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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Proyek

Pelabuhan tanjung mas semarang merupakan salah satu roda

perokomian daerah semarang dan sekitarnya. sehingga untuk

mempermudah pelayanan terhadap publik pihak pengelola harus

memberikan pelayanan yang terbaik dan memberikan fasilitas

penunjang yang memadai. Dikarenakan dalam mendekati hari lebaran

maupun hari libur panjang calon penumpang kapal mengalami

peningkatan yang signifikan sehingga pengelola perlu

mengantisipasinya dengan baik, dengan memprioritaskan pelayanan

yang baik, fasilitas yang memawadai serta kenyamanan dan keamanan

penumpang kapal.

Sedangkan terminal penumpang pelabuhan tanjung mas merupakan

fasilitator semua kegiatan yang terjadi di pelabuhan yang melayani

keberangkatan maupun kedatangan penumpang kapal laut baik

domestik maupun mancanegara.dengan memberikan fasilitas yang

memadahi terhadap calon penumpang dan pengunjung terminal

pelabuhan.

lokasi pelabuhan tanjung mas yang berada di kelurahan tanjung

mas, kecamatan semarang utar. Ini merupakan tempat yang memiliki
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potensi yang cukup bagus dalam bidang infranstruktur dan terjangkau

dari berbagai daerah jawa tengah dan sekitarnya.

1.2. Tujuan dan Pembahasan

1.2.1. Tujuan

Tujuan Penyusunan landasan teori proyek ini bertujuan untuk

memaparkan latar belakang pemilihan judul proyek terminal

penumpang pelabuhan tanjung mas . dan sebagai langkah awal

dalam penyusunan landasan teori dan program sesuai judul proyek

akhir arsitektur (PAA).

1.2.2. Sasaran

Sedangkan untuk sasaran dalam proyek terminal penumpang

pelabuhan tanjung mas ini adalah langkah gagasan awal dalam

menyusun landasan teori, uraian proyek serta kelayakan lokasi

dalam program penyusunan proyek akhir arsitektur(PAA).

1.3. Lingkup Pembahasan

Terminal penumpang pelabuhan tanjung mas semarang merupakan

sebuah tempat yang berfungsi sebagai fasililator semua kegiatan

yang ada di pelabuhan tanjung mas yang mengurusi keberangkatan

maupun kedatangan penumpang kapal.

Dalam proses merancang dan perancangan desain pada proyek ini

akan menekan kan konsep desain yang ramah lingkungan dengan
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menggunakan struktur advance bentang lebar demi memaksimalkan

aspek estetika, efisiensi, serta memenuhi kebutuhan kenyamanan

pengguna bangunan. Sedangkan untuk tema konsep pada proyek

ini adalah bangunan modern, ramah lingkungan dan smart building.

1.4. Metoda Pembahasan

1.4.1. Metode pengumpulan data primer

a. Studi Observasi

Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan studi

observasi pada beberapa proyek sejenis yang sudah ada.

Dari studi observasi akan didapatkan data berupa

foto/rekaman dan informasi yang berhubungan dengan

terminal penumpang yang modern yang miliki fasilitas yang

baik.

b. Wawancara

Wawancara yang dilakukan dengan mengadakan tanya

jawab dengan narasumber yang berada di lokasi

observasi/survey.

1.4.2. Metode Pengumpulan Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi literatur dari buku dan

website pusat penelitian energi, e-journal, makalah dan berita

yang berkaitan dengan pengembangan sumber energi
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terbarukan, serta peraturan dan kebijakan pemerintah tentang

modernisasi terminal penumpang pelabuhan.

1.4.3. Metoda penyusunan dan analisa

Metode yang digunakan dalam penyusunan landasan teori
dan program antara lain:

a. Metoda Induktif

Yaitu metode penyusunan dan analisa studi kasus

terhadap proyek bangunan sejenis yang sudah ada, yang

akan digunakan sebagai referensi dan acuan utama dalam

perencanaan dan perancangan.

Contoh : terminal pelabuhan tanjung mas dan pelabuhan

tanjung perak.

b. Metoda Deskriptif

Yaitu metode penyusunan dan analisa secara deskriptif

dari dari data hasil observasi dan wawancara yang

kemudian dijadikan pertimbangan dalam pemrograman.

c. Metoda Kualitatif

Yaitu penyusunan dan analisa semua data yang diperoleh

dengan melakukan pemilahan data yang fokus pada judul

proyek. Kemudian meyusun kesimpulan dari analisa yang

telah dilakukan.
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1.4.4. Metode Pemrograman

Dalam hal ini metode yang digunakan dalam Pemrograman

yaitu :

a. Analisa

Pada tahapan ini setelah memperoleh data akan diolah

kembali dengan menganalisa atau memilah-milah

berbagai sumber data yang akurat dan akan dijadikan

menjadi acuan utama dalam tahap berikutnya.

Penyusunan program dan permasalahan utama akan

muncul pada tahapan ini.

b. Sintesis

Pada tahapan ini merupakan tahapan mensintesa atau

menyatukan kembali analisa – analisa yang telah

dilakukan sebelumnya yang berguna untuk memasuki

proses perencanaan sebelum memasuki proses

perancangan projek yang diangkat. Tema perancangan,

pra rancangan, skematik desain berada pada tahap ini.

1.4.5. Metoda Perancangan Arsitektur

Metode perancangan desain proyek berdasarkan pada

landasan teori dan program yang telah disusun. Dalam proses

perancangan selalu memperhatikan dan melihat kembali
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JUDUL PROYEK

FUNGSI

DATA & ANALISA DATA

AKTIVITAS

PENGEMBANGAN PERANCANGAN

LOKASI

RANCANGAN SKEMATIK

KONSEP PERANCANGAN

DESAIN AKHIR

ANALISA TAPAK

PEMROGRAMAN

PERENCANAAN

ZONING

IMPLEMENTASI

program ada, sehingga desain rancangan dapat sesuai

program.

Kemungkinan perubahan perencanaan maupun rancangan

teradap program dapat dilakukan apabila terdapat kebutuhan

yang mendesak.

Bagan alur proses perencanaan dan perancangan Redesain

terminal penumpang pelabuhan tanjung mas semarang.

Bagan 1 alur proses perencanaan dan perancangan
Terminal penumpang pelabuhan tanjung mas semarang
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1.5. Sitematika Pembahasan

1.5.1. BAB I Pendahuluan

Menguraikan latar belakang, tujuan dan sasaran

pembahasan, lingkup pembahasan, metode pembahasan

serta sistematika pembahasan.

1.5.2. BAB II Tinjauan Proyek

Mengurai diskripsi mengenai tinjauan umum, tinjauan khusus,

batasan proyek, serta asumsi dengan pertimbangan dengan

alasan yang kuat.

1.5.3. BAB III Analisa Pendekatan Program Arsitektur

Mengurai analisa pendekatan arsitektur, pendekatan sistem

bangunan dan pendekatan konteks lingkungan.

1.5.4. BAB IV Program Arsitektur

Menguraikan konsep program konsep desain, tujuan

perancangan, faktor penentu perancangan, faktor

persyaratan perancangan, dan program arsitektur yang

mencakup diantara nya : program analisa tapak,konsep

desain, skematik desain dan implementasi perancangan

desain.
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1.5.5. BAB V Kajian Teori

Pada kajian teori ini akan menekankan tema konsep desain

yang meliputi uraian interpretasi dan kolaborasi teori desain,

studi preseden serta kemungkinan penerapan tema desain

dan permasalahan dominan.


