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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 
Meningkatnya pertumbuhan penduduk di kota-kota besar menimbulkan permasalahan 

sampah. Masalah ini merupakan masalah sehari-hari masyarakat kota, yang dapat ditimbulkan 
karena gaya hidup masyarakat yang masih kurang terbina dengan baik. Banyak pemberitaan di 
media mengenai akibat sampah yang tidak terkelola dengan baik, yang hanya dibuang ke sungai, 
laut dan ditampung di tempat-tempat yang tidak semestinya. Banyak pihak yang akan dirugikan 
dengan adanya permasalahan sampah dengan penumpukan yang semakin hari bertambah 
banyak. Kondisi ini diperparah oleh adanya paradigma bahwa sampah merupakan sesuatu yang 
harus segera dibuang atau disingkirkan. Ini menyebabkan kegiatan pengelolaan sampah hanya 
dilakukan sebagai rutinitas melalui pemindahan, pembuangan dan pemusnahan sampah. 

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa masalah sampah bukan hanya di satu atau dua kota saja di 
Indonesia, hampir semua kota mempunyai masalah pada pengelolaan sampah karena sampah 
adalah masalah sehari-hari baik dari sampah rumah tangga, industri, pusat perbelanjaan, dsb. 
Sebagai contoh di kota Semarang, di beberapa wilayah masih terdapat masalah pengelolaan 
sampah. 

Beberapa negara-negara lain, seperti di China, Singapura, Jepang, Amerika, Australia, dsb, 
mengolah sampah di Negara mereka menjadi energy dengan bantuan incinerator. Contoh di 
Jepang, 75% sampah diolah dengan cara dibakar. Pembakaran sampah dengan incinerator diolah 
menjadi energy, dan abu pembakaran dapat digunakan sebagai bahan material bangunan atau 
jalan. Sehingga permasalahan sampah di negara-negara tersebut berkurang dan lebih tertib. Dan 
juga memanfaatkan kemampuan arsitektur untuk memperbaiki citra sekaligus mengubah 
persepsi masyarakat terhadap tempat pengolahan limbah tersebut.  Di Indonesia belum 
diadakan pengelolaan sampah menggunakan incinerator. Perencanaan pengelolaan sampah 
dengan incinerator baru sebatas perencanaan, seperti di kota Bandung. 

Pembakaran sampah dengan Incinerator memang masih menjadi perdebatan di daerah-
daerah di Indonesia, karena takut akan terjadi pencemaran udara. Namun, beberapa referensi di 
Negara-negara yang sudah menggunakan incinerator dalam mengolah sampahnya, 
memperlihatkan bahwa semakin terjadi peningkatan berkurangnya resiko pencemaran udara. 
Dikarenakan penggunaan mesin yang benar dan sesuai prosedur. Sehingga gas yang dihasilkan 
atau keluar dari bangunan pengolah sampah menjadi energy listrik ini sudah bersih dan tidak 
berbahaya bagi lingkungan sekitar. 

Di Semarang saat ini menghasilkan sampah +1000 ton/day. Sampah terdiri dari 60% sampah 
organic dan 40% sampah anorganik. Pengolahan sampah berada di TPA Jatibarang, dengan 
kurang lebih 350 ton diolah oleh perusahaan di dalam area TPA menjadi pupuk. Sisa sampah 
lainnya belum diolah, masih ditimbun dan diratakan dengan tanah di TPA tersebut. Dan baru 
85% sampah terangkut ke TPA. Keadaan TPA juga sudah tidak memenuhi sebagai landfill untuk 
sampah, sehingga direncanakan adanya penambahan lahan baru untuk TPA kota Semarang.  



2 
 

 
Tabel. 1.1. Data sampah di kota Semarang 

Sumber: DKP kota Semarang 
 

Sampah saat ini, sampah hanya ditimbun di TPA dan masih ada lebih 70% sampah tidak 
dimanfaatkan. Sampah yang sebagian besar ditimbun akan menggunakan lahan yang lebih 
banyak untuk menimbun sampah tersebut. Padahal sampah tersebut masih dapat dimanfaatkan 
menjadi sesuatu yang dapat dipakai atau dimanfaatkan oleh masyarakat itu sendiri. Paradigma 
masyaakat yang mengetahui sampah hanya sesuatu yang harus dibuang dan dilupakan, perlu 
diperbaiki.  

