlukan oleh masyarakat. Sehingga saat ini 

pengendalian terhadap perpustakaan wajib ditangani lebih dalam karena keberadaan 

perpustakaan dirasa berpotensi untuk terwujudnya masyarakat yang bermaklumat. 

Perpustakaan sebagai tempat lifelong learning tidak hanya diam melainkan aktif untuk 

menggiatkan pengunjung serta memanifestasikan trobosan layanan yang membuat pengunjung 

merasa nyaman dan antusias dengan adanya perpustakaan sebagai sarana lifelong learning, 

sehingga perpustakaan menjadi penentu pola dan kecenderungan perilaku masyarakat 

(https://www.perpusnas.go.id/magazine-detail.php?lang=en&id=8016, diakses Juni 2021). 

 Bandara merupakan wadah pada abad baru dalam hal kemajuan  teknologi pada industri 

penerbangan, kebutuhan akomodasi seseorang maupun barang untuk berpindah dari satu 

tempat ke tempat lain yang saat ini menjadi primadona. Transportasi Udara merupakan faktor 

penting dalam mempertahankan memenuhi permintaan pariwisata sekaligus menopang 

kehidupan sosial, politik serta hubungan ekonomi antar daerah. Saat ini bandara menjadi 

transportasi multifungsi dan pusat komersial yang disebut sebagai kota bandara atau kota 

aerotropolis (Journal, 2018). Kulon Progo saat ini dalam proses pembangunan kota aerotropolis 

dimulai dengan pembangunan bandara bertaraf internasional. Pengembangan Yogyakarta 

International airport (YIA), Kepala Badan perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY, 

Beny Suharsono, menuturkan di samping bandara yang terus berproses sebagai proyek strategis 

nasional, Pemda DIY menyiapkan konsep aerotropolis sebagai pengambangan YIA 

(https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2020/10/15/514/1052665/apa-kabar-proyek 

aerotropolis-di-kawasan-yia-kulonprogo, diakses Juni 2021). Kawasan Kota Aerotopolis 

menjadi generator utama pembangunan ekonomi wilayah yang didukung dengan gedung 

perkantoran, hotel, apartemen, konvensi, restoran, pusat perbelanjaan, ritel, bank, money 

changer, kios-kios, rekreasi, kesehatan, pendidikan, industri, logistik, dan kebutuhan lainnya 
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(DPMPT - AIRPORT CITY DAN AEROTROPOLIS (kulonprogokab.go.id), diakses Juni, 

2021). Hal ini menjadikan pendidikan sebagai salah satu fasilitas pendukung kota Aerotropolis 

sehingga penulis memanifestasikan rancangan berupa Aerospace Library sebagai sarana 

lifelong learning di Kawasan Kota Aerotropolis Kulon Progo. Berbicara mengenai sisi sejarah 

perkembangan pesawat terbang Indonesia Kulon Progo dekat dengan wilayah kedirgantaraan 

yaitu TNI-AU, Museum Dirgantara Mandala, Yogyakarta Internasional  Airport, Bandara 

Adisucipto, Bandara Adisumarmo. Hal ini menjadi salah satu faktor perancangan Aerospace 

Library.    

 Mengingat perpustakaan sebagai ruang publik yang memiliki cocern di Kawasan Kota 

Aerotropolis, maka penulis mengangkat nilai tradisional setempat pada bangunan guna 

mengoptimalkan pelestarian nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi, kehidupan seni, bahasa 

dan sastra (Sekretariat Daerah Kulon Progo, 2010). Perpustakaan sebagai ruang publik bisa 

menjadi ikon daerah untuk  meperkenalkan budaya Kulon Progo melalui perancangan 

perpustakaan di Kawasan Kota Aerotropolis. Budaya setempat dapat tonjolkan baik dari segi 

interior maupun dari segi eksterior bangunan. Adanya ikon daerah ini dapat menarik minat 

masyarakat untuk berkunjung ke perpustakaan. Hal ini sejalan dengan RKPD Kulon Progo 

bahwa ikon daerah sebaiknya ditonjolkan di Kawasan sekitar bandara. Oleh karena itu, perlu 

perancangan perpustakaan untuk memperkenalkan serta mengoptimalkan isu strategi Kulon 

Progo dalam pelestarian nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi, kehidupan seni, bahasa dan 

sastra. 

