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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Projek

a. Kebutuhan hunian perkotaan

Kebutuhan akan tempat tinggal sangat berpengaruh terhadap

bertambahnya populasi manusia. Berdasarkan data statistik dari

Badan Pusat Statistik Kota Semarang jumlah penduduk Kota

Semarang pada tahun 2014 mencapai 1.559.198 jiwa dan pada

tahun 2015 jumlah penduduk bertambah menjadi 1.776.618 jiwa dan

akan terus bertambah serta meningkatnya jumlah penduduk di kota

Semarang tiap tahunnya, baik dari banyaknya kelahiran baru

maupun dari warga daerah pendatang yang ber-urbanisasi

sedangkan luas lahan di Semarang tetap yaitu 373,70 km2.

Tabel 1.1. Kepadatan Penduduk Semarang Tahun 2014 dan 2015
Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Semarang
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Dengan bertambahnya jumlah penduduk yang menetap di

Semarang membuat semakin banyaknya permintaan rumah atau

hunian untuk tempat tinggal. Sedangkan jumlah kapasitas lahan

yang ada semakin terbatas sehingga kurang mencukupi kebutuhan

hunian. Gagasan untuk membangun permukiman secara vertikal

dilakukan untuk menjawab permasalahan keterbatasan lahan di

masa yang akan datang. Dapat dipastikan bahwa jumlah penduduk

akan terus bertambah untuk tahun –tahun kedepan.

b. Peti Kemas (Container)

Peti kemas merupakan peti atau kotak yang memenuhi

persyaratan teknis yang sesuai dengan International Organization for

Standarization (ISO) sebagai alat atau perangkat pengangkutan

barang yang bisa digunakan diberbagai moda, mulai moda jalan

dengan truk peti kemas, kereta api dan kapal peti kemas laut.

(https://id.m.wikipedia.org/wiki/Peti_kemas).

Peti kemas bekas mungkin bukan termasuk limbah yang

merusak lingkungan karena peti kemas bekas masih dapat

digunakan, namun jumlah peti kemas bekas tiap tahunnya makin

bertambah, apabila tidak dimanfaatkan baik itu digunakan kembali

(reuse) maupun didaur ulang (recycle) dapat berpengaruh buruk

terhadap lingkungan karena merupakan limbah.

Tetapi dilain pihak, peti kemas menjadi sumber masalah bagi

pelabuhan karena semakin menumpuknya peti kemas – peti kemas
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yang sudah terpakai tiap tahunnya dan tidak kembali ke negara

asalnya. Imbasnya terminal peti kemas mengalami overcapacity dan

tidak dapat menanggulangi peti kemas yang menumpuk. Beberapa

agen pihak swasta berinisiatif untuk menyewakan peti kemas yang

tidak terpakai ke berbagai perusahaan yang membutuhkan.

Semakin banyaknya peti kemas yang tidak terpakai yang

semakin hari semakin tidak terkontrol, salah satunya yang terdapat di

terminal peti kemas pelabuhan Tanjung Emas, Semarang. Penyebab

semakin banyaknya peti kemas yang tidak terpakai di terminal peti

kemas dikarenkan kondisi keamanan peti kemas yang sudah tidak

memungkinkan jika digunakan untuk media pengiriman barang.

Semarang, masih belum beroperasinya truk besar pengangkut

kontainer membuat peti kemas di Terminal Peti Kemas Semarang

(TPKS), Jawa Tengah mengalami penumpukan hingga 64% dari

daya tampung. GM TPKS Iwan Sabatini mengungkapkan, untuk

lapangan penumpukan peti kemas yang akan di eskpor tidak terlalu

banyak yakni sekitar 20%. Sementara penumpukan peti kemas

impor cukup tinggi, yakni mencapai 64%. Sehingga total sekitar

10.200 teus didominai oleh peti kemas impor. Jumlah penumpukan

peti kemas akan semakin bertambah hingga 74% mengingat hingga

5 agustus, akan ada tiga kapal yang bersandar. (Sindonews, 2014).
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1.2. Tujuan dan Sasaran Pembahasan

a. Tujuan Pembahasan

Menghadirkan alternatif model hunian rumah susun dengan

menggunakan material peti kemas yang mampu menunjang segala

aktivitas pengguna dan menjadi solusi bagi permasalahan

permukiman di Semarang dengan menggunakan lahan yang

secukupnya dan diharapkan dapat mengetahui potensi dari limbah

peti kemas untuk bahan baku alternatif permukiman yang memiliki

manfaat sebagai tempat tinggal bagi kalangan masyarakat

menengah kebawah.

