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BAB IV

PROGRAM ARSITEKTUR

4.1. Konsep program

konsep program arsitektur meliputi : aspek citra arsitektur, aspek

fungsi, aspek teknologi dan aspek lingkungan.

4.1.1. Aspek citra lingkungan

Citra arsitektur yang akan di implementasikan yaitu dengan

konsep arsitektur eco-tech modern dengan tetap

memperhatikan lingkungan sekitar dan nuansa nusantara

yang ada dilingkungan sekitar.

- Menyatu dengan lingkungan

Walaupun mengikuti gaya arsitektur modern yang

ekologis akan tetap menimbulkan kesan nusantara dan

mengikuti lingkungan sekitar. Untuk lingkungan sekitar

lokasi tapak terdapat berbagai bangunan yang

mengusung arsitektur modern dan terdapat pula

kawasan pabrik yang menggunakan gaya arsitektur

nusantara.
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- Mengkaloborasikan dengan arsitektur eco-tech.

Untuk konsep yang diterapkan bangunan terminal

kebayakan menggunakan konsep arsitektur modern.

oleh karena gagasan konsep yang akan di

implementasikan pada bangunan terminal ini yaitu

mengkaloborasikan konsep modern yang ekologis serta

tidak lupa menggunakan teknologi yang modern juga

mengikuti perkembangan teknologi yang sekarang.

4.1.2. Aspek fungsi

Fungsi bangunan terminal penumpang pelabuhan tanjung

mas ini sebagai tempat transit calon penumpang kapal baik

dalam keberangkatan maupun kedatangan. Selain sebagai

transit untuk calon penumpang fungsi terminal pelabuhan

yaitu sebagai yang fasilitor semua kegiatan di pelabuhan

dengan menyediakan fasilitas penunjang yang bertujuan

untuk membuat calon penumpang nyaman dan aman saat

berada di terminal penumpang.
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4.1.3. Aspek teknologi

Teknologi yang akan diterapkan pada bangunan terminal

penumpang menggunakan teknologi yang modern untuk

memfasilitasi dan memperlancar sirkulasi pengunjung

dalam terminal dan teknologi yang merespon dengan

kondisi lingkungan sekitar.

Contoh teknologi yang merespon dengan lingkungan sekitar

yaitu :

Jendela otomatis ini bukti bahwa teknologi sudah semakin

canggih. Sistem kerja dari jendela ini yaitu apabila terjadi

panas yang cukup terik maupun hujan maka dengan

otomatis menutup sendiri.

Gambar 50 jendela otomatis
Sumber : dutch.alibaba.com
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4.1.4. Aspek lingkungan

untuk aspek lingkungan yang akan diterapkan yaitu akan

memaksimalkan sumber daya alam yang ada dengan

mengkabolarasikan dengan teknologi seperti memanfaatkan

penghawaan/pencahayaan alami serta penggunaan bahan

material yang ramah lingkungan dan mudah ditemukan di

lingkungan sekitarnya yang lebih ekonomis dalam hal

pembiayaan.

4.2. Tujuan perancangan, faktor penentu perancangan, faktor

persyaratan perancangan.

4.2.1. Tujuan Perancangan.

Pada perancangan ini bertujuan untuk memaparkan latar

belakang pemilihan judul terminal penumpang pelabuhan

tanjung mas . yang dimana pada hal ini melakukan

modernisasi terminal penumpang pelabuhan dengan

memprioritaskan menunjang fasilitas penumpang yang

memadahi dan kenyamanan calon penumpang kapal serta

menata sirkulasi pengunjung dengan sebaik mungkin.
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4.2.2. Faktor Penentu Perancangan.

Pada setiap penentu perancangan didasari faktor penentu.

Berikut ini terdapat beberapa faktor penetu perancangan

diantaranya :

- Regulasi

Faktor penentu perancangan salah satunya yaitu

kebijakan dari pemerintah daerah tersebut. Oleh karena

itu kebijakan peraturan yang telah diatur oleh

pemerintah daerah harus di taati dan dipatuhi, sebab

peraturan ini secara lugas telah mengatur semua

kebijakan rencana detail tata ruang kota (RDTRK)  dan

rencana tata ruang wilayah (RTRW) kota semarang.

