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BAB III

ANALISA PENDEKATAN PROGRAM ARSITEKTUR

3.1. Analisa Pendekatan Arsitektur

Modernisasi pelabuhan pada proyek ini memiliki tujuan untuk menunjang

kebutuhan penumpang kapal pelabuhan tanjung mas semarang dengan

menyediakan fasilitas-fasilitas penunjang yang memadai serta

kenyamanan pengunjung menjadi prioritas utama karena pelabuhan

tanjung mas merupakan gerbang roda perekonomian nasional maupun

daerah dan melayani transportasi laut mencakup wilayah nasional serta

internasional.

a. Studi aktivitas

Dalam studi aktivitas dalam proyek terminal

penumpang pelabuhan tanjung mas semarang dibagi

3 bagian berdasarkan sifat kegiatannya. Diantara nya :

1. Aktivitas Utama

Aktivitas utama dalam terminal penumpang tanjung

mas semarang yaitu memberikan pelayanan yang

prima terhadap calon penumpang kapal laut dan

memberikan fasilitas-fasilitas penunjang yang

memadahi.

2. Aktivitas Penunjang
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Untuk aktivitas penunjang dalam terminal

pelabuhan tanjung mas salah satu nya yaitu pada

saat melakukan transit chek in sebelum

keberangkatan kapal dilakukan pemeriksaan

terhadap calon penumpang .

3. Aktivitas pelayanan

Yang dimaksud aktivitas pelayanan ini yaitu untuk

membantu atau memberikan informasi tentang

keberangkatan maupun kedatangan kapal secara

optimal dan prima. Serta memberikan kenyamanan

dan keamanan yang baik terhadap calon

penumpang.

1. Studi Aktivitas

a. Utama

Tabel 7 studi aktivitas
Sumber :analisa pribadi

Jenis kegiatan aktivitas pelaku Sifat kegiatan

- terminal

pelabuhan

tanjung mas

-keberangkatan dan

kedatangan  calon

penumpang.

-melakukan

pengecekan/chek in

- pegawai

- pengunjung

Publik
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- Pengelola - tempat aktivitas

bekerja pegawai

terminal tanjung

mas

- kepala pegawai

- karyawan

Privat

b. Penunjang

Tabel 8 studi aktivitas
Sumber :analisa pribadi
- keamanan - pemeriksaan

calon

pengunjung

- security

- TNI/POLRI

Privat

- fasilitas -menggunakan

fasilitas yang ada

diterminal

tanjung mas.

- pengunjung

- pengelola

Publik
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c. Pelayanan

Tabel 9 studi aktivitas
Sumber :analisa pribadi
- Pelayanan - memberikan

pelayanan

terhadap calon

penumpang kapal

- pengunjung

- pengelola

- tamu vvip

Semi

public

-fasilitas

pendukung

-fasilitas

pendukung ini

diantara nya alat

transportasi

-pengunjung

-pengelola

Publik

Aktivitas yang terjadi di dalam terminal terutama dipengaruhi oleh manusia

dan barang yang meliputi diantaranya :

 Penumpang

Terdapat dua macam penumpang yaitu penumpang domestic dan

penumpang turis/mancanegara yang melakukan embargasi maupun

debargasi diterminal.

 Pengelolaan terminal meliputi :
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- Karyawan terminal yaitu yang bertanggung jawab langsung

tentang keadaan terminal baik operasional maupun

administrasi.

- Karyawan perusahaan pelayanan yaitu yang melakukan

kegiataan operasional di dalam terminal penumpang yaitu

melayani penjualan tiket dan pembagasian.

- Karyawan dari pemerintah yaitu dalam devisi keamanan(TNI

AL/POLRI), kesehatan dan pihak imigrasi.

 Barang bawaan meliputi :

- Barang yang biasa dibawa penumpang

- Barang over bagasi

- Barang muatan yang bukan kargo yaitu barang bawaan yang

langsung dimasukan ke bagasi seperti barang elktronik yang

berukuran besar dan barang dagangan yang jumlah nya

banyak.

 Pelayaran internasional

Sedangkan untuk pelayaran internasional dari pelabuhan tanjung

mas melayani pelayaran dari Negara Australia, singapura dan

Malaysia dan terjadi pada bulan januari, februari, maret, juli, agustus

dan September.
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Pola hubungan ruang makro

AREA PARKIR

HALL & R. CHEK IN

R.
TUNGGU

(INTERNAS
IONAL)

KEBERANGKATAN/KEDATANGAN

R. TUNGU (
DOMESTIK)

R.DEBARKASI

FASILITAS

(R.m
ain anak, Cafetarian,R.bebas rokok,

R.lansia dll.)

R.
KARANTINA

R.KERJA PENGELOLA

Bagan 3. Pola organisasi ruang
Sumber : analisa pribadi

Keterangan :

: publik

: semi publik

: private

R. PENJEMPUTAN

R. IMIGRASI
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Pola hubungan mikro

b. Studi fasilitas

Di dalam studi aktivitas ini terdiri dari kebutuhan ruang dan

mengalisa besaran ruang yang akan dibutuhkan. Oleh karena

itu berikut ini beberapa analisa kebutuhan ruang diantara nya

:

Fasilitas

Tabel 10 besaran ruang
Sumber : analisa pribadi

Ruang Perabot layout

R. lansia - Sofa
- Meja
(90cm x
165cm)

R. menyusui - sofa
- Meja
(90cm x
165cm)
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R. bermain
anak

-permainan
anal-anak.

