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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Transportasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas manusia. Aktivitas 

manusia sendiri pada dasarnya merupakan gabungan dari beberapa pemenuhan kebutuhan. 

Semuanya itu akan mengerucut pada pencapaian kemakmuran dan kesejahteraan sebagai indikator 

peningkatan taraf hidup manusia yang lebih baik. Salah satu sistem transportasi tersebut adalah 

angkutan pesawat udara yang baik, lancar, tepat waktu dan aman.  

Indonesia sebagai negara berkembang dan terdiri dari banyak pulau yang membentang dari 

Sabang sampai Merauke yang sangat berpotensi dalam pengembangan jasa angkutan udara, dimana 

angkutan udara dapat menjangkau daerah-daerah terpencil sekaligus, dan juga dapat menghemat 

banyak waktu dalam perjalanan dibanding dengan sarana transportasi lain seperti darat dan laut.  

Kota Semarang merupakan ibu kota Propinsi Jawa Tengah memilki letak geografis yang strategis 

bagi perkembangan Propinsi Jawa Tengah pada umumnya. Salah satu bandar udara yang dimiliki oleh 

Kota Semarang adalah Bandar Udara  internasional  Ahmad Yani, letak Kota Semarang sangat strategis, 

dimana Semarang diapit oleh dua kota pengembangan yaitu Kota Jakarta di bagian barat dan Kota 

Surabaya di Timur. Dan diapit oleh dua Propinsi yaitu Jawa Barat dan Jawa Timur. Hal ini memiliki 

pengaruh besar bagi perkembangan perkembangan kebutuhan fasilitas Transportasi di Kota 

Semarang.  

Bandar Udara Ahmad yani Semarang adalah salah satu bandara dari tiga belas bandara yang 

dikelola oleh PT. Angkasa Pura I yang berkomitmen selalu berusaha untuk meningkatkan  dan 

menyediakan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa angkutan udara agar keselamatan operasi 

penerbangan dapat terjamin, untuk mencapai hal tersebut diperlukan sarana dan prasarana yang baik 

dan memadai. 

Sebagian besar lahan dan  gedung yang ada saat ini dimiliki oleh TNI Angkatan Darat, 

pengembangan gedung terminal, sebagian gedung kantor, fasilitas penunjang lainnya dan 

perawatannya dilaksanakan oleh PT. Angkasa Pura I.  Luas terminal penumpang bandara ahmad yani 

saat ini adalah 6708 m2 yang dalam design awalnya digunakan untuk menampung penumpang 
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900.000 s/d 1.250.000 orang pertahun, dengan kapasitas tempat parkirnya hanya mampu digunakan 

untuk parkir mobil 473 srp, bis 3 srp, taxi 30 srp dan motor 50 srp. 

Dengan meningkatnya jumlah penumpang, frekuensi penerbangan dan penambahan jalur tujuan 

penerbangan maka meningkat pula jumlah penumpang menjadi 2,5 juta s/d 3 juta pertahun. Sehingga 

terminal penumpang dan tempat parkir sudah tidak mampu lagi untuk menampung penumpang yang 

menggunakan angkutan pesawat udara, oleh karena itu diperlukan pengembangan gedung terminal 

baru beserta fasilitas pendukungnya. 

Bandar Udara  merupakan sebuah sistem karena terdiri atas komponen-komponen yang saling 

berinteraksi dan saling menunjang satu sama lain yang menghasilkan suatu produk jasa untuk 

memenuhi kebutuhan pelanggan dalam aktivitasnya. Komponen-komponen bandara udara terdiri 

atas Kantor pengelolaan bandar udara, pengelolaan perusahaan angkutan udara dan pemenuhan 

kebutuhan jasa angkutan udara. Berdasarkan uraian tersebut, PT, Angkasa Pura I (Persero) akan 

melakukan pengembangan dan pembangunan Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang beserta 

fasilitas pendukungnya. 

Kondisi kantor saat ini sudah tidak layak,  tidak nyaman dan tidak sesuai lagi untuk di gunakan 

karena antara kantor Departeman satu dan lainnya  ruang kantornya terpisah-pisah dengan jarak yang 

cukup jauh (tidak terintegrasi) dan jumlah karyawan yang ada  sudah tidak dapat tertampung dalam 

gedung tersebut. Hal tersebut tentu menyulitkan untuk koordinasi dan mempengaruhi efisiensi kerja. 

perencanaan bangunan gedung juga terkesan sendiri-sendiri, secara arsitektural tampilan massa 

bangunan satu dengan lainnya terlihat kurang kompak dan harmonis.  

