
BABI 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Proyek 

Stasiun Poncol merupakan stasiun kereta api yang melayani kelas 

ekonomi dan angkutan barang, untuk menjadikannya sebuah stasiun 

besar stasiun Poncol harus mampu melayani semua kelas, yaitu 

kelas ekonomi, kelas bisnis, kelas eksekutif dan angkutan barang. 

Ada beberapa aspek yang kurang dari stasiun Poncol untuk dapat 

menjadi stasiun besar di Semarang, aspek - aspeknya adalah : 

o Kurangnya penataan rancangan : sirkulasi dalam segala aktivitas 

penunjang dan sarana-sarana utama beserta penunjang sebagai 

sebuah Stasiun besar. 

o Kurangnya bangunan dan fasilitas - fasilitas yang memenuhi syarat 

sebuah stasiun besar. 

1.2. Tujuan dan Sasaran Pembahasan 

Tujuan 

Mengembangan stasiun poncol sebagai stasiun besar menjadi 

stasiun besar yang dapat memenuhi standar kenyamanan untuk 

penumpang dan menjadi sebuah stasiun interchange di kota 

Semarang. 
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Sasaran 

Mengembangkan stasiun poncol menjadi stasiun yang nyaman 

sirkulasinya untuk penumpang dalam melakukan semua 

aktivitasnya selama berada di dalam dan luar bangunan stasiun 

kereta api dan menjadikan stasiun Poncol menjadi pusat distribusi 

transportasi penumpang menuju dan dari moda - moda umum. 

1.3. Lingkup Pembahasan 

Cakupan bahasan dalam proyek ini mengembangkan kompleks 

Stasiun Poncol sebagai sebuah stasiun besar di Semarang. Fungsi 

stasiun Poncol yang belum digali secara optimal yaitu menjadi 

stasiun besar yang melayani semua kelas. Baik dari kelas ekonomi 

sampai kelas eksekutif dan melayani jasa pengiriman barang, serta 

pusat distribusi transportasi penumpang menuju dan dari moda -

moda umum yang dengan adanya fasilitas - fasilitas yang 

memberikan kemudahan dan efisiensi dalam sirkulasi. 

Cakupan pembahasan ditekankan pada mengembangkan fungsi 

stasiun Poncol menjadi sebuah stasiun besar, yang pada awalnya 

berfungsi sebagai sebuah stasiun yang melayani kelas ekonomi dan 

kelas bisnis serta jasa pengiriman barang. 
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1.4. Metoda Pembahasan 

1.4.1. Metode Pengumpulan Data 

• Data Primer yaitu data utama yang berupa informasi-informasi 

mengenai aspek pembahasan. Data diperoleh dari: 

a. Observasi langsung ke proyek yaitu ke Stasiun Poncol dan 

Stasiun Tawang sebgai pembanding. Melalui observasi, akan 

dilakukan pengambilan gam bar dan pendataan tentang sistem 

pengelolaan stasiun kereta api serta fasilitas yang ada 

sehingga di dapat kebutuhan ruang-ruang, dengan tujuan agar 

stasiun poncol nantinya dapat memenuhi persyaratan sebagai 

Stasiun Sesar. 

b. Wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan 

mengenai hal - hal yang berkaitan dengan proyek. 

• Data Sekunder yaitu data yang di dapat dari sumber/ · infoman 

kedua meliputi berbagai infomasi yaitu bersifat melengkapi data 

primer seperti kebijakan pemerintah. Data tersebut diperoleh 

dengan metode dokumentasi yaitu penelusuran dan penyalinan 

arsip. 

1.4.2. Metoda penyusunan dan analisis 

Analisa dilakukan sejak berada di lapangan dengan melakukan 

organisasi data yang dilanjutkan dengan menghubungkan antara data 

yang satu dengan yang lain kemudian diidentifikasi. Metoda yang 

digunakan antara lain: 
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tI Induktif yaitu dengan studi banding/komparasi sebagai bahan 

referensi ataupun perbandingan untuk proyek yang sejenis lalu 

dianalisa. 