Kios pertokoan Meja
(90cm x
165cm)
Kursi
(45cm x 45cm)
Lemari
(45cm x
165cm)

Ruang bebas
rokok

Meja
(90cm x
165cm)
Kursi
(45cm x 45cm)

Mushola

Km/wc Closed
70cm x 50cm
Wastafel
40cm x 30cm
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Geray café Meja
(90cm x
165cm)
Kursi
(45cm x 45cm)
Wastafel
40cm x 30cm
Kulkas
80cm x 70cm

Money changer Meja
(90cm x
165cm)
Kursi
(45cm x 45cm)
Lemari
(45cm x
165cm)

Pos keamanan Meja
(90cm x
165cm)
Kursi
(45cm x 45cm)
Lemari
(45cm x
165cm)

Ruang genset Mesin genset
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Ruang Perabot Layout

Kantor
pengelola

Meja
(90cm x 165cm)
Kursi
(45cm x 45cm)
Lemari
(45cm x 165cm)
komputer

Informasi Meja
(90cm x 165cm)
Kursi
(45cm x 45cm)
Lemari
(45cm x 165cm)

Pos
kesehatan

Meja
(90cm x 165cm)
Kursi
(45cm x 45cm)
Lemari
(45cm x 165cm)
Kasur pasien
80cm x 200cm
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ruang pelni - Kursi
(45cm x 45cm)
- Meja
(90cm x 165cm)
Pot bunga
Lemari
(45cm x 165cm)

primkoppel - Kursi
(45cm x 45cm)
- Meja
(90cm x 165cm)
Pot bunga
Lemari
(45cm x 165cm)

DLU - Kursi
(45cm x 45cm)
- Meja
(90cm x 165cm)
Pot bunga
Lemari
(45cm x 165cm)
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AASDP - Kursi
(45cm x 45cm)
- Meja
(90cm x 165cm)
Pot bunga
Lemari
(45cm x 165cm)

Ruang
tunggu
VVIP

- Kursi
(45cm x 45cm)
- Meja
(90cm x 165cm)
Pot bunga
Lemari
(45cm x 165cm)

Cafetarian
Outdor
VVIP

- Kursi
(45cm x 45cm)
- Meja
(90cm x 165cm)
Pot bunga
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RUANG KHUSUS
Karantina - Kursi

(45cm x 45cm)
- Meja
(90cm x 165cm)
Pot bunga
Lemari
(45cm x 165cm)

Imigrasi Meja
(90cm x 165cm)
Kursi
(45cm x 45cm)
Lemari
(45cm x 165cm)

‘

Studi besaran ruang

Studi besaran ruang ini difungsi kan untuk mengetahui kebutuhan luasan

lahan yang digunakan baik dalam bangunan (indoor) maupun (outdoor).

Sehingga bisa mengetahui luasan lahan yang akan dibutuhkan.

Studi kebutuhan luasan bangunan
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Untuk mengetahui luasan bangunan terminal penumpang maka akan

menggunakan cara menganalisa dan melakukan studi banding. Sebagai

berikut :

Tabel 11 luasan bangunan
Sumber : analisa pribadi
Nama
ruang

Jenis
ruang

Luas
ruang M²

Jumlah
ruang

Sumber Total
luas
Ruang
M²

R. lansia Indoor 18 M² 1 SB 18 M²

R. menyusui Indoor 18 M² 1 SB 18 M²

R. bermain
anak

Indoor 24 M² 1 SB 24 M²

Kios
pertokoan

Indoor 12 M² 12 SB 144 M²

R. bebas
rokok

Indoor 30 M² 2 SB 60 M²

mushola Indoor 30 M² 1 SB 30 M²

Km/wc Indoor 4 M² 32 SB 128 M²

Geray café Indoor 12 M² 2 SB 24 M²

Money
changer

Indoor 20 M² 1 SB 20 M²

Pos
keamanan

Indoor 20 M² 1 SB 20 M²

R. genset outdoor 12 M² 1 SB 12 M²
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R. tunggu Indoor 558 M² 2 SB 1116 M²

R.Pengelola Indoor 36 M² 1 SB 36 M²

R.informasi Indoor 24 M² 1 SB 24 M²

R.imigrasi Indoor 24 M² 1 ARK 24 M²

Pos
kesehatan

indoor 20 M² 1 SB 20 M²

Pelni indoor 12 M² 1 SB 12 M²

Primkoppel indoor 12 M² 1 SB 12 M²

DLU indoor 12 M² 1 SB 12 M²

AASDP Indoor 12 M² 1 SB 12 M²

R.tunggu
VVIP

Indoor 165 M² 1 ARK 165 M²

Cafetarian
VVIP

Outdoor 33 M² 1 ARK 33 M²

R.karantina Indoor 28 M² 1 ARK 28 M²

1972,5
M²

789 M²

2.761,5
M²

Total Luas

Total Luas bangunan

Sirkulasi 40%
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Keterangan :

ARK : analisa ruang khusus

SB : studi banding

Analisa jumlah pengunjung

Dalam analisa jumlah pengunjung yang terjadi setiap tahun di pelabuhan

tanjung mas mengalami peningkatan dalam kurun lima tahun terakhir.

