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BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Projek Terminal Penumpang Pelabuhan Laut

Tanjung Kendal

I.1.1 Gagasan Awal

Pada awal tahun 2015, muncul rencana pemindahan aktivitas

pelabuhan laut khusus penumpang untuk trayek Semarang -

Kumai pada Pelabuhan Tanjung Emas. Melihat tren peningkatan

jumlah penumpang Pelabuhan Tanjung Emas untuk jangka

pendek, menengah, dan jangka panjang, kapasitas pelabuhan

Tanjung Emas tidak akan mencukupi.

Tabel I.1

Data Arus Penumpang Pelabuhan Tanjung Emas semarang Tahun 2006/2010

Dari data tabel diatas maka dapat di perkirakan peningkatan

jumlah penumpang Tanjung Emas untuk 20 tahun ke depan.

Proyeksi peningkatan jumlah penumpang kapal laut Tanjung

Emas bisa dilihat pada tabel Berikut :
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Tabel I.2 Proyeksi Pertumbuhan Penumpang Arus Penumpang

Untuk itu diperlukan pelabuhan baru yang letaknya

berdekatan dengan pelabuhan Tanjung Emas untuk menampung

kebutuhan tersebut dan Pelabuahan Tanjung Emas akan di

fokuskan untuk rute Internasional1.

Dalam Peraturan Menteri no 18 tahun 2013, Pelabuhan

Tanjung Emas dan Terninal Kendal merupakan satu kesatuan

dalam DLkr dan DLkp Pelabuhan Tanjung Emas sehingga dalam

perkembangannya nanti Terminal Kendal juga menjadi perhatian

1 Indra Nugraha, Terminal Penumpang Kapal Laut Kaliwungu Kendal Tahun 2028,
Tugas Akhir Jurusan Araitektur Universitas Diponegoro, Semarang : 2012. Hlm 1
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khususnya untuk pengembangan kegiatan niaga terbatas dan

beberapa kegiatan lain yang dapat menunjang peran Pelabuhan

Tanjung Emas Semarang. Berikut DLKr dan DLKp Pelabuhan

Tanjung Emas berdasarkan SK bersama Menteri Dalam Negeri

dan Menteri Perhubungan No 15 Tahun 1982. 2

G

Gambar I.1 DLKr Pelabuhan Tanjung Emas

Sumber : Peraturan Menteri No. 18 Tahun 2013

Berdasarkan study kelayakan yang pernah dilakukan Badan

Perencanaan Pembanguan Daerah Kendal, daerah ini sangat

potensial dibangun pelabuhan terpadu. Pelabuhan Kendal akan

menopang aktifitas Tanjung Emas yang kerap terkendala rob.

2 Menteri Perhubungan, Pm No. 18 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pelabuhan
Tanjung Emas Semarang, Kemenetrian Perhubungan, Jakarta : 2013. Hlm 5
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I.1.2 Alasan Pemilihan Judul

A. Ketertarikan (Interest)

Angkutan transportasi laut masih tetap menjadi pilihan

bagi masyarakat. Angkutan transportasi laut dianggap lebih

terjangkau daripada pesawat terbang. Selain murah,

perjalanan melalui jalur laut juga akan terbebas dari

kemacetan daripada jalur darat. Dari data yang dikeluarkan

Peraturan Menteri 18 tahun 2013, jumlah penumpang

pelabuhan Tanjung Emas tercatat mengalami kenaikan. Dari

data tersebut dapat diproyeksikan pada tahun 2013 jumlah

penumpang Tanjung Emas mencapai 631.437 orang.

Dengan adanya pelabuhan penyeberangan Kendal dan

pelabuhan penyeberangan Kumai diharapkan mampu

menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau Kalimantan dan

menunjang keberadaan Pelabuhan Tanjung Emas.

