
BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Perancangan Interior 

Indonesia adalah negara yang terdiri pulau - pulau. Untuk menghubungkan          

antar pulau, Presiden Indonesia menggunakan pesawat terbang sebagai alat         

transportasi. Tidak hanya bepergian di dalam negeri untuk ke luar negeri juga            

menggunakan pesawat terbang agar menghemat waktu. Beberapa tahun Presiden         

Indonesia tidak memiliki pesawat khusus Presiden sendiri, pada masa tersebut          

pemerintah menyewa pesawat terbang dari Garuda Indonesia. Selama beberapa         

tahun Presiden menyewa pesawat pada garuda, kemudian pada masa         

pemerintahan Abdurrahman Wahid , beliau merencana untuk melakukan        

pengadaan pesawat khusus Presiden. Setelah melakukan perencanaan, Kemudian        

pemerintah melakukan pembelian pada tahun 2010. Pesawat telah sampai di          

Indonesia pada tahun 2012 tidak termasuk dari interior pesawat terbang.          

Kemudian setelah beberapa tahun perancangan pada tanggal 5 Mei 2014 Presiden           

Susilo Bambang Yudhoyono melakukan terbang perdana dengan pesawat khusus         

Kepresiden. 

Saat setelah perpindahan jabatan Presiden, Presiden Joko Widodo dapat         

menggunakan transportasi udara tersebut sebagai alat bantu mendukung proses         

tugas kenegaraan. Indonesia saat ini sedang melakukan banyak pembangunan         

infrastruktur. Pembangunan tersebut terletak di beberapa pulau, dari pulau         

sumatera sampai papua. Dengan kebiasaan Presiden Joko Widodo yang datang          

melihat proyek secara langsung, membuat kebutuhan transportasi udara semakin         

meningkat. 

Dengan adanya pesawat khusus Kepresidenan sejak 2014, menurut salah         

satu pekerja di GMF bagian interior engineering, “pesawat kepresidenan         

membutuhkan desain secara berkala”, dengan tidak lagi meminjam pesawat         
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kepada pihak garuda, pesawat kepresidenan dapat didesain sebaik mungkin untuk          

dapat mendukung kinerja dari pimpinan negara. Dengan itu penulis memutuskan          

untuk mendesain ulang pesawat kepresidenan BBJ 737-800. 

1.2 Rumusan Masalah 

Terdapat beberapa rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana menciptakan interior pesawat terbang yang terkesan elegan dan         

representatif untuk pemimpin negara? 

2. Bagaimana merancang tempat kerja yang efisien bagi seorang pemimpin         

negara? 

1.3 Tujuan Perancangan Interior 

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan yang didapat sebagai berikut : 

1. Menciptakan interior pesawat terbang yang berkesan elegan, juga        

menjadikan sebagai identitas seorang pemimpin. 

2. Menciptakan interior pesawat terbang yang dapat menunjang segala        

kegiatan presiden secara efisien. 

1.4 Kontribusi Perancangan Interior 

Tugas akhir ini dikontribusikan untuk beberapa pihak yaitu sebagai berikut : 

1. Memberikan alternatif desain interior pesawat terbang kepresidenan untuk        

GMF Aeroasia indonesia. 

2. Sebagai data referensi untuk mahasiswa/I Universitas Pelita Harapan yang         

membutuhkan mengenai standar mendesain Interior pesawat terbang. 

1.5 Batasan Perancangan Interior 

Perancangan interior pesawat terbang dibatasi oleh jenis pesawat yang         

tersedia, penulis menggunakan jenis pesawat BBJ 737-300 dari Garuda Indonesia.          

Batasan lainnya adalah tidak seluruh bagian didesain, bagian yang tidak didesain           
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adalah gally, sistem komunikasi pesawat, mesin, konstruksi, cockpit dan lain lain.           

Untuk pemilihan material juga harus mengikuti standar keamanan, harus         

menggunakan material yang memiliki licence. Waktu mendesain disediakan        

sekitar kurang lebih 4 bulan.  