Berikut ini tabel jumlah pengunjung terminal :

Tabel 12 pertumbuhan jumlah pengunjung
Sumber : data pelindo III cab. Tanjung mas

Total
penump
ang

Tahun

debarkasi embarkasi debarkasi embarkasi
2011 7.140 7.140 206.961 242.542 456.974

2012 6.452 6.452 210.335 248.495 464.423

2013 7.240 7.240 213.763 250.513 471.993

2015 5.673 5.673 217.248 254.597 479.636

2016 8.326 8.326 220.789 258.747 487.505

Uraian

Luar negeri Dalam Negeri
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Jika diasumsikan kenaikan dalam prosentase yaitu naiki ≤ 1.7%

per tahun. Sedangkan banyak keberangkatan kapal setiap bulan

nya yaitu 70 kapal, sehingga dapat di asumsikan setiap hari terjadi

2 kapal keberangkatan dari pelabuhan.

Kapasitas kapal = 700 orang X 2

= 250 orang per hari x 30 hari

= 7.500 orang per bulan

Analisa kebutuah parkir

Jumlah pengunjung setiap hari = 250 orang

Perbandingan pengunaan transportasi =

60% menggunakan mobil

30% menggunakan sepeda motor

10% menggunakan transportasi umum

 Kebutuhan parkir mobil : 250 x 60% = 150 orang

Asumsi kapasitas mobil 4 orang

Jadi kebutuhan parkir mobil = 175 : 4 = 44 mobil

 Kebutuhan parkir motor : 250 x 30% = 75 orang

Asumsi kapasitas motor 2 orang
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Jadi kebutuhan parkir motor = 75 : 2 = 37 motor

 Kebutuhan parkir transportasi umum : 250 x 10% = 25 orang

Asumsi kapasitas mobil taxi 4 orang

Jadi kebutuhan parkir transportasi umum (taxi) = 25 : 4 = 5

kendaraan mobil travel.

Luas lahan kebutuhan parkir = (jumlah kendaraan roda 4 x

ukuran parkir) + (jumlah kendaraan roda 2 x ukuran parkir)

+ (jumlah kendaraan tranportasi lain x ukuran parkir) +

sirkulasi

Luas lahan parkir =

(150 x 12,5 M²)+(75 x 1,98 M²)+(5 x 18 M²)

= 1.875 + 148,5 + 90

= 2113.5 M²

Analisa penggunaan lahan dengan jumlah lantai

KDB = 60 % KLB = 3,6

Luas bangunan = 2.761,5 M²

Luas lahan = 19.158,17 M²

Luas lahan = luas bangunan

KLB

Luas lahan = 2.761,5 M²
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3,6

Luas lahan = 767,08

Luas lantai dasar = luas lahan x KDB

Luas lantai dasar = 767,08  x 0.6

= 460,248 M²

Jumlah lantai bangunan = luas bangunan

Luas lantai dasar

Jumlah lantai bangunan =    2.761,5 M²

460,248 M²

= 6,7

Dibulatkan jadi = 7 lantai

 Citra arsitektur

Pelabuhan tanjung mas semarang merupakan

gerbang awal roda perekonomian nasional dan daerah

jawa tengah sekitarnya. Untuk itu untuk memberikan

kekhas nya dalam keunikan bangunan terminal

penumpang ini memiliki konsep perpaduan antara

arsitektur ekologis dengan arsitektur modern (teknologi).

Dan sering disebut juga dengan istilah arsitektur eco-tech,

yang dimaksud dengan penggabungan antara konsep



59

ekologis dengan teknologi yang modern. Dimana selain

menciptakan desain yang ramah lingkungan tidak

mengabaikan kekuatan sistem struktur bangunan yang

sesuai dengan lingkungan.

3.2. Analisa Pendekatan Sistem Bangunan

Pada analisa pendekatan sistem bangunan dibagi menjadi

tiga tahapan diantaranya melakukan studi sistem struktur &

enclosure, studi sistem utilitas dan studi pemanfaatan

teknologi.

3.2.1. Studi Sistem struktur & enclosure

Untuk sistem struktur yang akan diemplementasikan

dalam bangunan terminal penumpang ini terdapat tiga

bagian yaitu struktur bagian atas, bagian atas (selimut

bangunan) dan struktur bagian bawah .

 Sistem struktur bagian atas

Untuk sistem stuktur bagian atas yang akan

diemplementasikan terhadap bangunan terminal

penumpang tanjung mas ini akan menggunakan struktur

advance bentang lebar. Dimana pada perencanaan

gagasan desain ini membutuhkan ruang yang luas

dikarenakan untuk mempermudah sirkulasi aktivitas

kegiatan di dalam terminal.
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Untuk konsep sturktur atas yang menggunakan struktur

bentang lebar ada dua alternatife struktur bentang lebar

yang akan diemplementasikan. Yang pertama akan

menggunakan struktur atap space frame dan struktur atap

space trust.

1. Space frame

Struktur space frame merupakan sistem struktur

konstruksi rangka ruang dengan menggunakan sistem

sambungan antar batang dengan bola baja atau ball

point.

Gambar 15 struktur space frame
Sumber : penawarmu.blogspot.com
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Keunggulan menggunakan struktur space frame

diantara nya :

- Struktur space frame dapat digunakan untuk

bangunan bentang lebar.

- Beban dari struktur space frame ringan.

- Space frame dapat di implementasikan dalam

bentuk/model atap apapun.

- Dari segi estetika arsitektural lebih menarik.