b. Sasaran Pembahasan

 Bangunan hunian vertikal yang mampu mewadahi para

penghuni bagi kalangan masyarakat menengah kebawah.

 Kompleks bangunan hunian yang ditata secara vertikal yang

memanfaatkan material peti kemas.

 Kompleks bangunan vertikal yang dapat memenuhi

kenyamanan thermal bagi penghuni.

 Kompleks bangunan vertikal yang dapat menerapkan sistem

struktur dan pola modular yang sesuai dengan sistem

modular pada peti kemas.

 Kompleks bangunan vertikal yang dapat mewujudkan

bentuk, pola dan tata massa bangunan yang mampu

mendukung konsep menggunakan material peti kemas.
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1.3. Lingkup Pembahasan

Lingkup pembahasan yang akan digunakan dalam projek “Rumah

Susun Kontainer di Semarang” ini akan didasarkan pada permasalahan

yang ada pada khasanah ilmu arsitektur, sehingga akan diselesaikan

secara ilmiah dan mudah dimengerti. Lingkup pembahasan projek ini akan

menyangkut sebagai berikut :

 Perencanaan tata ruang dan bentuk untuk mendapatkan konsep

Rumah Susun Kontainer , agar penghuni yang ada didalam

tersebut merasa nyaman dan dapat beradaptasi.

 Recycle dan Reuse, mengolah kembali limbah-limbah dengan

beberapa metoda yang telah ditulis di Tujuan pembahasan yaitu

penggunaan material Peti Kemas bekas. Sehingga meminimalkan

pencemaran pada lingkungan.

 Perencanaan Penghawaan dan Pencahayaan sesuai dengan

kondisi tiap ruang, lingkungan dan menyesuaikan standart yang

ada agar bangunan vertikal dapat memenuhi kenyamanan thermal

bagi penghuni .

 Perencanaan tata ruang yang dikaitkan dengan hubungan antar

ruang, sehingga dihasilkan ruang-ruang dengan sirkulasi yang

optimal, mengingat pada sebuah bangunan vertical dan

penggunaan material peti kemas pola sirkulasi merupakan hal

yang sangat penting dan harus diperhatikan agar tidak terjadi

pemborosan energi yaitu efisiensi akses.



6

1.4. Metoda Pembahasan

1.4.1. Metoda pengumpulan data

a. Metoda pengumpulan data PRIMER.

Merupakan metode pengumpulan data yang riil dan

otentik yang diperoleh dari melakukan survey lapangan

dengan kegiatan mengambil gambar dan mengukur, atau

melakukan wawancara pada beberapa pihak terkait dengan

permasalahan yang diangkat. Yang terkait dengan

pengumpulan data primer adalah :

a) Observasi Lapangan.

Observasi lapangan dilakukan pada projek yang

memiliki fungsi sejenis baik untuk fungsi utama maupun

fungsi penunjang. Lokasi yang akan dituju untuk

observasi lapangan yaitu di Kota Semarang, selaku

lokasi perencanaan dan perancangan Rumah Susun

Kontainer di Semarang. Serta beberapa Rusun di daerah

kota Semarang untuk mengetahui hal-hal seperti pelaku,

aktifitas, fasilitas, fungsi dan segala hal yang berkaitan

dengan Rumah Susun dan juga beberapa instansi

pembuatan container house dan bangunan yang

menggunakan material container di Indonesia. Dengan

melakukan observasi lapangan, data yang diperoleh
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akan digunakan sebagai acuan dalam proses

perencanaan dan perancangan bangunan.

b) Wawancara.