B. Kepentingan Mendesak (Urgency)

Berdasarkan study kelayakan yang pernah dilakukan

Badan Perencanaan Pembanguan Daerah Kendal, daerah

ini sangat potensial dibangun pelabuhan terpadu.

Pengembangan pelabuhan Tanjung Emas terkendala

lingkungan yang selalu rob. Pelabuhan Kendal akan

menopang aktifitas Tanjung Emas yang kerap terkendala rob.
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Gambar I.2 Rob di Tanjung Mas

Sumber : detiknews

Pemprov Jateng akan segera melakukan

pembangunan pengembangan Pelabuhan Kendal. Hal ini

dilakukan karena Pemprov Jateng menilai, keberadaan

pelabuhan Tanjung Emas Semarang sudah tidak mungkin

lagi dikembangkan, sehingga harus ada alternatif lain yaitu

pengembangan pelabuhan Kendal yang lokasinya tidak jauh

dari pelabuhan Tanjung Emas3.

C. Kebutuhan (Need)

Pembangunan Terminal Kendal tidak dapat dilepaskan

dari status eksisting Terminal Kendal yang telah ada.

Pembangunan Terminal Kendal darl sisi teknis merupakan

bagian dari kelanjutan pembangunan fasilltas yang telah ada

untuk memperluas pelayanan dalam rangka mendukung

peran Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.

3 Newswire, Infrastruktur Jawa Tengah Perlu Ditingkatkan, diakses dari
http://semarang.bisnis.com/read/20170228/12/92409/presiden-infrastruktur-jawa-tengah-
perlu-ditingkatkan, pada 13 Juli 2017

http://semarang.bisnis.com/read/20170228/12/92409/presiden-infrastruktur-jawa-tengah-perlu-ditingkatkan
http://semarang.bisnis.com/read/20170228/12/92409/presiden-infrastruktur-jawa-tengah-perlu-ditingkatkan
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Memperhatikan perkembangan dewasa ini, serta

masalah pelayanan di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang

yang timbul, perkembangan Terminal Kendal lebih

ditekankan unluk melayani kegialan pelayanan angkutan

penumpang dangan jenls kapal Ro-Ro dan angkutan barang

khususnya untuk angkutan barang umum (general cargo)

dan angkutan barang khusus seperti Kayu log dan Batubara.

Kapal-kapal yang dlmungkinkan akan tambat di Terminal

Kendal disamping kapal - kapal kecil dan kapal unluk

pelayaran rakyat juga akan melibatkan kapal-kapal yang

berukuran basar, yallu antara 4000-6000 DWT. Dengan

demikan dermaga yang dirancang unluk Terminal Kendal

dilujukan untuk melayani kapal-kapal yang berukuran

tersebut.4

D. Keterkaitan (Relevancy)

Dari analisis tren perkembangan pengguna jasa

angkutan laut, pembangunan Terminal Kendal merupakan

upaya unluk meningkatkan pelayakan dangan cara

melakukan sharing pelayanan melalui upaya pemindahan

aktivitas pelabuhan laut penumpang dan penyeberangan

serta angkutan general cargo pada jenis jenis tertentu yang

ada di Pelabuhan Tanjung Emas sekarang ini, sehingga

4 Menteri Perhubungan, Pm No. 18 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pelabuhan
Tanjung Emas Semarang, Kemenetrian Perhubungan, Jakarta : 2013. Hlm 37
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secara fungsi, peran dan administrasinya Terminal Kendal

berada di bawah naungan Pelabuhan Tanjung Emas

Semarang.

I.2. Tujuan dan Sasaran Pembahasan

I.2.1 Tujuan

Tujuan yang akan dicapai dalam perencanaan dan

perancangan Terminal Penumpang Pelabuhan Tanjung Kendal

adalah sebagai berikut :

 Pembangunan Terminal Kendal merupakan upaya untuk

meningkatkan pelayakan dangan cara melakukan sharing

pelayanan melalui upaya pemindahan aktivitas pelabuhan laut

penumpang dan penyeberangan serta angkutan general cargo

pada jenis jenis tertentu yang ada di Pelabuhan Tanjung Emas

sekarang ini, sehingga secara fungsi, peran dan

administrasinya Terminal Kendal berada di bawah naungan

Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.