Kekurangan menggunakan struktur space frame yaitu :

- Dalam perhitungan sipil lebih rumit.

- Biaya cukup mahal.

- Perawatan sedikit rumit.

2. Space truss

Space truss merupakan sistem kontruksi rangka batang

yang saling menghubung satu sama lain dengan

dibebani pada sendi-sendinya.

Gambar 16 struktur space trus
Sumber : https://i.ytimg.com



62

Kelebihan menggunakan struktur space truss

adalah :

- Beban material yang digunakan ringan.

- Dapat menyesuaikan bentuk konsep

yang diinginkan sesuai desain dengan

memesan di pabrik.

- Harganya ekonomis.

- Untuk nilai estetika arsitektural cukup

menarik.

Kekurangan dalam menggunakan struktur

space frame adalah :

- Dalam perawatan cukup rumit.

- Waktu pemasangan butuh waktu

lama.

- Untuk perhitungan ilmu sipil bisa

dikategorikan rumit dan harus teliti.

3. Folded plate

Folded plate merupakan struktur atap yang memiliki

estetika bentuk arsitektural yang unik yang terbuat dari

cor beton dengan bentuk lipat tebal yang bervariasi.
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Gambar 17 folded plate
Sumber : www.ketchum.org

Kelebihan struktur folde plate :

- Tidak memiliki struktur rangka karena

menggunakan bahan cor beton.

- Memiliki nilai estetika bentuk yang baik.

- Menggunakan pola regular dalam melakukan

perhitungan dan pengukuran.

- Mempunyai daya tahan yang baik terhadap api

dan korosi

- Dapat mengurangi penggunaan kolom.
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Kekurangan :

- membutuhkan biaya yang cukup mahal.

- Mudah terjadi kerusakan dalam lipatan akibat

terkena hujan terus menerus.

4. Atap dag beton

Atap dag beton merupakan struktur yang mempunyai

multi fungsi dalam sebuah bangunan walaupun dalam

biaya membutuhkan biaya yang cukup mahal akan

tetapi manfaat dalam pembuatan dag ini bisa digunakan

untuk berbagai macam fungsi seperti untuk area taman

di bagian rooftop dll.

Gambar 18 dag cor beton
Sumber : rumahidolaku.com

Kelebihan menggunakan atap dag diantara nya :

- Permukaan atap datar sehingga bisa buat lantai

atau roff top.

- Lebih hemat dalam biaya perawatan.

- Kedapan dalam kena air tergolong baik
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- Sangat sesuai dengan model bangunan yang

modern .

- Tahan terhadap api

Kekurangan dari atap dag beton :

- Proses pengerjaannya tergolong rumit.

- Dalam biaya cukup mahal.

- Permukaan datar sehingga untuk mengalirkan air hujan luamayan

sulit.

- Beban material cukup besar.

- Permukaan yang datar banyak sampah yang terjaring.

 Sistem struktur bagian tengah (selimut bangunan)

Untuk struktur tengah bangunan ini meliputi : dinding bangunan,

kolom, plat lantai dan jenis material yang akan di emplementasikan.

Konsep yang akan digunakan yaitu skturktur rangka.

 Dinding

Dinding merupakan selimut dari bangunan tersebut. Berikut

ini terdapat alternatif dinding yang akan diemplementasikan

diantara nya :

 Bata ringan
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Bata ringan ini merupakan jenis bata yang ramah

terhadap lingkungan, dimana bisa mereduksi panas

dalam ruangan dan tahan terhadap api.

Gambar 19 bata ringan
Sumber : bataringanmurahsurabaya.com

Kelebihan menggunakan bata ringan diantara nya :

- Memiliki bentuk yang presisi tinggi dan seragam

dalam jumlah yang banyak.

- Hanya memerlukan siar sedikit sudah bisa

optimal.

- Beban material yang ditanggung cukup ringan

dan efisien.

- Tidak membutuhkan waktu yang lama dalam

pemasangan nya.

Kekurangan dalam menggunakan bata ringan yaitu :
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- Harga bata ringan cukup mahal.

- Dalam pemasangan dibutuhkan tenaga

pemasangan yang sudah berpengalaman.

- Apabila terkena air dalam pengeringan nya

cukup lama.

 Dinding partisi

Dinding partisi digunakan dalam ruangan yang

terbatas dengan cara menyekat ruangan yang akan

di tata ulang. Bahan yang digunakan biasa nya dari

gypsum dan membutuhkan orang yang ahli dalam

pemasangannya .di dalam dinding partisi terdapat

rangka baja/kayu yang menopang pelapis gypsum.

Gambar 20. Dinding partisi
Sumber : surawanozhi.blogspot.com
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Kelebihan menggunakan dinding partisi adalah :

- Pemasangan nya lebih cepat dan praktis.

- Tahan terhadap jamur dan anti rayap.

- Permukaan dinding rata sehingga tanpa harus di plamir.

- Kedap suara.

- Bisa tahan air dan kelembaban.

Kekurangan dinding partisi :

- Jika terkena benturan mudah rusak

- Tidak dapat menyerap bunyi.

- Harga nya relative lebih mahal.

Material penunjang yang terdapat pada struktur tengah(lantai) diantara nya

 Granite tile

Kualitas keramik dari granite tile ini sangat baik akan

tetapi biaya cukup mahal dan butuh perawatan khusus

serta lebih presisi dalam interior.