• Oeduktif yaitu dengan cara mengutip dari beberapa Iiteratur buku 

yang berkaitan dengan proyek kemudian diana lisa. 

Analisa dilakukan dengan melakukan organisasi data yang kemudian 

dilanjutkan dengan menghubungkan antara data yang satu dan yang 

lain kemudian diidentifikasi untuk mendapatkan suatu hasil yang lebih 

baik. 

1.4.3. Metoda pemrograman 

Oengan cara mensintesis hasH dari studi yang telah dilakukan 

sebelumnya dalam bentuk kesimpulan, saran dan segala hal yang 

dapat diterapkan dalam proses perancangan. 

o Mensintesa (memilah-milah) data-data primer dan sekunder menjadi 

beberapa kategori berdasar kepentingannya. 

o Menganalisa data-data tersebut dan mengkaitkannya dengan keadaan 

dan situasi yang ada pada kenyataan saat ini. 

o Menemukan permasalahan-permasalahan desain yang harus diatasi 

dalam perancangan, serta hal-hal yang perlu diperhatikan dalam 

mendesain bangunan. 

o Mendapatkan hasil analisa berupa pemecahan-pemecahan yang 

spesifik akan permasalahan-permasalahan yang ditemukan. 
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Dari hasil wawancara dan observasi penemuan keluhan dan permasalahan pada 

bangunan proyek sejenis diusahakan dipecahkan dan terjawab pada proyek 

inLSehingga keluhan dan masalah tersebut tidak ditemukan lagi di proyek ini. 

1.4.4. Metoda perancangan arsitektur 

Perancangan Arsitektur berupa gambar teknik yang meliputi 

konsep perancangan, gambar pengembangan rancangan, detail teknik, 

isometri elemen teknik, dan perspektif yang menitikberatkan pada 

pengkondisian iklim terhadap ruang produksi dan penataan ruang yang 

dinamis dengan jarak antar fasilitas tidak terlalu jauh. 

Metode ini dimulai dari Landasan Teori dan Program (L TP) yang 

diikuti dengan Rancangan Skematik (Schematic Design) dan 

Pengembangan Desain (Design Development). 
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1.4.5. Skema Alur Pikir 
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1.5. Sistematika Pembahasan 

• Bab I - Pendahuluan 

Berisi latar belakang proyek, tujuan dan sasaran pembahasan, 

lingkup pembahasan, metoda pembahasan, dan sistematika 

pembahasan. 

• Bab II - Tinjauan Proyek 

Berisi tinjauan umum, yaitu mengenai gambaran umum proyek, latar 

belakang-perkembangan-trend, serta sasaran yang akan dicapai 

melalui proyek ini. Dan juga tinjauan khusus, yakni berisi terminologi 

proyek, kegiatan, spesifikasi dan persyaratan desain, deskripsi

urgensi-relevansi mengenai konteks kota serta jaringan di kota, studi 

komparasi/studi banding, serta permasalahan desain yang terkait 

dengan permasalahan desain kawasan dan permasalahan hasH studi 

banding yang kemudian diangkat menjadi satu permasalahan 

dominan. Juga mengenai kesimpulan-batasan-anggapan mengenai 

proyek. 

• Bab III - Analisa Pendekatan Program Arsitektur 

Berisi tentang : Analisa Pendekatan Konteks Lingkungan, Analisa 

Sistem Sarana dan Prasarana. Analisa Pendekatan Masing-Masing 

Fungsi meliputi Analisa Pendekatan Arsitektur dan Analisa 

Pendekatan Bangunan. 
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e Bab IV - Program Arsitektur 

Berisi tentang : Program arsitektur meliputi Konsep Program, Tujuan 

Perancangan, faktor Penentu Perancangan, Faktor Persyaratan 

Perancangan, dan Program Besaran Ruang. 

• Bab V - Kajian Teori 

Berisi mengenai kajian teori mengenai penemuan dan permasalahan 

dominan dan kajian teori penekanan desain serta studi preseden dan 

kemungkinan penerapannya pada desain 

• Daftar Pustaka 

• Lampiran 
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