 Mengembangkan Terminal Kendal yang terpadu dengan

palayanan penyeberangan yang malayani aktivitas angkutan

laut baik penumpang ataupun barang secara umum secara

sinergis dan terpadu dangan pelayanan angkutan

penyeberangan untuk mendukung aktivltas pergerakan di

Pelabuhan Tanjung Emas.
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 Menyediakan fasilitas·faslitas pendukung untuk fungsi

pelabuhan terpadu, baik fasilitas yang berada dl perairan

maupun yang berada di daralan.

 Memberikan fasilltas pelayanan bagi panumpang, barang dan

kendaraan yang melalui Terminal Kendal.

 Memperlancar transportasi antar wilayah di Kabupaten Kendal

dan di luar Kabupaten Kendal malalui pengembangan

keterpaduan antarmoda transportasi yang ada.

I.2.2 Sasaran Pembahasan

Sedangkan target sasaran perencanaan dan perancangan

Terminal Penumpang Pelabuhan Laut Tanjung Kendal ini adalah

sebagai berikut :

 Arsitektur : Terminal ini akan dilengkapi dengan berbagai

fasilitas dengan konsep bangunan bersifat modern, ramah

lingkungan dan hemat energi (menggunakan lampu LED

dengan sistem diming, osesnsa (occupancy sensor).

Selain itu, pendingin ruangan menggunakan VRF (variable

refrigerant flow) dan outdoor menggunakan scroll

type (automatic backup function).

Terminal ini juga akan dilengkapi dengan garbarata

boarding bridge yang menghubungkan terminal penumpang

dengan kapal melalui fasilitas berupa lorong yang dapat
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bergerak secara horizontal dan vertikal disesuaikan dengan

posisi pintu pada dek kapal.

 Penyedia Jasa Angkutan : Membuka Akses para penyedia

jasa angkutan di Indonesia agar dapat ikut berpartisipasi pada

jalur – jalur yang dilayani Terminal Pelabuhan ini.

 Masyarakat : Dari sisi Pembangunan Transportasi dan

Ekonomi Wilayah, pembangunan dermaga Terminal Kendal

merupakan suatu overhead capital dengan tujuan

meningkatkan kegiatan pelayanan transportasi yang secara

tidak Iangsung dapat meningkatkan produksi ekonomi dan

pendistribusiannya, yang pada ujungnya adalah meningkatkan

kesejahteraan masyarakat.

 Pemerintah : Rencana pengembangan Kawasan Srategis

Ekonomi rnerupakan salah satu kebijakan yang dapat

rneningkatkan perekonornian wilayah. KSE Kendal merupakan

Salah satu kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan

strategis Provinsi Jawa Tengah dalam sudut kepentingan

perturnbuhan ekonomi. Alokasi Penempatan Kawasan

Strategis Ekonoml ini dangan pertimbangan kemudahan akses

dari Terminal Kendal yang nantinya akan menjadi pintu

gerbang bagi distribusi barang yang akan masuk ke Kawasan

Industri maupun ke Kabupaten Kendal.
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I.3 Lingkup Pembahasan

I.3.1 Ruang Lingkup Substansial

Terminal Penumpang Pelabuhan Tanjung Kendal ini

merupakan perancangan baru yang diproyeksikan untuk

menunjang Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, sehingga

perencanaan - perancangan tetap merespon masalah dan

kebutuhan dari pengguna transportasi terhadap Pelabuhan

Tanjung Emas Semarang. Bangunan ini merupakan kompleks

bangunan dengan fasilitas utama adalah sebagai tempat transit,

menaikkan, dan menurunkan penumpang kapal laut. Selain itu

juga terdapat pula fasilitas penunjang kegiatan utama, fasilitas

penunjang, fasilitas pengelola dan fasilitas service.