2. METODE 

Perancangan Aerospace Library berdasarkan tiga latar belakang yaitu urgensi sumber daya 

manusia, urgensi kota aerostropolis, dan urgensi pelestarian budaya. Perancangan ini 

menggunakan metode berupa studi literatur dengan Mempelajari dan meginterpretasikan 

literatur terkait judul serta hal yang memiliki hubungan langsung maupun tidak langsung 

dengan tujuan pembahasan. Meliputi profil Perpustakaan Kulon Progo, lifelong learning, 

standar perancangan Aerospace Library dengan fungsi khusus literasi, dan karakter general 

pengguna, metode observasi dengan Survei lokasi perpustakaan kulonprogo kemudian 

mengamati permasalahan maupun potensi secara mikro, dan metode wawancara dengan 

Otoritas Perpustakaan Kulon Progo terkait aspek ekonomi, sosial, dan ekosistem perlu 

diketahui sehingga perancangan sarana lifelong learning menjadi tepat guna serta pemilik lahan  
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yang dijadikan lokasi perancangan sehingga dapat mengetahui karakteristik lahan. Terutama 

karakter lahan secara non fisik seperti status tanah dan latar belakang. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada hasil didapat desain berupa bangunan perpustakaan kedirgantaraan dengan pendekatan 

Neo-vernacular . Pada konsep bentuk bangunan didesain dengan pemilihan bentuk gunungan 

pendekatan Neo-vernacular  arsitektur dengan mengangkat metafora dari wayang gunungan 

yang menjadi identitas kedaerahan Kulon Progo yang sudah termodifikasi.  

 

 

 

 

Konsep kota aerotropolis yang mana bandara menjadi pusat kegiatan serta key driver sebuah 

wilayah, salah satu icon kota, dan kemanfaatan dari penerapan konsep arsitektur 

metafora(Prihutama, 2020). 

 

 

 

 

 

Pada Konsep Eksterior pada fasad bangunan menggunakan pendekatan Neo-vernacular  yang 

mengadopsi unsur-unsur ciri khas kedaerahan didalam mentransformasikan bentuk-bentuk dari 

arsitektur dengan menerapkan bentuk dari corak batik geblek renteng dan wayang gunungan 

sebagai fasad bangunan yang mana batik geblek renteng menjadi ciri khas Kulon Progo. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Gunungan 

Gambar 3. Corak Gunungan dan Geblek 

Renteng 

Gambar 2. Gubahan Wayang Gunungan 
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Penerapan tritisan yang berbentuk menyerupai jendela pesawat. Selain sebagai tampias air 

hujan, tritisan pada bangunan Aerospace Library juga dibuat dengan tampilan yang menarik 

dan estetik. 

 

 

 

 

 

Penerapan Bentuk Atap yang diambil dari bentuk atap joglo yang diterapkan pada pintu masuk 

gedung perpustakaan. 

 

 

 

Penerapan bukaan dan pencahayaan yang maksimal dibarengi dengan penggunaan tanaman 

rambat sehingga meminimalisir panas di dalam ruangan agar ruangan tidak lembab, 

memaksimalkan aliran udara yang masuk ke dalam gedung, dan kesehatan untuk penghuni. 

 

 

 

Gambar 6. Atrium dan tanaman rambat 

Konsep eksterior pada atap bangunan menggunakan atap dag dengan material beton dan atap 

atrium solarflat polycarbonate, pintu masuk dibuat menarik dengan bentuk setengah gunungan 

dengan material ACP, Putaran jalan dibuat bermotif gunungan menambah unsur keindahan. 