Gambar 21: keramik granite tile
Sumber : www.builddirect.com



69

 Parquet

Sedangkan untuk atap parquet merupakan lantai yang

terbuat dari bahan kayu. Kalau soal harga bisa di

kategorikan cukup mahal akan tetapi meliki kualitas

yang baik dan dalam perawatan tidak terlalu sulit.

Gambar 22 lantai parquet
Sumber : www.bimbingan.org

 Struktur bawah

Pada konsep struktur bawah ini meliputi pondasi sehingga

membutuhkan perhatian khusus karena pondasi merupakan

yang menopang seluruh kekuatan bangunan dan harus

menyesuaikan kondisi daya dukung tanah di sekitarnya. Oleh

karena itu berikut ini terdapat beberapa alternative pondasi
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yang cocok untuk digunakan pada bangunan terminal

pelabuhan ini. Diantara nya :

1. Deck on pile

Struktur pondasi yang menggunakan tiang pancang sebagai

tumpuan beban keseluruhan bangunan atau pada lantai

dermaga. Struktur deck on pile tersebut sensitive terhadap

getaran-getaran lokal seperti gerakan tumbukan bawah air

akibat haluan kapal dll.

Gambar 23 struktur pondasi deck on pile
Sumber : yongkialdino.com
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Gambar 24 struktur deck on pile
Sumber : yongkialdino.com

Kelebihan menggunakan struktur deck on pile diantara nya :

- Kontruksi ini sudah umum digunakan dalam pembangunan

pelabuhan.

- Dalam perawatan tidak terlalu sulit.

- Dalam pengerjaan tidak terlalu sulit.

Kekurangan dalam menggunakan deck on pile diantara nya :

- Dalam pengerjaan pengerukan dengan volume yang besar.

- Diperlukan proteksi pada kemiringan tanah yang terletak di bawah

lantai dermaga.

- Diperlukan juga pemasangan tiang miring apabila gaya lateral cukup

besar.

2. Sheet pile
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Struktur dermaga sheet pile merupakan jenis struktur yang tidak

memperdulikan kemiringan alami dari tanah. Tiang pancang masih

digunakan dalam struktur sheet pile ini karena akan menopang atau

menahan gaya lateral dari kapal. Struktur ini direncanakan dapat

menggunakan penjangkaran maupun tanpa penjangkaran( anchor ),

sedangkan sistem penjangkaran berupa angkur atau angkur batu.

Berikut ini gambar struktur sheet pile :

Gambar 25 struktur sheet pile
Sumber : yongkialdino.com
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Gambar 26 struktur sheet pile
Sumber : yongkialdino.com

Kelebihan menggunakan struktur sheet pile adalah

- Tidak perlu melakukan pengerukan tanah di bawah deck.

- Dalam pengerjaan tidak memerlukan waktu yang lama

Kekurangan dalam menggunakan struktur sheet pile adalah

- Memerlukan perlindungan terhadap korosi

- Memerlukan perbaikan tanah

- Masih memerlukan tiang miring untuk menopang beban dari

dermaga.
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3. Diaphragma wall

Struktur diaphragma wall ini berfungsi sebagai penahan gaya lateral

tanah Yang terdiri dari blok-blok beton besar. Dengan penerapan

dengan blok beton yang besar dengan tujuan untuk mencapai kesatuan

konstruksi  memikul beban vertikal maupun horizontal dari dermaga.

Gambar 27 struktur diaphragma wall
Sumber : yongkialdino.com

Kelebihan menggunakan struktur diaphragm adalah

- Dalam pengerjaan nya membutuhkan waktu singkat.

- Struktur dinding dapat dirancang menerima gaya aksial

Kekurangan menggunakan struktur diaphragma yaitu

- Memerlukan tenaga khusus untuk mengerjakan pekerjaan ini.

- Membutuhkan material khusus

- Serta memerlukan peralatan khusus.
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4. Caisson

Caisson merupakan salah salah satu jenis dari gravity struktur. Struktur

ini memanfaatkan beban sendiri untuk menahan beban vertikal dan

horizontal pada struktur dermaga serta menahan tekanan dari tanah.

Gambar 28 struktur caisson
Sumber : yongkialdino.com
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Gambar 29 sruktur caisson
Sumber : yongkialdino.com

Kelebihan menggunakan struktur caisson adalah

- Dalam pembuatan blok –blok caisson dapat dibuat di luar atau

tempat lain.

- Dapat dikerjakan dalam kondisi tanah jelek.

Kekurangan dari struktur caisson adalah

- Diperlukan perbaikan tanah alas caisson agar mampu menahan

berat yang akan bekerja.

- Diperlukan perhatian khusus dalam pengerjaan pembuatan blok

beton yang akan ditempatkan pada caisson.
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3.2.2. Sistem utilitas

Sistem utilitas merupakan sistem yang mendukung kinerja

bangunan yang berupa utilitas listrik, air bersih, air kotor,

pengelohan limbah dll.

1. Utilitas listrik

Bagan 4 sumber listrik
Sumber : analisa pribadi

DISTRIBUT
OR/PLN

OUTDOO
R

BANGUNAN
UTAMA(INDO

OR)

GENERAT
OR

SUB
PANEL

DISTRIBUS
I

PANEL
DISTRIBUSI

UTAMA

KONTROL
PANEL

AMPERE
METERTRAF

O
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Genset

Terdapat juga genset yang terletak pada bagan bagian generator dan letak

ruang nya juga terletak pada luar bangunan sehingga tidak mengganggu

kenyamanan pada bangunan utama.

