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BASI 

PENDAHULUAN 

1 ~ 1. Latar belakang proyek 

Kota yang sedang berkembang menuju ke kola metropolitan. dalam setiap 

pembangunannya tidak lepas dan sebuah sistem transportasi massat Transportasi 

sangat berperan dalam kehidupan manusia, timbul tuntutan untuk menyediakan 

samna dan prasarana transportasi agar pergerakan mereka dapat berlangsung 

secara aman, nyaman, teratur, dan lancar serta ekonomis dan segi waktu maupun 

biaya. Sebagai Ibukota Propinsi, Kota Semarang memiliki titik pertemuan rute - rote 

transportasi dalam pengembangan jaringan jalan nasional (secara khusus di Jawa 

Tengah) juga bagi perkembangan janngan jalan dalam skala regio.'1a! yaitu arah 

bamt (Jakarta/8andung), Selatan (YogyakartafSolo) , TImur (SumbayalMalang), 

maupun luar Pulau Jawa, juga potensi jalur transportasi udara. air, dan darat (kere1a 

api dan jalan raya). Kota Semarang butuh wadah dan jaringan transportasi yang 

dapat menjangkau dan mengurangi kepadatan ke pusst kota. Rencana dibukanya 

jalur lingkar Semarang dan jalur tol Semarang - Solo akan dapa! merubah sistem 

janngan transportasi Kota Semarang, termasuk salah satunya bus amar kola dan 

antar provinsi yang sekarang sudah tidak dapat masuk ke dalam kota, maka 

mengharuskan melewati jalan tol. Kota Semarang sendin saat ini dilayani oleh dua 

terminal utama yaitu Terminal bus Terbayo yang melayani kedatangan dan arah 

timur dan rencana pembangunan Terminal bus Mangkang yang melayani 

kedatangan dari arah barat Kota Semarang. Pada awalnya kondisi kedua terminal ini 

masih layak sebagai sebuah terminal induk. Tetapi perkembangan wiJayah Kota 

Semarang terutama berkenaan dengan rencana tata mang dan wilayah telah 
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mengharuskan adanya sebuah terminal bus baru yang nannnya dapat menjadi pintu 

gerbang arus transportasi massel dan dan menuju Kota Semarang. 

1,.2. Tujuan dan sasaran pembahasan 

Tujuannya adaIah Mewujudkan suatu tempat pemberhentian angkutan umum 

berupa terminal penumpang, dimana dapat mempermudah perpindahan akses 

sirkulasi inter atau antar moda yang terjadi akibat adanya ams pergerakan manusia 

maupun kendaraan umum yang memiliki keterpaduan dengan moda lain. 

Sasarannya adalah Pengguna terminal baik berupa penumpang yang 

melakukan transportasi dan satu moda ke moda yang lain, pengelola terminal 

maupun pengguna lainnya seperti karyawan terminal, pedagang, dlt 

1.3. lingkup pembahasan 

1.3.1. Ruang Lingkup Substansial 

Terminal Induk Terpadu di Semarang merupakan bangunan publik yang 

tergolong ke dalam lingkup kompleks bangunan dengan fasilitas utama 

dan beberapa fasilitas pendukung dan fasilitas penunjang. 

1.3.2. Ruang Lingkup Spasial 

Proyek ini merupakan fasilitas pemberhentian angkutan umum untuk 

masyarakat yang akan melakukan perpindahan moda transportasL 

Perencanaan proyek ini, diproyeksikan hingga 20 tahun yang akan datang 

dengan lingkup wilayah pelayanan Kota Semarang pada khususnya. 

Lingkup pembahasan Terminallnduk Terpadu adalah : 

• Deskripsi proyek, baik gambaran secara umum yang melipuli latar 

belakang proyek, tujuan, sasaran yang akan dicapai maupun 

gambaran khusus menyangkut terminologi, kegiatan. spesmkasi, 
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permasalahan desain hingga studi komparasi yang msnberikan sagi 

positif dan negatif pada masing - masing tinjauan proyek. 

• Program - program arsitektural yang mencakup studi aktifitas. studi 

fasilitas, studi ruang, studi kebutuhan ruang, stud, citra arsitektural, 

stud, sistem bangunan, sistem utilitas, sistem struldur, dan 

enclosure, dan studi pemanfaatan teknologi. Selain itu juga akan 

dibahas program arsitektur proyek, yang meliputi konsep atau 

landasan konseptual program, tujuan, dan fakior penentu 

perancangan, dan program kegiatan ruang. 

• Kajian teon dalam kaitannya dengan permasalahan dominan dan 

penekanan desain, mulai dari terminologi. uraian interpretasi dan 

elaborasi teon penekanan desain, studi empins, dan kemungkinan 

penerapan atau transformasi kajian teoritis ke kasus proyek. 

1,4. Metoda pembahasan 

1 A .1. Metoda Pengumpulan Data 

Data yang diperlukan adalah : 

• Data Primer yaitu data yang utama berupa informasi mengenai aspek 

pembahasan. Data diperoleh melalui : 

- Literatur dengan mengumpulkan dan mengkaji data - data dan teon 

yang berkaitan dengan proyek sejenis melalui buku, catatan, 

website internet dan sebagainya. 

- Survey lapangan atau observasi secara langsung dilakukan dengan 

pengamatan dan mendokumentasikan pengamafan dengan 

pemotretan kondisi yang ada. 
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- Wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai 

hal - hal yang berkaitan dengan terminal. 

• Data Sekunder yaitu : 

Studi banding yang berkaitan secara fungsi yaitu berupa studi 

banding terminal. 