Putaran minimal 500 m2, sitting group dibuat berjarak sebagai upaya pencegahan covid- 19. 

 

 

 

Gambar 7. Atap dak, polycarbonate, gate pintu masuk,  putaran, sitting group 

Gambar 4. Tritisan berbentuk jendela pesawat terbang 

Gambar 5. Joglo 
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Konsep Interior pada Aerospace Library dengan furniture didesain modern minimalis dan 

mengadopsi pilihan warna yang sesuai dengan konsep arsitektur lokal dan sekitarnya, lantai 

keramik dengan motif sesuai kebutuhan ruang dan rentang usia untuk kesan nyaman, elegan, 

dan menurunkan suhu ruang dengan menggunakan material granit, lantai pada atrium didesain 

berupa motif geblek renteng, dinding interor bangunan didesain kedap suara karena site terletak 

di Kawasan bandara dan jalan raya sehingga bising terhadap kendaraan darat maupun udara. 

Materil kedap suara berupa green wool pada dinding, plafon pada interior bangunan 

menggunakan plafon PVC dengan disesuaikan pada tiap ruang. 

 

 

 

Gambar 8. Furniture, lantai, dinding, plafon 

Skylight pada interior bangunan diterapkan pada atrium untuk membantu pencahayaan yang 

masuk ke dalam ruangan sehingga diharapkan ruangan tidak lembab, baik untuk kesehatan, 

dan menghemat energi serta membantu mengalirkan udara ke luar ruangan, atap pada skylight 

berupa  solarflat polycarbonate, penambahan vegetasi pada atrium interor agar udara yang ada 

di dalam bangunan menjadi lebih fresh, bersih, dan kenyamanan psikologis bagi pengunjung, 

signage memudahkan pengguna bangunan untuk mencari ruang yang akan dituju, desain pada 

tiap ruangan berbeda tergantung dengan faktor usia pengunjung. 

 

 

 

Gambar 9. Skylight, atrium, signage, desain tiap ruang 

Konsep Struktur dengan kondisi tanah dan ketinggian bangunan dengan ketinggian 5 lantai 

maka mepertimbangkan penggunaan pondasi tiang pancang. Pondasi tiang pancang memiliki 

tegangan yang terjamin kekuatannya dan lebih tahan dari korosi. Kolom dan balok pada 

bangunan Aerospace Library disesuaikan dengan kebutuhan dan lebar bangunan. Pada struktur 

atap bangunan menggunakan atap dak beton dengan ketebalan tertentu sesuai dengan 

kebutuhan pada bangunan Aerospace Library yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat mesin 

AC, Rumah Lift, dan Upper tank. Konsep Utilitas berupa air kotor, air bersih, kebakaran 

dengan sprinkler menggunakan gas FM200, transportasi vertical berupa tangga serta lift. 
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4. PENUTUP 

Pada hasil diatas dapat disimpulkan bahwa desain Aerospace Library penting untuk dirancang 

guna mencapai isu startegis KulonProgo pada urgensi sumberdaya manusia, kota aerotropolis, 

dan bangunan icon kota. Kedepannya rancangan dapat dijadikan acuan dalam mendesain 

Aerospace Library di Kota Aerotropolis Kulonprogo serta dapat dikembangkan kembali dalam 

hal ruang dan fungi perpustakaan kedirgantaraan. 

PERSANTUNAN 

Terimakasih kepada orang tua saya yang selalu memberikan dukungan dan kepercayaan 

kepada saya untuk melewati tugas akhir selama beberapa bulan ini, tak lupa teman teman 

seperjuangan baik yang sudah lulus maupun belum, serta dosen pembimbing yang selalu 

memeberi masukan dan saran yang luar biasa untuk desain saya. Tak lupa orang orang hebat 

yang tidak bisa saya sebutka satu persatu.  
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