Gambar 30 genset
Sumber : www.chibi-cyber.com

Genset ini berfungsi sebagai fasilitas pendukung apabila terjadi hal-hal

yang tidak diinginkan seperti terjadi pemadaman listrik maka genset ini

selalu siaga untuk mengantisipasinya untuk membantu kelancaran aktivitas

di terminal penumpang pelabuhan.
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Penangkal petir

Gambar 31 penangkal petir
Sumber : www.penangkalpetir.my.id

Fungsi dari penangkal petir yaitu apabila terjadi hujan badai dan petir

menyambar bangunan maka dari sambaran petir tersebut memiliki energi

listrik yang cukup tinggi akan di salurkan melalui penangkal petir ke tanah.
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2. Utilitas air bersih & kotor.

Air besih

Bagan 5 sirkulasi air bersih PDAM
sumber : analisa pribadi

Bagan 6 sirkulasi air laut menjadi air tawar
Sumber : analisa pribadi

PDAM

PENGGUNANAAN

TANDONMETER BOX

RAIN WATER
HARVESTING
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Pada bagan diatas terdapat dua bagan yaitu yang pertama merupakan

bagan sirkulasi air bersih dari pdam sedangkan pada bagan yang kedua

yaitu sirkulasi atau proses air laut di olah menjadi air tawar sehingga bisa

dimanfaatkan oleh pengguna. Dikarenakan letak tapak ini bersebelahan

dengan laut maka memanfaatkan sebaik mungkin.

Sedangkan pada sistem sir bersih ini menggunakan pipa type AW karena

durabilitasnya, ukuran diameter pipa air bersih ½’’, ¾’’, 1’’, 1,5’’ . hal-hal

yang perlu diperlukan didalam instalasi air bersih adalah sebagai berikut :

- Pemasangan pipa sebelum pengacian dan pemlesteran

- Terdapat denah pemipaan air bersih

- Pemasangan pipa pada plat harus menggunakan sparing sebelum

pengecoran.

Air kotor

Pada sirkulasi air kotor dibagi menjadi dua bagian yaitu Limbah cair dan

limbah padat. Berikut ini bagan sirkulasi air kotor :
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Bagan 7 sirkulasi limbah cair
Sumber : analisa pribadi

Keterangan

: limbah cair

: limbah padat

Sedangkan pada sistem air kotor baik limbah cair maupun limbah padat ini

menggunakan pipa type D karena durabilitasnya, ukuran diameter pipa air

bersih 1’’, 1.5’’, 3’’, 5’’ . hal-hal yang perlu diperlukan didalam instalasi air

kotor adalah sebagai berikut :

- Pemasangan pipa sebelum pengacian dan pemlesteran

- Terdapat denah pemipaan air kotor

- Dianjurkan untuk memasang saringan pada lubang pembuangan

- Terdapat bak control.

- Ukuran sparing sisesuaikan dengan tebal plat beton.

- Dianjurkan untuk perletakan biotank jauh dari sirkulasi pengunjung

Pengguna Filter

Penyiraman taman

Bak kontrol

Bak penyimpanan

Biotank

Bak kontrol
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Gambar 32 biotank
Sumber : www.indoarga.com

Tabel 13 dimensi septitank.
Sumber : sistem bangunan (ir. Jimmy s. juwana MSAE)

Jumlah (orang) Volume (m³) Dimensi (m)
60 4 1,2 x 2,5 x 1,5

120 8 1,5 x 3,5 x1,9

180 12 1,8 x 4 x 1,9

240 16 1,8 x 5,4 x 2

300 20 2,2 x 5,4 x 2

360 24 2,4 x 6 x 2,1

420 28 2,4 x 6 x 2,1

480 32 2,5 x 7 x 2,1
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3. Sistem keamanan dan keselamatan

Untuk sistem keamanan terdapat beberapa peralatan yang menjadi

fasilitas pendukung. Yang berfungsi sebagai meminimalisir kejadian-

kejadian yang tidak diinginkan oleh karena itu berikut ini terdapat

beberapa prasarana pendukung untuk bangunan tersebut

diantaranya :

 Smoke detector

Smoke detector ini merupakan alat canggih yang berfungsi

sebagai mengantisipasi dini terhadap kebakaran api didalam

ruangan bangunan tersebut. Apabila terdapat asap maka alat

ini akan otomatis hidup sendiri dengan menyemprotkan air

pada ruangan yang terdapat asap tersebut.

Gambar 33 smoke detector
Sumber : www.boydsecurity.com
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 Heat detector

Sistem kinerja dari heat detector sama dengan dari smoke

detector yaitu sama-sama alat canggih yang mengantisipasi

terjadi nya kebakaran didalam satu ruangan akan tetapi

bedanya dengan smoke detector yaitu alat ini medeteksi suhu

panas dalam suatu ruangan dan akan secara otomatis aktif

untuk menyemprotkan air pada ruangan yang suhu nya

melebihi batas.

Gambar 34 heat detector
Sumber : dir.indiamart.com



86

 Hydrant box

Hydrant box merupakan alat yang memiliki fungsi untuk

penanggulangan kebakaran  dengan sistem kerja yang cukup

mudah dengan terletak di luar bangunan sehingga cukup

untuk dalam jangkauan yang jauh. Untuk sumber air dapat

berasal dari penyimpanan dari grountank dipompa menuju

hydrant box.