- Data & alur kapal

Data yang diperoleh dari lapangan setiap hari terjadi 2

kapal yang diberangkatkan dari terminal penumpang

pelabuhan tanjung mas semarang. Sedangkan

kapasitas kapal sendiri berbeda-beda. Untuk

pelayaran internasional terjadi pada bulan januari,

February,maret, juli, agustus, September,

oktober,November dan desember. Diakumulasi

pertahun terdapat 21 kapal dari mancanegara yang

bersandar di pelabuhan tanjung mas semarang.
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Tabel. 16 sifat ruang
Sumber : Data Pelni

No Jenis kapal Kapasitas & ukuran

kapal

Tujuan Jarak (waktu)

tempuh

1 KM. LAWIT 1.602 orang& 6.002 GT Kumai 14 jam

2 KM. KELIMUTU 1.602 orang& 6.002 GT Karimunjawa 3 jam

3 KM. BINAIYA 970 orang& 6.002 GT Sampit 29 jam

4 KM. EGON 708 orang & 4.914 GT Banjarmasin 25 jam

5 KM. SIRIMAU 1.649 orang& 6.022 GT Sampit 29 jam

6 KM. KIRANA I 785 orang & 2.508 GT Sampit 29 jam

7 KM. DHARMA

KENCANA II

355 orang & 2.825 GT Kumai 14,5 jam

8 KM. DHARMA

FERRY II

675 orang & 6.370 GT Ketapang 14 jam

9 KM. DHARMA

FERRY VIII

508 orang & 9.815 GT Pontianak 25 jam

- Kondisi tapak

Kondisi tapak yang dimaksud ini adalah melakukan

analisa terhadap kodisi tapak secara langsung dimulai

dari melakukan menganalisa daya dukung tanah,

kondisi eksisting lahan tapak yang akan digunakan

serta potensi tak terduga yang akan terjadi di lahan

tersebut.
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- Aktivitas pengunjung.

Aktivitas pengunjung yaitu melakukan transit diterminal

sebelum melakukan keberangkatan maupun

kedatangan menggunakan transportasi laut(kapal)

untuk itu berdampak pada pola sirkulasi pengunjung,

kebutuhan ruang dan penataan ruang. Pola yang lebih

dominan untuk dianalisa lebih mendalam yaitu pola

antara sirkulasi pengunjung-pengunjung maupun

sirkulasi pengunjung-barang.

- Keamanan

Pada penentu perancangan ini tidak lupa untuk

memberi perhatian khusus untuk tingkat keamanan

didalam terminal maupun diluar terminal penumpang

tersebut. Pihak pengelola harus mempriotitaskan soal

keamanan dan kenyamanan selain pelayanan yang

prima diterminal penumpang.

- Tema desain

Kondep desain yang akan diimplementasikan yaitu

meniru gaya arsitektur eco-tech yang dimana

mengkabolarasikan antara gaya arsitektur ekologi

dengan gaya arsitektur modern (teknologi).



111

4.2.3. Faktor Persyaratan Perancangan

a. Arsitektur

 Perencanaan dan perancangan alur sirkulasi

dalam bangunan

 Peletakkan massa bangunan dengan

memperhatikan kondisi dan dampak terhadap

lingkungan sekitar

 Perencanaan dan desain bangunan yang

merespon lingkungan sekitar

b. Bangunan

 Pemilihan struktur bentang lebar harus melalui

analisa terlebih dahulu pada kualitas tanah di

sekitar tapak.