1.6 Metode Pengumpulan data  

Perancangan interior pesawat terbang kepresidenan, menggunakan metode       

pengumpulan data berdasarkan Maureen Mitton.  

1. Programming  

Programming memiliki sebutan lain yakni predesign atau strategic        

planning. Tahap ini desainer mengumpulkan data dari client dan keinginan          

dari client. Pada tahap ini desainer akan menemukan problem, yang dapat           

membantu untuk menemukan konsep, tujuan dan lain sebagainya. 

a. Programming Analysis Graphics 

b. Programming Matrices (Matriks) 

Matrices merupakan diagram untuk menunjukkan kedekatan antar       

ruang secara visual. 

c. Schematic Design 

d. Bubble Diagrams 

Bubble Diagrams adalah diagram yang bentuk lingkaran, yang        

lingkarannya mengikuti besar dari ruang, tujuan dari Bubble        

Diagrams  adalah untuk menemukan beberapa alternatif desain. 

e. Blocking Diagrams 

f. Fit Plans 

g. Conceptual Design 

Adalah penyelesaian atas masalah yang diangkat (problem) 

     2.   Schematic Design 

Merupakan tahap pengembangan desain terhadap layout dengan tambahan,        

material, warna, furniture, lighting dan lain - lain. Fase ini termasuk dari            
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hasil pertimbangan dari bubble diagrams dan matrices. Tahap ini         

menghasilkan gambar kerja, 3D modeling dan lain - lain. 

     3.    Design development 

Tahap ini ada penyempurnaan dari segala faktor, desain, 3D, gambar kerja,           

presentasi, dan finansial. 
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1.7 Alur Perancangan Interior 

 

1.8 Sistematika Penulisan 

Laporan hasil perancangan interior pesawat terbang memiliki lima bab,         

bab pertama terdiri dari pendahuluan; teori; observasi dan survei; pembahasan dan           

analisis; kesimpulan dan saran. Masing - masing bab memiliki keterkaitan antar           

bab.  

Pendahuluan yang merupakan bab I terdiri dari beberapa bab. Pertama          

adalah latar belakang perancangan interior dan menemukan masalah, Sub- bab          
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membahas rumusan masalah perancangan interior, diambil dari latar belakang         

yang diterjemahkan dengan bentuk pertanyaan. Sub-bab ketiga tujuan yang isinya          

merupakan pencapaian dari rumusah masalah. Sub-bab empat adalah kontribusi         

perancangan yang berisi tentang pihak mana saja yang dapat bermanfaat nantinya.           

Sub bab lima batasan perancangan dimana apa saja yang membatasi proses           

perancangan interior. Sub bab enam pengumpulan data dalam perancangan. Sub          

bab ketujuh kerangka perancangan yang membahas alur berpikir perancangan         

dalam merancang interior dan diterjemahkan dalam bentuk diagram. Dan yang          

terakhir adalah sub bab delapan sistematika penulisan. 

Pada bab II adalah tinjauan teori atau pustaka, terdapat beberapa teori           

dasar yang berhubungan dengan pesawat terbang dan juga teori pendukung untuk           

melakukan perancangan. Teori pada bab dua menjadi patokan penulis untuk          

melakukan perancangan desain, seperti teori ergonomi dan lain- lain.Pada bab III           

berisikan tentang hasil observasi dan survei yang dilakukan oleh penulis secara           

langsung, dilengkapi dengan data, seperti foto original dari penulis, hasil          

wawancara dan data lainnya yang mendukung. Juga terdapat proses langkah          

mendesain, konsep dan juga implementasi desain. 

Pada bab IV berisikan tentang analisis untuk menjawab rumusan masalah          

yang ada pada bab satu. Selain itu, terdapat analisis terhadap data feedback dari             

responden. Bab V berisikan tentang kesimpulan dari keseluruhan juga saran untuk           

penulis berikutnya. 
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