Wawancara dilakukan terhadap pelaku dan

pengelola yang berkompeten dibidangnya seperti

pengelola atau pengurus dan penghuni rumah susun.

Serta pengurus atau pengelola pembuatan Container

House

KEGIATAN LOKASI HASIL

Survey
Lokasi

 Kec. Pedurungan

 Mengetahui potensi dan
kendala lokasi dan site

 Mengetahui akses ke site
 Mengetahui fasilitas apa

saja yang mendukung
project

Survey
Rusunawa

 Rusunawa Bandaharjo
blok B, Kec. Semarang
Utara

 Rusunawa Pekunden,
Kec. Semarang Tengah

 Mengetahui dan mengamati
aktifitas, fasilitas, potensi
dan kendala untuk
medukung project.

Survey
pembuatan
container

house

PT. ADJI BAYU CIPTA,
Surabaya

 Mengamati dan mengetahui
sistem pembuatan
container dari mulai bahan
mentah menjadi rumah
tinggal dan mengamati
kriteria container yang
digunakan dan mengamati
riteria peti kemas bekas.

Survey
bangunan
container

Taman Pintar Amin, Batu
Malang

 Mengamati, dan
menganalisa bangunan dari
penataan modul pada peti
kemas, struktur yang
digunakan, kenyamanan
thermal pada bangunan.

Tabel 1.2. Tabel Data Primer
Sumber : Analisis Pribadi
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b. Metoda pengumpulan data SEKUNDER.

Merupakan kegiatan pengumpulan data penunjang

yang didapatkan dari buku referensi, jurnal, artikel media dan

literatur terkait proyek yang diangkat. Beberapa sumber data

sekunder mengenai rancangan bangunan yang akan dirujuk

adalah :

KEGIATAN LOKASI HASIL

Survey &
Wawancara
BAPPEDA

 BAPPEDA Kota
Semarang

 BPS (Badan Pusat
Statistik Kota Semarang

 Mendapatkan RTRW
sebagai acuan

 Mendapatkan data
kepadatan penduduk.

Browsing
Internet

-

 Berguna untuk referensi dan
untuk mendapatkan dan
mencari ide-ide yang baru,
melalui jurnal-jurnal dari
penelitian.

Referensi
buku

-
 Sebagai sumber referensi

yang sudah validasi

Tabel 1.3. Tabel Data Sekunder
Sumber : Analisis Pribadi

1.4.2. Metode Penyusunan Analisa.

a. Induktif.

Dengan melakukan studi banding proyek sejenis secara

langsung, untuk model hunian vertikal berupa rusun

dilakukan studi ke Rumah Susun Pekunden, dan

Bandarharjo di Semarang, sedangkan untuk Container

House sendiri dilakukan studi di instansi pembuatan

Container House di Kota Surabaya.
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b. Deduktif.

Dengan melakukan studi literatur. Digunakan untuk

mencari data teori yang sudah ada dalam bentuk buku,

jurnal, artikel literatur, atau dokumen lain sebagai penunjang

pengolahan data dari lapangan.

1.4.3. Metode Pemograman.

a. Tahap Pengumpulan Data.

Merupakan awal dari proses penyusunan program,

dimana diperoleh data – data yang akan digunakan sebagai

acuan dari berbagai sumber baik observasi lapangan,

wawancara maupun studi literatur.

b. Tahap Analisis.

Pada tahap ini data – data yang telah diperoleh

sebelumnya diolah kembali dengan menganalisa berbagai

data yang ada. Hasil dari tahap ini dipergunakan sebagai

acuan utama dan akan disatukan kembali dalam tahap

berikutnya. Penyusunan program dan permasalahan utama

akan muncul pada tahapan ini.

c. Tahap Sintesis.

Pada tahap ini merupakan tahapan mensintesa atau

menyatukan kembali analisa – analisa yang telah dilakukan

sebelumnya guna memasuki proses perencanaan sebelum

memasuki proses perancangan projek yang diangkat. Tema
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perancangan, pra rancangan, skematik desain berada pada

tahap ini.