Gambar 35 hydrant box
Sumber : www.alibaba.com
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 Hydrant tabung

Fungsi dari hydrant tabung ini sama dengan hydrant box akan

tetapi yang membedakan hanya untuk letak tabung hydrant

ini berada di dalam gedung dan mudah untuk digunakan

apabila terjadi kebakaran didalam ruangan maupun gedung.

Gambar 36 hydrant tabung
Sumber : www.alatpemadamapi.co.id
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 CCTV

Cctv merupakan alat yang memantau semua kegiatan

aktivitas pengguna didalam ruangan maupun di luar ini

betujuan untuk memantau pergerakan aktivitas pengguna dan

meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan. Alat ini sudah

umum digunakan oleh bangunan modern seperti sekarang

dikarenakan sangat membantu untuk keamanan dalam

mengawasi pengunjung.

Gambar 37 cctv

Sumber : www.rajacctvsurabaya.com
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 Titik kumpul darurat

Symbol ini sangat disarankan untuk semua bangunan

mempunyai titik kumpul darurat untuk mengantisipasi

kejadian yang tidak diinginkan semua pihak. Dengan adanya

titik evakuasi darurat bisa memberikan keselamatan dini

terhadap bencana yang sewaktu-waktu bisa terjadi.

Gambar 38 titik evakuasi
Sumber : www.bromindo.com
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 Pintu darurat

Pintu darurat sangat disarankan harus terdapat pada

bangunan public dikarenakan akan mempermudah dalam

proses evakuasi pengunjung apabila terjadi kebakaran

maupun terjadi gempa bumi yang datang dengan tiba-tiba dan

sewaktu-waktu bisa terjadi.

Gambar 39 pintu darurat
Sumber: sistemmanajemenkeselamatankerja.com
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3.2.3. Pemanfaatan teknologi

 Common use passenger processing system (CUPPS)

Teknologi ini biasanya digunakan didalam terminal bandar akan

tetapi sangat cocok juga apabila diterapkan diterminal penumpang

pelabuhan karena sistem kerja alat ini sangat mudah dan cepat

dengan cara penumpang menunjukan kartu member maka

otomatis proses masuk tidak lagi mengantri dan bosa dilakukan

secara bersamaan.

Gambar 40 alat CUPPS
Sumber : www.panoramio.com
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 Escalator datar

Escalator datar ini berfungsi sebagai memperlancar sirkulasi pengunjung

didalam menuju keberangkatan kapal maupun kedatangan kapal. Hal ini

bisa sangat membantu bagi kaum difabel dalam melakukan aktivitas di

terminal penumpang.

Gambar 41 eskalator datar
Sumber : pixabay.com
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 Escalator barang

Untuk escalator ini sangat membantu untuk melakukan transit

penumpang pada waktu keberangkatan maupun kedatangan dari

kapal sehingga memudahkan untuk mengecek barang bawaan

penumpang apabila terdapat bahan yang membahayakan bisa

dideteksi lebih dini.

Gambar 42 eskalator barang
Sumber : kertasgrafik.tumblr.com
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3.3. Analisa Konteks Lingkungan

3.3.1. Analisa pemilihan lokasi

Untuk pemilihan lokasi hanya terdapat satu lokasi yang

sudah ditentukan oleh peraturan daerah kota

semarang dikarenakan untuk bagian wilayah yang

diperuntukan untuk tranportasi laut terdapat dilokasi

bagian wilayah (BWK) III yaitu di kecamatan semarang

utara.

Gambar 43 peta kecamatan semarang utara
Sumber : www. smg-utara.blogspot.co.id.
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Alasan pemilihan lokasi BWK :

Pada perda yang telah tercantum pada peraturan BWK kota semarang

pasal 10 ayat 1 yang menyatakan untuk area transportasi udara maupun

transportasi laut berada di BWK III.Rencana sistem prasarana transportasi

laut sebagaimana dimaksud dalam   Pasal 15 huruf b berupa peningkatan

dan pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas di Kecamatan Semarang

Utara sebagai pelabuhan utama.

Data administratif

Dengan Batas wilayah Kecamatan Semarang Utara meliputi :

- Sebelah Utara : Laut Jawa

- Sebelah Timur : Kecamatan Semarang Timur

- Sebelah Selatan : Kecamatan Semarang Tengah

- Sebelah Barat : Kecamatan Semarang Barat

kecamatan Semarang Utara mempunyai luas 1.135,275 ha yang

mencakup 9 (sembilan) Kelurahan, Adapun sembilan kelurahan

tersebut yaitu :

1. Kelurahan Bandarharjo dengan luas 342.675 ha;

2. Kelurahan Bulu Lor dengan luas 68.676 ha;

3. Kelurahan Plombokan dengan luas 34.900 ha;

4. Kelurahan Purwosari dengan luas 48.049 ha;
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5. Kelurahan Panggung Kidul dengan luas 68.963 ha;

6. Kelurahan Panggung Lor dengan luas 123.470 ha;

7. Kelurahan Kuningan dengan luas 41.54101 ha;

8. Kelurahan Tanjung Mas dengan luas 323.782 ha;

9. Kelurahan Dadapsari dengan luas 83.250 ha;

Tabel 14 perbandingan potensi lokasi

Kelebihan Kekurangan

 Lokasi site yang dekat

dengan jalur pelayaran laut

jawa.

 Kondisi tanah yang cukup

stabil.