Data yang di dapat dari sumber atau informan kedua meliputi 

berbagai infomasi yaitu bersifat melengkapi dam primer sepero 

kebijakan pemerintah, seperti Rencana Detail Tata Ruang Kota 

yang dikeluarkan Pemerintah Kota Semarang dan Dinas 

Perhubungan Kota Semarang. 

1.4.2. Metoda Penyusunan dan Analisa 

Penyusunan studi dan analisa terhadap kebutuhan bangunan dilakukan 

dengan studi ke lapangan secara langsung berikut karalderistik dan 

permasa/ahannya, yang diikuti dengan penyusunan program kebutuhan 

bangunan. 

Metoda yang digunakan antara lain : 

a. Induktif yaitu dengan studi banding sebagai bahan referensi ataupun 

perbandingan untuk proyek yang sejenis. 

b. Deduktif yaitu dengan cara mengutip dari beberapa literatur buku yang 

berkaitan dengan proyek. 

1.4.3. Metoda Pemrograman 

• Pengolahan Data 

Analisis data yaitu menggambarkan, menguraikan serta 

mengindentifikasikan masalah yang didapat dan data - data yang ada 

(Iiteratur, toto observasi, survey lapangan, dan hasil YJawancara). 
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Analisis dilakukan dengan 2 cara, yaitu : 

• Analisis kuantitatif meliputi macam - macam ruang yang ada (untuk 

ruang - ruang tertentu yang diperlukan secara khusus dalam 

proyek), ukuran tiap ruang dalam bangunan menuM standart 

besaran ruang yang umum digunakan pada terminal. 

• Analisis kualitatif meliputi kenyamanan terminal, aktivitas para 

pengguna serta pengguna yang terlibat dalam terminal. 

• Penafsiran dan Kesimpulan 

Penafsiran dan kesimpulan dilakukan dengan melakukan analisis pada 

hasil survey lapangan maupun kondisi yang ada pada objek observasi. 

1.4.4. Metoda Perancangan Arsitektur 

Proses perancangan dilakukan dengan tahap - tahap : 

• Studi aktifitas, studi ruang, studi massa, studi eksisting bangunan, 

sehingga dapat menentukan zoning makro dan mikro bangunan. Studi 

ini dilakukan dengan mengacu pada studi preseden (observasi) dan 

perolehan data yang telah dilakukan sebelumnya. 

• Skematik desain (schematic design), dimana di dalamnya dilakukan 

sketching seluruh gagasan ke dalam gambar, baik dalam bentuk dua 

dimensi (denah, tampak, potongan, situasi, site plan), maupun figa 

dimensi (isometri, perspektif eksterior, interior). Gagasan dalam bentuk 

sketsa berorientasi pada pemenuhan kebutuhan ruang. dan suasana 

terminal. 

• Pengembangan desain (design development) adalah tahap 

pengembangan gagasan yang telah didapatkan dari tahap skematik 

desain. Dalam tahap ini, mulai memikirkan desain bangunan secara 
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terskala, terperinci, hingga detail - detail arsitektural dan struktur di 

dalamnya. Dalam tahap ini juga sudah dilakukan penentuan material 

hingga fasad bangunan. 

• Penyempumaan yaitu tahap finishing produk hingga produk siap untuk 

dikumpulkan dan dipiesentasikan. 

Alur Pikir 

Latar Belakang 
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1.5. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dalam penyusunan Landasan Teon dan Program ini 

adalah sebagai berikut : 

BABIPENDAHULUAN 

Bab ini bensi tentang latar belakang proyek, tujuan dan sasaran pembahasan, 

lingkup pembahasan, metoda pembahasan, dan sistematika pembahasan. 

BAB II TINJAUAN PROYEK 

Bab ini berisi tentang uraian tentang gambaran umum, latar belakang, sejarah 

perkembangan, trend, sasaran yang akan dicapai. Deskripsi khusus yang 

meliputi terminologi, kegiatan, spesifikasi dan persayaratan desain, deskripsi 

konteks desa/kota, urgensi-relevansi, studi banding, permasalahan desain, 

kesimpulan, batasan, dan anggapan. 

BAB III ANALISA PENDEKA TAN PROGRAM ARSITEKTUR 

Berisi tentang studi kelompok aktivitas, fasilitas, studi ruang khusus. studi 

kebutuhan luaslbesaran bangunan dan lahan, studi citra arsitek:tural. Analisa 

pendekatan sistem bangunan yang berisi tentang studi sistem struktur dan 

enclosure, studi sistem utilitas, studi pemanfaatan teknologi. Analisa konteks 

lingkungan bensi tentang analisa pemilihan lokasi dan pemilihan tapak. 

BAB IV PROGRAM ARSITEKTUR 

Bensi tentang konsep atau landasan program meliputi aspek citra. 

performance arsitektural, aspek fungsi, aspek teknologi. Tujuan perancangan, 

faktor penentu perancangan, faktor persyaratan perancangan. Program 

arsitektur berupa program kegiatan, sistem struktur, sistem utilitas, lokasi dan 

tapak. 
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BAB V KAJIAN TEORI 

Kajian teori ini meliputi penekanan desain dan permasalahan dominan pada 

pembahasan ini. Berisi tentang teori penekanan desain, studi empiris. dan 

penerapannya pada proyek. Selain itu juga berisi tentang uraian 

permasalahan dominan yang diangkat yang dikaitkan dengan masalah 

bentuk, teknologi,lingkungan budaya atau perilaku. 

KEPUSTAKAAN 

LAMPIRAN 
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