 Dari uraian tersebut di atas diperlukan adanya perencanaan sebuah redesain Kantor PT. (Persero) 

Angkasa Pura 1 yang baru yang dapat memberikan kenyamanan kerja dan dapat menampung seluruh 

kapasitas jumlah karyawan. Bangunan kantor yang baru harus terintegrasi antara departemen satu 

dan lainya agar memudahkan dalam koordinasi dan lebih efisien, serta penambahan fasilitas 

penunjang yang sesuai dengan standar yang ada.  

Dalam perencanaan gedung kantor yang baru menggunakan penekanan desain Eko Arsitektur 

Berdasarkan UU nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan pasal 214 : Bandar Udara sebagai 

bangunan gedung dengan fungsi khusus, pembangunannya wajib memperhatikan ketentuan 

kelestarian lingkungan, pasal 234 : Dalam melaksanakan pelayanan jasa kebandarudaraan Badan 
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Usaha Bandar Udara dan unit penyelenggara bandar udara wajib memelihara kelestarian lingkungan. 

Ketentuan lebih lanjut  bandar udara ramah lingkungan  (Eco Airport) diatur dalam PP nomor 40 tahun 

2012 tentang Pembangunan dan pelestarian lingkungan hidup bandar udara.  

Mengacu dari peraturan tersebut kemudian ditindak lanjuti oleh  Manajemen PT. Angkasa Pura I 

(Persero) melalui  kebijakan Skep Direksi Nomor : KEP. 32 tahun 2015 tentang Pedoman Penerapan 

Sistem Manajemen Lingkungan Bandar Udara di PT. Angkasa Pura I, bahwa setiap pembangunan 

gedung atau lainnya di Bandar Udara Ahmad Yani Semarang wajib menerapkan konsep Bandar Udara 

Ramah Lingkungan (Eco Airport). 

 

1.2 TUJUAN DAN SASARAN 

1.2.1 Tujuan 

Tujuan  dari pembangunan  Kantor PT. (Persero) Angkasa Pura 1 di Semarang adalah menciptakan 

alternatif pemecahan dari suatu desain yang baru untuk mendesain sebuah kantor yang terintegrasi 

antar departemen dengan kapasitas ruang disesuaikan dengan stardar agar memberikan kenyamanan 

bagi karyawannya.  

1.2.2 Sasaran  

  Sasaran dari pembahasan ini adalah untuk menyusun program dasar  perencanaan dan 

perancangan beserta program ruang dan kapasitas yang akan dipakai sebagai landasan dalam 

merancang Kantor PT. (Persero) Angkasa Pura 1 di Semarang. 

 

1.3 MANFAAT 

1.3.1 Secara Subyektif  

a. Guna memenuhi salah satu persyaratan dalam menempuh Tugas Akhir sebagai ketentuan 

kelulusan Sarjana Strata (S-1) di Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Diponegoro 

Semarang. 

b. Sebagai pedoman dan dasar acuan proses perencanaan dan perancangan berikutnya dalam 

penyusunan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A). 
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1.3.2 Secara Obyektif  

a. Dapat bermanfaat sebagai masukan bagi pihak-pihak yang membutuhkan data-data 

mengenai bidang yang bersangkutan dan menambah wacana  suatu rumusan permasalan 

dalam perencanaan dan perancangan Kantor PT. (Persero) Angkasa Pura 1 di Semarang . 

 

1.4 LINGKUP PEMBAHASAN  

1.4.1 Ruang Lingkup Substansial 

lingkup pembahasan meliputi hal-hal yang berkaitan dengan data fisik dan non fisik 

Kantor PT. (Persero) Angkasa Pura 1 di Semarang, tinjauan tentang perencanaan dan 

perancangan kantor, khususnya kantor milik negara serta segala sesuatu yang berkaitan dengan 

disiplin ilmu arsitektur yang mendasari penyusunan program perencanaan dan perancangan 

dalam Redesain Kantor PT. (Persero) Angkasa Pura 1 di Semarang Lingkup pembahasan dibatasi 

pada masalah – masalah yang berkaitan dengan disiplin ilmu arsitektur. Hal – hal diluar 

arsitektur akan dibahas seperlunya sepanjang masih mendukung permasalahan utama.   