I.3.2 Ruang Lingkup Spasial

Pelabuhan Kendal akan di proyeksikan sebagai Pelabuhan

Pengumpul bagi Pelabuhan Induk Tanjung Emas. Kawasan

Strategis ekonomi pada kawasan industri Kaliwungu ini dialokasi

berada di selatan kawasan Terminal Kendal. Alokasi

Penempatan Kawasan Strategis Ekonomi ini dengan

pertimbangan kemudahan akses dari Ternminal Kendal yang

nantinya akan menjadi pintu gerbang bagi distribusi barang yang

akan masuk ke Kawasan Industri maupun ke Kabupaten Kendal.

Terminal Pelabuhan ini di proyeksikan untuk menunjang

keberadaan Pelabuhan Tanjung Emas yang di prediksi tidak
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cukup menampung jumlah penumpang pada 15 tahun

mendatang. Lingkup pembahasan proyek Terminal Pelabuhan ini

dapat dijelaskan sebagai berikut :

 Deskripsi proyek baik berupa gambaran umum proyek

maupun gambaran khusus proyek Terminal Penumpang

Pelabuhan Tanjung Kendal hingga studi komparasi yang

menghasilkan perbandingan dari masing – masing proyek

yang disurvey.

 Program arsitektural yang mencakup studi aktifitas, studi

fasilitas, studi kebutuhan ruang, studi citra arsitektural, studi

system (bangunan, fasilitas, struktur dan enclousure) dan

studi pemanfaatan teknologi. Program arsitektural ini juga

meliputi konsep desain dari Bangunan Terminal Penumpang

Pelabuhan

 Kajian Teori yang berhubungan dengan permasalahan utama

pada proyek, mulai dari penerapan desain, terminologi, teori

penekanan desain, hingga kemungkinan penerapan kajian

teori kedalam Proyek Terminal Penumpang Pelabuhan

I.4 Metode Pembahasan

I.4.1 Metode Pengumpulan Data

Metoda pengumpulan data dilakukan dengan cara

mengumplkan data-data primer serta data data sekunder yang

berhubungan dengan proyek yang akan dikerjakan.



12

A. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperolah langsung dari

pengamatan lapangan atau melakukan wawancara. Langkah

dalam mendapatkan data primer pada proyek ini antara lain:

1. Tinjauan langsung ke lokasi yang akan digunakan untuk

mengetahui keadaan yang sebenarnya.

2. Mengamati permasalahan yang ada pada lokasi dan

masalah yang mungkin ditimbulkan dengan adanya

pembangunan ini.

3. Mengamati fasilitas-fasilitas yang tersedia serta sarana

prasarana yang nantinya dapat digunakan untuk

mendukung perencanaan atau akan menjadi hambatan.

4. Mendokumentasikan keadaan lokasi dan lingkungan

sekitar.

5. Mengadakan studi preseden dengan mengunjungi

Pelabuhn yang dianggap sebanding atau relevan dengan

proyek yang akan dikerjakan.

6. Wawancara terhadap pihak-pihak yang memiliki keterkaitan

dengan perencanaan pembangunan ini.

B. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber

kedua, data sekunder dapat berupa buku, jurnal, dokumen

peraturan daerah, dll. Langkahdalam mendapatkan data primer

pada proyek ini antara lain:
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1. Mencari literatur mengenai bangunan-bangunan pelabuhan

laut yang dapat dijadikan sebagai preseden.

2. Mencari literatur tentang standar-standar arsitektur, perilaku

manusia, serta tentang struktur dan material bangunan

yang sesuai dengan proyek yang akan dikerjakan.

3. Mencari data-data tengtang peraturan daerah yang akan

mempengaruhi proyek yang akan dikerjakan.