Dalam hal ini, penyelesaian masalah sampah membutuhkan adanya kerja sama yang baik 
antara semua pihak yang terkait. Paradigma pengelolaan sampah juga harus didasarkan pada 
konsep pengelolaan sampah yang mendukung prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan 
dan berwawasan lingkungan.  

 
Tabel. 1.2. Proyeksi kebutuhan tenaga listrik 

Sumber: PT. PLN Persero, Jateng-DIY 
 

Sehingga dengan adanya paparan diatas, dapat diadakan pengelolaan sampah menjadi 
energy listrik (waste to energy plant) di Semarang, yang merupakan salah satu kota besar di 
Indonesia dengan adanya masalah sampah tersebut. Dapat disebut sebagai PLTSa (Pembangkit 
Listrik Tenaga Sampah). Pengolahan sampah dapat digunakan sebagai salah satu sumber listrik di 

TAHUN PRODUKSI SAMPAH VOLUME SAMPAH TERANGKUT PERSENTASE
M3 M3 TERANGKUT (%)

2008 4453,04 3117 70
2009 4527,18 3395 75
2010 4602,56 3544 77
2011 4679 3697 79
2012 4757,1 3853 81
2013 4836,3 4014 83
2014 4917 4179 85
2015 87

Ton Ton
2008 1113,26 779,28
2009 1131,80 848,85
2010 1150,64 885,99
2011 1169,80 924,14
2012 1189,28 963,31
2013 1209,08 1003,53
2014 1229,21 1044,83
2015
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Semarang dengan memanfaatkan sampah dari masyarakat setiap harinya dan dapat 
memberikan kontribusi ‘membersihkan’ Semarang dari sampah yang menimbun.  

1.2. Tujuan dan Sasaran 
1.2.1. Tujuan 

Mendapatkan landasan konseptual perencaan dan perancangan bangunan 
Waste to Energy Plant di Semarang yang mampu mengolah sampah menjadi energy 
listrik dengan tenaga incinerator yang aman secara fungsional dan bermanfaat. 

1.2.2. Sasaran 
Terwujudnya langkah dalam pembuatan sebuah bangunan Waste to Energy 

Plant dengan penekanan desain Hi Tech Arsitektur di Semarang berdasarkan aspek-
aspek panduan perancangan. 

 
1.3. Manfaat 

1.3.1. Subyektif 
Untuk memenuhi salah satu persyaratan mengikuti Tugas Akhir di Jurusan 

Arsitektur Fakultas Universitas Diponegoro dan sebagai acuan untuk menyusun 
landasan perencanaan dan perancangan arsitektur dalam pembuatan Tugas Akhir. 

1.3.2. Obyektif 
Sebagai acuan dan panduan selanjutnya dalam perancangan bangunan 

Waste to Energy Plant dengan penekanan desain Hi Tech Arsitektur di Semarang, 
selain itu diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan pengetahuan dan 
wawasan, baik bagi mahasiswa yang akan menempuh Tugas Akhir maupun bagi 
mahasiswa arsitektur lainnya dan masyarakat umum yang membutuhkan.  

 
1.4. Ruang Lingkup  

1.4.1. Ruang lingkup substansial  
Lingkup pembahasan menitikberatkan pada berbagai hal yang berkaitan 

dengan perencanaan dan perancangan untuk mengakomodasi kegiatan pengolahan 
sampah menjadi energy listrik yang dibantu dengan mesin incinerator agar dapat 
memberikan konstribusi pembersihan sampah di kota Semarang dan mengubahnya 
menjadi sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat kembali, dengan 
mengutamakan fungsi bangunan berjalan sesuai yang diinginkan. 

 
1.4.2. Ruang lingkup Spasial 

Perencanaan dan perancangan bangunan Waste to Energy Plant di 
Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dengan lokasi di Jatibarang. 