 Menciptakan sirkulasi di luar dan di dalam

bangunan secara jelas

 Perencanaan dengan memaksimalkan

pencahayaan alami untuk mengurangi

penggunaan pencahayaan buatan dan juga

mendapatkan penghawaan alami yang

sejuk dengan meminimalkan penggunaan

penghawaan buatan
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 Penyediaan fasilitas yang merespon kebakaran

dan menyediakan jalur evakuasi dalam

bangunan

 Perencanaan utilitas dan mekanikal elektrikal

dalam bangunan

c. Lingkungan

 Pemilihan lokasi dengan memperhatikan

kondisi di sekitar lokasi dan peruntukan tata

wilayah

 Lokasi berada di kawasan pelabuhan tanjung

mas semarang.

 Pengolahan lingkungan luar bangunan untuk

memenuhi kebutuhan ruang luar

 Memperbaiki lingkungan tapak dan

mempertahankan vegetasi eksisting seoptimal

mungkin

 Memperhatikan gelombang pasang air laut dan

memperbaiki struktur penahan gelombang laut.
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4.3. Program Arsitektur

Program arsitektur ini meliputi : program kegiatan, program

sistem struktur dan program sistem utilitas.

4.3.1. Program Kegiatan

 Program ruang

Program ruang berdasarkan sifat ruang diantara nya :

Tabel. 17 sifat ruang
Sumber : analisa pribadi

Privat Semi privat Publik

 R. Kerja

 Ruang rapat.

 Ruang VVIP.

 Ruang

karantina.

 ruang imigrasi

 Mushola

 Pos keamanan

 Ruang lansia

 Ruang menyusui.

 Money changer.

 Pos kesehatan

 Km/wc

 Ruang tunggu

 Ruang informasi.

 Ruang bebas

rokok.

 Cafetarian

 Minimarket

 R.bermain anak.
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 Besaran ruang

Tabel. 18 sifat ruang
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 indoor 12 M² 1 SB 12 M²

R. tunggu Indoor 558 M² 2 SB 1116 M²

R.Pengelola Indoor 36 M² 1 SB 36 M²
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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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Besaran ruang parkir

Tabel. 19 sifat ruang
Sumber : analisa pribadi

Jenis Kendaraan Jenis Ruang Jumlah kendaraan Luasan (M²)

Sepeda motor Outdoor 140 274,4 M²

Mobil Outdoor 245 3062,5 M²

Angkutan umum Outdoor 17 306 M²

Total luas 3.624,9 M²

7249,8 M²

4.3.2. Program Sistem Struktur

Pemilihan sistem struktur beserta alasan nya .

Tabel 20 analisa struktur terpilih
Sumber : analisa pribadi

Elemen struktur Pemilihan Struktur Alasan

Struktur Bawah Pondasi deck on pile  Sruktur ini sudah

umum digunakan

untuk pelabuhan di

indonesia.

Total luas + sirkulasi 100%
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 Dalam pengerjaan

tidak memerlukan

waktu yang lama

Struktur tengah(selimut

bangunan)

 Kolom dan balok

beton bertulang

 Menggunakan plat

lantai one slab

 Dalam sistem

struktur tengah

menggunakan

kolom dan balok

bertulang karena

sudah umum

digunakan untuk

bangunan

diindonesia.

 Menggunakan plat

lantai one slab

dapat mengurangi

balok atas.

Struktur atas  Untuk struktur atap

yang menggunakan

bentang lebar akan

mengkombinasikan

antara sturktur

spaceframe dan

 Alasan

menggunakan

struktur space

frame bisa

menerima bentuk

apapun.
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struktur atap folded

plate.

 Sedangkan untuk

struktur folded plate

dalam pengerjaan

nya tidak terlalu

rumit.

Pemilihan Material Enclosure Bangunan

Tabel 21 analisa struktur terpilih
Sumber : analisa pribadi
Elemen Enclosure Penggunaan Material Alasan

Material lantai Jenis lantai yang

digunakan untuk

eksterior dan interior

yaitu jenis granite tile

- Memiliki warna yang

cukup.

-harga nya cukup

terjangkau.

Dinding eksterior &

interior

- Bata ringan hebel

- roster beton

- dinding partisi

kalsiboard

- dinding kaca limited

- beban material lebih

ringan.