I.4.2 Metode Penyusunan dan Analisis

1. Reduksi data yaitu cara yang dilakukan dengan merangkum

data yang ada guna menentukan hal-hal penting untuk

kemudian memfokuskan data tersebut dengan konteks

perencanaan.

2. Display data yaitu menyusun data yang telah direduksi

dengan cara yang sistematis, sehingga data akan mudah

dibaca dan lebih komunikatif dengan cara pembuatann grafik,

matriks, dan lain sebagainya.

3. Mengambil kesimpulan dan verifikasi data, pengambilan

kesimpulan berdasarkan data yang ada melalui analisis

secara menyeluruh guna mendapatkan hasil yang akurat.

4. Dalam penyusunan analisis menggunakan metoda induktif,

yaitu cara analisis dari kesimpulan yang diuraikan menjadi

contoh-contoh nyata dan fakta untuk kemudian dirumuskan

menjadi suatu kesimpulan.
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I.4.3 Metode Pemrograman

Metoda pemrograman meliputi analisa yang dilakukan

berdasarkan dari data yang di dapat dari survey dan wawancara

yang telah dilakukan ditambah dengan tinjauan literatur untuk

menguatkan hasil pemrogaman. Analisa yang dilakukan

berdasarkan dari data yang di dapat seperti tinjauan lokasi,

kebutuhan serta persyaratan dan standard – standard yang

berlaku. Kemudian dilanjutkan dengan menarik sintesa atau

kesimpulan. Untuk lebih jelasnya sebagai berikut :

A. Tahap Analisis

Setelah data yang diperoleh di susun, langkah

selanjutnya adalah dianalisis kembali ntuk menemukan

permasalahan dominan, persyaratan desain, penekanan

desain, dan kelayakan tapak yang kemudian dijadikan

sebagai bahan acuan dalam proses pemrograman dan

proses desain Terminal Penmpang Pelabuhan ini. Data yang

dianalisis pada tahap ini merupkan data primer, data skunder,

studi aktivitas, studi ruang, dan studi lokasi / tapak.

B. Tahap Sintesis

Tahap sintesis ini merupakan tahap dimana data yang

telah dianalisis kemudian disimpulkan. Kesimpulan ini

berguna sebagai bahan acuan Landasan Teori dan

Pemrograman maupuntahap selanjutnya.
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Dari data analisa yang dilakukan dapat dijadikan acuan

atau data utama dalam memecahkan permasalahan desain

yang di temukan terkait dengan pemrograman pada proyek

tersebut.

I.4.4 Metode Perancangan Arsitektur

Metode yang dilakukan dalam tahap perancangan arsitektur

meliputi :

A. Tema

Penentuan tema perancangan penting dilakukan untuk

memberikan batasan-batasan pada proyek yang akan

dilaksanakan. Selain itu, penentuan tema juga memiliki

manfaat sebagai pendekatan bangunan untuk

memberikan makna pada bangunan yang akan dibuat.

B. Rancangan Skematik

Merupakan tahapan pengembangan yang

menghubungkan antara programing yang ada dengan

tema desain untuk kemudian menghasilkan gagasan

konsep pra rancangan berupa konsep spatial/keruangan

meliputi zoning makro/mikro, vertikal/horisontal dan

konsep format/tata bentuk meliputi konfigurasi masa, aspek

visual, citra bangunan. Rancangan skematik belum

dapat diwujudkan menjadi sebuah bangunan karena
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bentuknya yg masih abstrak sehingga membutuhkan

penyempurnaan pada pengembangan desain.

C. Pengembangan Perancangan

Merupakan tahap penyempurnaan dari rancangan

skematik dengan menggunakan dimensi-dimensi yang

sudah terukur sehingga menjadi suatu gambar kerja yang

jelas serta dapat dilaksanakan menjadisebuah bangunan.

Dalam pengembangan desain akan dihasilkan gambar denah,

tampak, potongan dan gambar detail untuk mempermudah

pelaksanaan.