 
1.5. Metode Pembahasan  

Pembahasan dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu 
dengan mengumpulkan, memaparkan, menganalisa dan menyimpulkan data sehingga 
diperoleh kesimpulan, batasan dan anggapan mengenai spesifikasi bangunan yang akan 
dirancang serta permasalahan yang perlu diselesaikan lebih lanjut. 
Adapun pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

a. Data Primer: 
• Wawancara dengan sumber terkait, 
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• Data dari sumber yang terkait, yang kemudian didokumentasikan 
b. Data Sekunder 

Pengumpulan data sekunder melalui studi literatur untuk memperoleh landasan 
teori, standar perancangan dan kebijakan perencanaan dan perancangan. Studi 
Preseden untuk mengetahui tipologi dan karakteristik tiap bangunan yang sudah ada 
yang disesuaikan dengan klasifikasi, tata ruang dan peletakan mesin PLTSa. Studi 
Analisa dilakukan dengan melakukan analisa terhadap studi literature yang 
kemudian dirumuskan sebagai problem seeking yang akan diselesaikan di tahap 
berikutnya. 
 

1.6. Sistematika Pembahasan 
Kerangka bahasan laporan perencanaan dan perancangan Tugas Akhir dengan judul Waste 

to Energy Plant di Semarang adalah sebagai berikut: 
 

BAB I PENDAHULUAN 
Berisi pembahasan tentang latar belakang, tujuan dan sasaran, manfaat, ruang lingkup bahasan, 
sistematika pembahasan dan alur piker pembahasan. 
 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA  
Berisi studi pustaka yang mengkaji perencanaan dan perancangan arsitektur waste to energy 
plant dan fasilitas-fasilitas di dalamnya serta tinjauan hi tech arsitektur. Sekaligus studi preseden 
bangunan Waste to Energy Plant. 
 
BAB III TINJAUAN LOKASI 
Berisi tentang tinjauan umum Semarang berupa data-data fisik dan nonfisik berupa letak 
geografis, luas wilayah, kondisi topografi, iklim, demografi, serta kebijakan tata ruang wilayah di 
kabupaten Kendal. Data-data fisik dan non fisik mengenai Lokasi Tapak berupa letak geografis, 
luas wilayah, kondisi topografi iklim, demografi dan sosial budaya. 
 
BAB IV KESIMPULAN, BATASAN DAN ANGGAPAN 
Berisi tentang kesimpulan, batasan dan anggapan dari tinjauan teori, dan data yang telah 
dibahas pada bab sebelumnya. 
 
BAB V PENDEKATAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN ARSITEKTUR 
Berisi tentang proses pengkajian, penilaian, analisis tentang teori, konsep, kriteria dan standar 
untuk mendapatkan sebuah perencanaan dan perancangan yang mempertimbangkan aspek-
aspek yang berkaitan meliputi Aspek Fungsional, Aspek Kontekstual, Aspek Kinerja, Aspek Teknis 
dan Aspek Arsitektural. 
 
BAB VI KONSEP DAN PROGRAM DASAR PERENCANAAN DAN PERANCANGAN ARSITEKTUR 
Berisi hasil akhir dari pendekatan perencanaan dan perancangan serta konsep Waste to Energy 
Plant di Semarang.  
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1.7. Alur Pikir 

PERENCANAAN 
INPUT PROSES OUTPUT 

Fenomena 
- Peningkatan jumlah penduduk telah 

mengakibatkan bertambahnya pola 
konsumsi masyarakat yang akhirnya 
menyebabkan meningkatnya volume 
sampah 

- Adanya paradigma bahwa sampah 
merupakan sesuatu yang harus segera 
dibuang atau disingkirkan 

- Pola hidup masyarakat yang masih acuh 
dengan sampah 

- Sampah di Semarang kurang 
dimanfaatkan dan diolah dengan baik 
serta hanya dibuang di tempat-tempat 
yang tidak seharusnya 

- Diperlukan adanya tempat pengolahan 
sampah yang dapat mereduksi sampah, 
mengolahnya dan memanfaatkannya 
menjadi sesuatu yang berguna 

- Potensi Semarang untuk diadakannya 
Waste to Energy Plant pertama di 
Indonesia yang dapat memperlihatkan 
kepada masyarakat bahwa sampah 
dapat direduksi dan dimanfaatkan 
sebagai energy listrik yang sustainable.  