- ramah lingkungan.

Plafond - Untuk plafond akan

menggunakan plafond

grc dan plafon gysum.

-dapat mengikuti

bentuk bangunan.
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4.3.3. Program sistem utilitas

Tabel 22 analisa struktur terpilih
Sumber : analisa pribadi

Utilitas Program Keterangan

 Air bersih  Tandon merk

penguin

Asumsi perhitungan

Kebutuhan air bersih 3

liter per orang di

terminal = 3 x 1400 =

4200 liter.

Menggunakan type

TB-200.

 Limbar padat  Biotank Membutuhkan 1

biotank ukuran m³ dan

biotank ukuran 12 m³.

 Limbah cair  Water treatment Filtrasi – bak

penampungan –

penggunaan –

dibuang
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 Sampah  Tempat sampah

organik dan non

organik.

Pembuangan sampah

telah disediakan di

sejumlah tempat

terminal penumpang.

 Penghawaan  AC central

 AC split

Sering digunakan

pada bangunan yang

sama.

 Pencahayaan

buatan

 Lampu LED Memiliki kualitas yang

baik serta mudah

dalam perawatan dan

tahan lama.

 Penangkal petir  Flash vectron Memiliki radius 150 m

 Transportasi

vertikal &

horizontal

 Eskalator

 Tangga

 Eskalator barang

 Garbarata

Untuk memudahkan

sirkulasi penumpang.
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 Keamanan  CCTV

 Acces card

 kebakaran

- Terhubung

langsung dengan

kabel fiber

- Smoke detector

yang otomatis

terhadap asap.

 Telekomunikasi  Kabel fiber - Memiliki

kecepatan

100mbps

 Listrik  Pln

 Genset

-
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4.3.4. Program lokasi dan tapak

 Untuk lokasi tapak terpilih terdapat pada BWK III kota semarang,

kecamatan semarang utara kelurahan tanjung mas.di jalan coaster.

Memiliki luas 1.135,275 Ha

KDB = 60%

GSB = 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Ketinggian lantai bangunan maksimal 6 lantai

KDH = 10%

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
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Gambar 51 lokasi site tapak
Sumber : data pribadi

Berikut ini foto kondisi eksisting tapak terpilih :

Gambar 52 foto lingkungan tapak
Sumber : dokumen pribadi
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Gambar 53 foto lingkungan tapak
Sumber : dokumen pribadi

Gambar 54 kondisi eksisting tapak
Sumber : dokumen pribadi
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Gambar 55 kondisi eksisting tapak
Sumber : dokumen pribadi

Gambar 56 kondisi eksisting tapak
Sumber : dokumen pribadi
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 Perbaikan dalam iklim mikro

Untuk merespon iklim mikro disekitar lokasi tapak ini yaitu

mempunyai permasalahan dalam bencara banjir rob pada

saat musim hujan. Sehingga untuk merespon bencana itu

akan di pasang sebuah pompa penyedot air di beberapa titik

di lokasi tapak tersebut.

 Perlindungan bangunan dan penguatan tanah

Sedangkan untuk perlindungan bangunan ini akan merespon

dengan iklim lingkungan sekitar dan ramah lingkungan. Untuk

pengutaan tanah pada lokasi tapak yang memiliki area pesisir

pantai ini akan menggunakan struktur pondasi deck on pile

yang mendukung dengan kondisi tanah disekitar tapak.

 Pilihan jenis pohon dan penutup tanah

Untuk jenis pohon yang dapat direkomendasikan untuk tapak

site lokasi yaitu diantara nya : pohon palm, pohon angsana,

pohon cemara. Sedangkan untuk penutup tanah akan

menggunakan batako atau grass blok untuk perkerasan

dalam tapak.

Selain itu akan direncanakan untuk sumur resapan air, surya

panel yang memanfaatkan panas sinar matahari, serta rain

harvisting untuk pemanfaatan air hujan buat penyiraman

taman.