D. Pembuatan Detail

Tahap ini merupakan tahap lanjutan dari tahap

pengembangan. Dimana berfungsi sebagai penjelas gambar

kerja.. penggambaran detai ini menggunakan bantuan

software CAD maupun Sketchup.

E. Presentasi Produk Perancangan

Merupakan tahapan untuk mengkomunikasikan hasil karya

yang telah diselesaikanuntuk dapat dipahami oleh orang yang

memiliki kepentingan atas proyek ini untuk selanjutnya

mendapatkan masukan yang dapat mendukung kesempurnaan

desain..
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I.5 Sistematika Pembahasan

I.5.1 BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisi pengantar ataupun perkenalan masalah yang

dibahas dalam keseluruhan laporan. Subbab yang dibahas

pada bab ini seperti latar belakang proyek, tujuan dan sasaran

pembahasan, lingkup pembahasan, metode pembahasan dan

sistematika pembahasan.

I.5.2 BAB II : Tinjauan Proyek

Pada bab ini disajikan uraian maupun deskripsi umum,

yang bersifat mengantarkan kepada permasalahan utama,

maupun wawasan tentang kasus maupun proyek yang masih

bersifat umum. Pada bab ini, pembahasan belum menjurus ke

proyek secara khusus dan detail. Subbab yang dibahas lebih

lanjut diantaranya ; tinjauan umum(meliputi gambaran umum,

latar belakang perkembangan - trend, dan sasaran yang akan

dicapai), tinjauan khusus (meliputi terminologi, kegiatan,

spesifikasi dan persyaratan desain, deskripsi konteks kota,

urgensi, relevansi, studi banding kasus proyek sejenis, dan

permasalahan desain), serta kesimpulan, batasan, dan

anggapan.

I.5.3 BAB III : Analisis Pendekatan Program Arsitektur

Pada bab ini dibahas uraian secara kualitatif dan kuantitatif

analisis pendekatan program arsitektur. Subbab yang dibahas
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dalam Bab ini adalah seperti; analisis pendekatan arsitektur

yang didalamnya meliputi studi aktifitas, studi fasilitas, studi

ruang khusus, studi luas bangunan dan lahan, studi citra

arsitektural. Kemudian Subab Yang lainnya adalah analisis

pendekatan sistem bangunan yang didalamnya meliputi studi

sistem struktur dan enclosure, studi sistem utilitas, studi

pemanfaatan teknologi. Dan kemudian Subbab terakhir yang

dibahas dalam Bab ini adalah analisis pendekatan konteks

lingkungan.

I.5.4 BAB IV : Program Arsitektur

Pada bab ini dibahas uraian secara kualitatif dan kuantitif

yang mendasarkan pada analisis pendekatan pada BAB I –

BAB III serta merupakan kesimpulan secara menyeluruh dari

uraian terdahulu. Subbab yang dibahas lebih lanjut

diantaranya ;konsep program, tujuan perancangan, faktor

penentu perancangan, faktor persyaratan perancangan, dan

program arsitektur.

I.5.5 BAB V : Kajian Teori

Pada bab ini dibahas uraian mengenai kajian teori

penekanan desain dan kajian teori permasalahan dominan.

Subbab yang dibahas lebih lanjut diantaranya ; interpretasi dan

elaborasi dari teori penekanan desain, teori permasalahan



19

dominan, studi preseden, dan kemungkinan implementasi teori

ke dalam kasus pada proyek yang sedang dibahas.

I.5.6 Daftar Pustaka

Bab ini berisi tentang sumber data yang digunakan sebagai

referensi baik berupa literatus secara kepustakaan maupun

secara elektronik.

I.5.7 Lampiran

Merupakan data penyerta yang berfungsi sebagai penjelas

Laporan Teori dan Program “Terminal Penumpang Pelabuhan

Laut Tanjung Kendal”.