 

Problematika: 
Adanya fenomena dan 
urgensi yang telah 
disebutkan mendorong 
direncanakannya 
Semarang, sebagai salah 
satu kota besar di 
Indonesia dengan 
permasalahan 
sampahnya, tempat 
pengolahan sampah, 
yaitu Waste to Energy 
Plant di Semarang yang 
memenuhi persyaratan 
industry dan 
memanfaatkan 
arsitektur sebagai salah 
satu pengubah 
paradigma masyarakat 
mengenai pengolahan 
sampah.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
WASTE TO ENERGY PLANT 

(PLTSa) DI JATIBARANG, 
SEMARANG dengan 

PENEKANAN DESAIN HI 
TECH ARSITEKTUR 

 

Studi Analisis : 
- Tata ruang dalam waste to energy plant 
- Data fisik lokasi tapak 
- Data sampah yang masuk setiap harinya 

ke dalam pabrik pengolahan sampah 
waste to energy plant 

 
 

 
 

 
 
 
Studi Literatur 
- Municipal Solid Waste Incinerator 2000 

Mengetahui kapasitas 
dan fasilitas sistem 
pengolahan sampah 
dengan incinerator 
sesuai dengan yang 
dibutuhkan. 
 
Menganalisa prediksi 
kapasitas 
 
 
 
 
Menghitung besaran 
ruang dan kebutuhan 

- Servis/Utilitas 
- Fasilitas Ekonomi 
- Fasilitas Sosial 
- Fasilitas Pendidikan 
 
 
 
Kapasitas : 
Kebutuhan ruang 
Besaran ruang 
 
 
 

Program Ruang dan 
Kebutuhan Luas Tapak 
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- Technical Code for Projects of Municipal 
Solid Waste Incinerator 2009 

- The construction Standard for projects 
of Municipal Solid Waste Incinerator 

- Time Server Standard for Landscape 
Architect 

- Data Arsitek  
- Metric Handbook Planning and Desgin 

Data 
- Human Dimension and Interior Space 
 

lahan. 
 
 
 
 

 
 
 

PERANCANGAN 
INPUT PROSES OUTPUT 

Aspek Fungsional : 
Pelaku kegiatan, hubungan ruang, besaran 
ruang, program ruang 
Aspek Kontekstual: 
Tapak, aksesibilitas, view 
Aspek Teknis : 
Tata ruang bangunan, utilitas bangunan, 
peletakan mesin-mesin dalam incinerator 
plant, bentuk dan massa bangunan, 
pemilihan material 
 
 
Lokasi : 
- Tata ruang pada lahan sebagai bangunan 

waste to energy plant incinerator  
 
 
Tapak : 
- Aksesibilitas 
- Batas-batas tapak 
- Peraturan daerah setempat 
- Potensi dan masalah tapak 
 
 
Tapak dan Karakter : 
Studi tapak yang mampu mengakomodasi 
karakter tapak dan imajinasi gagasan 

 
 
 

Mendapatkan 
Citra/Image 

 
 
 

 
 

Penilaian Lokasi : 
- Potensi Tapak 
- Peruntukan tapak 

untuk bangunan 
waste to energy plant 
incinerator 

 
 
Penilaian Tapak : 

Potensi 
 
 
 
 
Karakter Tapak 50% 
Imajinasi gagasan 50% 

 
 
 

Fungsi Karakter Kawasan 
 
 
 
 
 
 
 

Lokasi Terpilih 
 
 
 
 
 
 

Tapak Terpilih 
 
 
 
 
 

Konsep bangunan   
Waste to Energy Plant 
(PLTSa) di Semarang 
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DESAIN GRAFIS 
- Karakter Tapak 
- Penekanan desain 
- Konsep Bangunan 

 
 
- Tapak 
- Karakter Bangunan 
- Struktur Konstruksi 

 
 
 
Zoning Gubahan Massa 
Program Ruang Sirkulasi 
 
 
Siteplan Program Ruang Sirkulasi 
 
 
Karakter Bangunan 
Penekanan Desain 
 
 
Siteplan, Denah, Tampak, Potongan 

Eksplorasi Tapak : 
- Potensi dan Masalah 

tapak 
- Analisa dan respon 

tapak 
- Fungsi 
- Hirarki Keruangan 

 
 

 
Eksplorasi Figurasi Bentuk 
 
Alternatif Studi Proporsi 
 
Eksplorasi Sirkulasi Ruang 
Hubungan Ruang 
 
Eksplorasi Bentuk 
Struktur dan Konstruksi 
 
Presentasi Struktur dan 
Konstruksi 

 
 
 
 
 
 

ZONING 
 
 
 

GUBAHAN MASSA 
SITE PLAN 

DENAH 
TAMPAK DAN 
POTONGAN 

 
 

PRA DESAIN 

 
 

 

 
 