1.4.2 Ruang Lingkup Spasial 

  Secara spasial lokasi Kantor PT. (Persero) Angkasa Pura 1 di Semarang ini berada di area 

Terminal penumpang bandara yang baru dengan tujuan untuk memudahkan koordinasi, 

pemeriharaan, dan pengelolaan terminal, lokasi tersebut berada di Jalan Anjasmoro Kota 

Semarang  

 

1.5 METODE PEMBAHASAN 

Metode yang digunakan dalam pembahasan adalah metode deskriptif dokumentatif yang 

dilakukan dengan mengumpulkan data, memberikan gambaran segala permasalahan dan 

keadaan yang ada kemudian dilakukan analisa melalui pendekatan kualitatif dan kuantitatif, 

untuk mendapatkan hasil berupa kesimpulan yang digunakan dalam penyusunan landasan 

program perencanaan dan perancangan. Metoda pengumpulan data yang dilakukan dengan 

teknik pengumpulan data sebagai berikut :  
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 Metode Deskriptif, yaitu dengan melakukan pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan 

dengan cara : studi pustaka/ studi literatur, data dari instansi terkait, wawancara dengan 

narasumber, observasi lapangan serta browsing internet. 

 Metode Dokumentatif, yaitu mendokumentasikan data bangunan yang ada di lapangan yang 

menjadi bahan penyusunan penulisan ini. Cara pendoumentasian data adalah dengan 

memperoleh gambar visual dari foto – foto yang dihasilkan. 

 Metode komparatif, yaitu dengan mengadakan studi banding terhadap bangunan Kantor PT. 

(Persero) Angkasa Pura 1 di Kantor cabang Yogyakarta dan Kantor PT. Angkasa Pura 1 Kantor 

Cabang Surabaya. 

Dari data – data yang telah terkumpul, dilakukan identifikasi dan analisa yang bertujuan 

untuk memperoleh gambaran yang cukup lengkap mengenai karakteristik dan kondisi yang ada, 

sehingga dapat tersusun suatu Landasan Program Perencanaan dan Kantor PT. (Persero) Angkasa 

Pura 1 di Semarang.  

 

1.6 SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

Secara garis besar penulisan ini dibagi dalam beberapa bab yang saling berkaitan antara 

yang satu dengan lain yaitu sebagai berikut : 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisikan latar belakang, tujuan dan sasaran, manfaat, ruang lingkup, metode penulisan dan 

sistematika pembahasan yang mengungkapkan permasalahan secara garis besar serta alur pikir 

dalam menyusun Landasan Program Perencanaan dan Perancangan. 

 

BAB II KAJIAN DAN STUDI PUSTAKA 

Membahas mengenai literatur tentang tinjauan umum bangunan kantor, tinjauan umum Kantor 

PT. (Persero) Angkasa Pura 1, Persyaratan Perancangan Bangunan, tinjauan permasalahan pada 

bangunan lama, dan Konsep Desain.  
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BAB III DATA  

Membahas tentang tinjauan kota Semarang berupa data – data fisik dan nok fisik seperti letak 

geografi, luas wilayah, kondisi topografi, iklim, demografi, kebijakan tata ruang wilayah di Kota 

Semarang, hasil studi banding maupun studi literatur. 

 

BAB IV KAJIAN & ANALISIS 

 Berisi tentang kajian/ analisa yang berkaitan dengan proses perencanaan Kantor PT. Angkasa Pura 

1 Semarang, fasilitas dan kapasitas yang ada yang berkaitan dengan pendekatan aspek fungsional, 

aspek kinerja, aspek teknis, aspek kontekstual, dan aspek visual arsitektural. 

BAB V HASIL 

 Program perencanaan yang akan diaplikasikan pada perancangan Kantor PT. (Persero) Angkasa 

Pura 1 di Semarang dengan memperhatikan pendekatan yang telah dijabarkan sebelumnya.  
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1.7 Alur Pikir 

Tabel 1.1 Alur Pikir  

INPUT PROSES  OUTPUT 

PERENCANAAN ARSITEKTUR 

FENOMENA PROBLEMATIKA JUDUL TUGAS AKHIR 

 Kondisi Kantor PT. Angkasa Pura 1 
semarang saat ini sudah tidak 
dapat menampung banyaknya 
jumlah karyawan. 

 Antara Departemen satu dengan 
yang lain tidak berada pada satu 
bangunan melainkan berada di 
bangunan yang berbeda dengan 
jarak yang cukup jauh, sehingga 
menyulitkan untuk koordinasi 
dan mempengaruhi efisiensi 
kerja. 

 Perencanaan antar bangunan 
terkesan sendiri-sendiri, secara 
arsitektural tampilan massa 
bangunan terlihat kurang kompak 
dan harmonis.  