1.4.4. Metode Perancangan Arsitektur.

a. Konsep Perancangan Arsitektur.

Konsep rancangannya adalah konsep arsitektur hijau

dengan penerapan system reuse-recycle material bangunan

yaitu material peti kemas dengan langgam arsitektur modern.

b. Pengembangan Rancangan.

Pengembangan rancangan terbagi menjadi dua yaitu

lingkup tapak dan lingkup bangunan. Lingkup tapak terdiri

dari pengolahan lahan lokasi yaitu dengan adanya area

parkir dan ruang terbuka hijau. Sedangkan pada lingkup

bangunan terdiri dari fungsi utama dan fungsi pendukung

yang terdapat pada bangunan.

c. Diagram Alur Pikir Perancangan.

Diagram 1.1. Diagram Alur Perancangan
Sumber : Analisis Pribadi

STUDI
LAPANGAN

STUDI
LITERATUR

KONSEP
DESAIN

PENEKANAN
DESAIN

SPESIFIKASI
PROYEK

DAN
ANALISA

ARSITEKTURAL

PERMASALAHAN
DOMINAN

PENGEMBANGAN
DESAIN

LATAR BELAKANG

GAGASAN AWAL

PERMASALAHAN
DESAIN

PROGRAM
ARSITEKTURAL

DESAIN SKEMATIK
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1.5. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penulisan Landasan Teori dan

Program (LTP) ini adalah :

a. Bab I - Pendahuluan.

Pada bab ini berisi tentang uraian pengantar, pendahuluan dan

pengenalan awal seluruh materi LTP, yakni yang menyangkut

tentang latar belakang projek, tujuan dan sasaran pembahasan,

linngkup pembahasan, metoda pembahasan yang teridiri dari

metoda pengumpulan data (data primer dan data sekunder), metoda

penyusunan studi dan anilisis (induktif dan deduktif), metoda

pemograman (analisis dan sintesa), dan metoda perancangan

arsitektur.

b. Bab II –Tinjauan Projek.

Pada bab ini berisi tentang, yang pertama adalah Tinjauan

Umum, yakni uraian deskripsi umum, pengantar kepada

permasalahan dan memberi wawasan tentang kasus projek, bersifat

makro, belum menjurus langsung ke pembahasan ke projek secara

khusus. Meliputi gambaran umum projek, latar belakang –

perkembangan – trend, dan sasaran yang akan dicapai. Kedua

adalah tinjauan khusus projek yang meliputi terminologi, kegiatan,

spesifikasi dan persyaratan desain. Ketiga adalah kesimpulan,

batasan dan anggapan.
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c. Bab III - Analisa Pendekatan Program Arsitektur.

Pada bab ini berisi tentang uraian secara kualitatif dan

kuantitatif analisa pendekatan program arsitektur meliputi analisa

pendekatan arsitektur yang terdiri dari studi aktifitas dan studi

fasilitas, analisa pendekatan sistem bangunan dan analisa konteks

lingkungan yang merupakan suatau perancangan baru.

d. Bab IV –Program Arsitektur.

Pada bab ini berisi tentang uraian sintesa secara kualitatif dan

kuantitatif yang mendasarkan pada analisis pendekatan di atas

sekaligus merupakan kesimpulan secara menyeluruh dari uraian

terdahulu. Meliputi konsep program, tujuan perancangan (faktor

penentu perancangan, faktor persyaratan perancangan, faktor

persyaratan perancangan).

e. Bab V –Kajian Teori.

Pada bab ini berisi uraian tema kajian teori penekanan / tema

desain (uraian interpretasi dan kolaborasi teori tema desain, studi

preseden, kemungkinan penerapan teori tema desain), dan kajian

teori permasalahan dominan (uraian interpretasi dan elaborasi teori

permasalahan dominan, studi preseden, kemungkinana penerapan

teori permasalahan dominan).

f. Daftar Pustaka.

Terdiri dari daftar pustaka dan daftar bacaan dari buku maupun

dari internet.