 Aksesbilitas menuju tapak

cukup baik dan dilalui jalur

pantura maupun jalur arteri.

 Sering terkena banjir rob

ketika pasang air laut naik

 Akses jalan cepat rusak

karena sering terkena banjir.

 Sering terjadi kemacetan.

 Berpotensi angin, karena

berada di pinggir laut jawa.

 Berpotensi menerima

cahaya matahari banyak,

karena merupakan daerah

yang lapang.

Sumber : analisa pribadi
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Kriteria pemilihan lokasi :

1. Lokasi

Lokasi yang akan direncanakan yaitu terletak di kecamatan

semarang utara yang dimana sudah masuk dalam peraturan daerah

kota semarang sebagai jalur transportasi laut.

2. Jarak dengan pusat keramaian.

Untuk jarak antara lokasi dengan pusat keramaian lumayan jauh

dikarenkan lokasi ini berada dipinggir kota semarang akan tetapi bisa

terjangkau dari jalan arteri.

3. Aksesbilitas

Sedangkan untuk aksesbilitas tapak cukup mudah diakses dari

berbagai arah karena dekat dengan jalan arteri nasional yang bisa

menghubungkan keseluruh wilayan jawa tengah dan daerah jawa.

4. Kondisi lingkungan yang mendukung.

Kondisi dilingkungan tapak sangat mendukung untuk pembuatan

terminal penumpang pelabuhan dengan menganalisa daya dukung

tanah, iklim, topografi dll.

5. Infrastruktur

Pada infranstuktur yang terdapat pada lokasi tapak ini sudah cukup

baik untuk aksessbilitas menuju pelabuhan maupun terminal

pelabuhan.
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3.3.2. Analisa Pemilihan Tapak

Berdasarkan lokasi yang telah dipilih yaitu di kecamatan

semarang utara. Berikut ini analisa pemilihan tapak

sebagai berikut :

o Tapak terpilih

Lokasi tapak terpilih terletak di kelurahan

tanjung mas kecamatan semarang semarang utara.

Lokais tapak terdapat lahan terbangun sebuah terminal

penumpang pelabuhan tanjung mas semarang. Dengan

dilintasi oleh jalan kolektor sekunder lebar 14 meter

dibagi 2 jalur masing-masing 7 meter dengan satu arah

terbuat dari cor beton.

Luas tapak 19.158 M²

Gambar 44 lokasi site tapak
Sumber : data pribadi
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Gambar 45 foto lingkungan tapak
Sumber : dokumen pribadi

Gambar 46 foto lingkungan tapak
Sumber : dokumen pribadi
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Batas tapak lokasi terpilih :

- Sebelah utara : laut jawa

- Sebelah selatan : terminal barang pelabuhan tanjung mas.

- Sebelah timur : jl. Coaster

- Sebelah barat : laut jawa

Kondisi lingkungan sekitar tapak terpilih :

- Iklim

Kondisi iklim disekitar tapak tergolong panas karena terletak

dipinggir laut jawa. Suhu dilokasi tapak 30º C dengan jangkauan 26º

C- 32º C.

- Angin

Untuk tingkat kecepatan angin cukup kencang pada jangkauan 0,4-

0,7 m/s.

- Kontur

Kondisi kontur pada tapak terpilih datar.

- Vegetasi

Sedangkan vegetasi yang terdapat dilokasi tapak terdapat pohon

palm dan pohon kresem.
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Berikut ini foto kondisi eksisting tapak terpilih :

Gambar 47 kondisi eksisting tapak
Sumber : dokumen pribadi

Gambar 48 kondisi eksisting tapak
Sumber : dokumen pribadi

Gambar 49 kondisi eksisting tapak
Sumber : dokumen pribadi
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Kekuatan buatan

- Regulasi

Keofisien dasar bangunan (KDB) 60% ,

Ketinggian lantai maksimal 6 lantai.

- Utilitas

Terdapat selokan lingkungan dengan lebar 40 cm kedalaman 60 cm

Jaringan kabel listrik dan telpon serta lampu penerangan jalan.

Amenitas alami

- View

View yang terdapat pada lokasi terpilih dapat terlihat dari jalan

coaster. Sedangkan pemandangan keluar terdapat terminal peti

kemas.

- Topografi

Topografi lokasi tapak yang terpilih datar.

Amenitas buatan

- Jaringan kota

Pada lingkup tapak merupakan sebuah kawasan aktivitas jasa

transportasi laut sedangkan untuk akses dari kota terdapat brt trans

semarang di kawasan lokasi tapak tersebut.
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- Citra arsitektural

Untuk citra arsitektural pada lingkungan tapak terpilih kebanyakan

arsitektural kawasan pabrik dan campuran dengan gaya arsitektural

modern.

Tabel. 15 penilaian tapak
Sumber : analisa pribadi

Kelebihan Kekurangan

 Lokasi site yang dekat

dengan jalur pelayaran laut

jawa.

 Kondisi tanah yang cukup

stabil.

 Aksesbilitas menuju tapak

cukup baik dan dilalui jalur

pantura maupun jalur arteri.

 Sering terkena banjir rob

ketika pasang air laut naik

 Akses jalan cepat rusak

karena sering terkena banjir.

 Sering terjadi kemacetan.

 Berpotensi angin, karena

berada di pinggir laut jawa.

 Berpotensi menerima

cahaya matahari banyak,

karena merupakan daerah

yang lapang.