 Tata letak interior ruangan yang 
tidak tertata dan sesuai dengan 
standar yang ada, sehingga sudah 
tidak nyaman untuk digunakan. 

 Kurangnya fasilitas-fasilitas 
penunjang yang ada dan tidak 
sesuai standar. 

Adanya fenomena dan urgensi 

tersebut maka perlu dilakukan 

Redesain terhadap Kantor PT. 

Angkasa Pura 1 Kantor Cabang 

Semarang yang didasarkan pada 

standar-standar yang ada. Kantor 

yang akan direncanakan berlokasi di 

daerah Semarang Utara tepatnya di 

Jalan Puri Anjasmoro satu wilayah 

dengan Terminal Penumpang 

Bandara yang baru, hal ini untuk 

memudahkan adanya koordinasi 

dan pemantauan kondisi yang ada 

di Terminal Penumpang. Kantor 

yang akan direncanakan dan 

dirancang dengan penekanan 

desain Eko Arsitektur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REDESAIN KANTOR PT. 

(PERSERO) ANGKASA PURA 1 

KANTOR CABANG SEMARANG 

dengan PENEKANAN DESAIN 

EKO ARSITEKTUR 

 

Literatur 

 Berupa landasan teori 
mengenai pengertian, 
fungsi, tujuan kantor 

 Syarat bangunan 
pemerintah, syarat 
bangunan kantor.  

 Kondisi eksisting kantor 
sekarang beserta 
fasilitasnya. 

 

 

 

 

 

 

Analisis kegiatan, jumlah karyawan 

dan studi fasilitas ruang pada 

Kantor PT. Angkasa Pura 1 yang 

akan dirancang. 

 

 

 

 

 

 

Fasilitas Kantor dan besaran 

ruang serta penataan perabot 

di dalam Kantor PT. Angkasa 
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 Struktur organisasi kantor 
dan jumlah karyawan. 

 Studi mengenai 
penekanan desain Eco 
Architecture. 

 Tinjauan teori 
perancangan, standart 
fasilitas kantor. 

Aspek Fungsional 

Menitikberakan pada pelaku  
aktivitas, jenis aktivitas, proses 
aktivitas, jenis fasilitas, kapasitas 
dan besaran ruang.  
 

Standar Fasilitas dan MEE 

 

 

Kelompok Kegiatan 

1. Kegiatan Utama  
2. Kegiatan pendukung 
3. Kegiatan Penunjang 
4. Kegiatan Servis   

Pura 1 yang sesuai dengan 

standar. 

 

Sarana dan Prasarana  

Utilitas  

MEE  

 

 Data Jumlah Pegawai 
Kantor Angkasa Pura 1 
Semarang 

 Studi Aktivitas pegawai 
dan fasilitas yang tersedia 

 Standar Fasilitas Kantor  

 

 Studi Fasilitas Ruang 

 Studi Kapasitas Pegawai 

 

Kapasitas dan Fasilitas Kantor 

PT. Angkasa Pura 1 Kantor 

Cabang Semarang 

 Standar Besaran Ruang 
Kantor beserta 
fasilitasnya. 

Analisa perhitungan besaran ruang 

serta kebutuhan lahan  

Program Ruang  

Kesesuaian Luas Bangunan dan 

Tapak yang akan dirancang 

 

PERANCANGAN ARSITEKTUR  

 

Aspek Fungsional 

 Fungsi Operasional 

 Fungsi Administrasi 
Aspek Kontekstual 

 Aksesibilitas 

 Kebisingan 

 Pencahayaan 

 Penghawaan  

 Area Pengembangan 
Bandara Ahmad Yani 

Aspek Teknis  

 

Penekanan Konsep Desain 

 Eko Arsitektur 

 

Karakter Bangunan Kantor PT. 

Angkasa Pura 1 kantor cabang 

Semarang  
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Bentuk dan massa bangunan, 

struktur, dan bahan bangunan yang 

akan digunakan. 

 

 

 Penekanan Desain dengan 
memasukkan Analisa 
Tapak 

 Karakter dan Citra 
Bangunan Kantor  

 Karakter dan Potensi 
Lokasi yang Tersedia  

 

Eksplorasi Desain 

 

Dasar – dasar Perancangan 

 

 

Desain Grafis 

Redesain Kantor PT. Angkasa 

Pura 1 Kantor Cabang 

Semarang 

Sumber : Analisa Pribadi 

 


