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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pesatnya pertumbuhan penduduk serta bergesernya gaya hidup tidak 

melulu menimbulkan dampak positif. Dalam hal kuantitas sampah, misalnya. 

Semakin banyaknya penggunaan yang dilakukan manusia menyumbangkan 

pertambahan volume sampah khususnya di Indonesia. Pada umumnya, sistem 

pembuangan di Indonesia masih menggunakan penimbunan terbuka. Terbatasnya 

lahan TPA menyebabkan terbatasnya pengolahan sampah secara baik. Hal  ini 

tentu menjadi persoalan, karena dampak negatif yang ditimbulkan tidaklah 

sedikit. Dari mulai pertambahan vector penyakit, pencemaran lingkungan, juga 

perusakan estetika. 

Produksi sampah di kota Semarang tidak sebanding dengan fasilitas serta 

sarana yang terdapat di kota Semarang. Pada tahun 2014, volume sampah yang 

dihasilkan di Semarang sebanyak 4.917 meter kubik, kemudian pada tahun 

berikutnya volume sampah yang dihasilkan di kota Semarang sebanyak 4.999,85 

meter kubik. Itu membuktikan bahwa tingkan produksi sampah semakin 

meningkat. Sayangnya, pada 2014, sampah yang bisa diangkut hanya sebanyak 

4.179. Sedangkan pada tahun 2015 sampah yang dapat diangkut sebanyak 4.349 

meter kubik. Itu artinya masih tersisa 738 meter kubik di tahun 2014 dan 630,85 

meter kubik ditahun 2015. Hal ini terjadi karena terbatasnya sarana yang tersedia 

dan pengolahan yang dapat dilakukan di TPA. Jika dibiarkan, sampah-sampah yang 

tersisa tersebut sudah tentu akan menjadi bencana apabila terakumulasi secara 

terus-menerus. 

Tabel 1.1 Volume sampah per hari di Kota Semarang 

 
Sumber: Semarang Dalam Angka 

Permasalahan sampah harus segera ditanggulangi. Apabila ditangani 

secara serius, maka sampah bukan lagi bencana namun karunia; sampah bisa 



 

| 2  
 

Muliani Fajri Ichzani - 21020114130082 

Waste to Energy Plant, Jatibarang 

didaur ulang serta meningkatkan perekonomian. Umumnya, nilai ekonomis 

sampah hanya dilihat dari segi pengumpulan juga pengangkutan ke lokasi 

pembuangan akhir. Padahal jika ditangani secara efektif dan efisien, sampah dapat 

memberikan keuntungan. Sebagai perbandingan, satu ton sampah di TPA rata-rata 

menghasilkan 0,235 meter kubik gas metana. Sedangkan jika sampah-sampah 

tersebut dikomposkan, gas metana yang dapat dihasilkan mencapai 0,5 ton 

kompos. Maka dari itu, kita harus mengubah orientasi pengelolaan sampah dari 

masyarakat yang melakukan pembuangan secara masal menjadi masyarakat yang 

mampu melakukan siklus pengelolaan sampah secara optimal. Hal ini dapat 

membantu penyelesaian permasalahan lainnya seperti kebutuhan listrik yang 

mana juga menjadi persoalan serius di Indonesia. 

           Tabel 1.2. Proyeksi kebutuhan listrik 

 

Sumber: PT. PLN Persero, Jateng-DIY 

Maishima Incineration and Water Treatment dan Hiroshima Naka Waste 

Incineration Plant di Jepang telah membuktikan bahwa fasilitas pengolahan sampah 

dapat tampil menarik sekalipun dari segi arsitektural. Yoshio Taniguchi, arsitek dari 

Hiroshima Naka Waste Incineration Plant bahkan menyebut bangunan tersebut sebagai 

“Museum of Garbage”. Bertolak belakang dengan fungsinya, penampilan fisik bangunan 

tersebut mampu mengubah presepsi masyarakat akan suatu tempat pembuangan akhir. 

Masyarakat dapat melihat proses pengolahan sampah yang ada di dalamnya, bangunan 

tersebut secara cantik telah mengedukasi masyarakat tentang permasalahan sampah di 

kotanya sehingga diharapkan dapat merubah perspektif masyarakat dalam mengelola 

sampah. 

 Dari uraian tersebut di atas, dibutuhkan suatu fasilitas pengolahan sampah yang 

memadai di TPA Jatibarang Semarang. Hal ini tentu untuk menangani persoalan sampah 

yang terus bertambah volumeya. Dibutuhkan suatu wadah atau fasilitas yang mampu 

secara mandiri mengelola sampah yang dihasilkan oleh penduduk Kota Semarang serta 

mampu meningkatkan nilai ekonomis buangan juga menghindari penurunan kualitas 

lingkungan akibat aktivitas pengolahan sampah yang umumnya terjadi sekaligus 
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mengedukasi masyarakat akan pentingnya pengolahan sampah juga menjadi tempat 

rekreasi. 

1.2. Tujuan dan Sasaran 

1.2.1. Tujuan 

Mendapatkan dasar-dasar perencanaan dan perancangan 

bangunan Jatibarang Waste to Energy Plant di Semarang sebagai fasilitas 

untuk mewadahi kegiatan pengolahan sampah yang menghasilkan energy 

listrik bagi masyarakat semarang serta mewadahi fungsi edukasi dan 

rekreasi 

1.2.2. Sasaran 

Tersusunnya usulan langkah-langkah pokok proses (dasar) 

perencanaan dan perancangan Bangunan Waste to Energy Plant melalui 

aspek-aspek panduan perancangan dan alur pikir proses penyususnan 

Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Tugas Akhir. Dalam hal 

ini berkaitan dengan konsep-konsep perancangan, program ruang, 

pemilihan tapak dan lainnya. 

1.3. Manfaat 

1.3.1. Subyektif 

Untuk memenuhi salah satu persyaratan mengikuti Tugas Akhir di 

Departemen Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Semarang 

dan sebagai acuan untuk melanjutkan ke dalam proses penyusunan LP3A 

dan Studio Grafis Tugas Akhir. 

1.3.2. Obyektif 

Sebagai pegangan dan acuan selanjutnya dalam perancangan Pabrik 

Insinerasi Jatibarang, selain itu diharapkan dapat bermanfaat sebagai 

tambahan pengetahuan dan wawasan, baik bagi mahasiswa yang akan 

menempuh Tugas Akhir maupun masyarakat umum. 

1.4. Ruang Lingkup 

1.4.1. Ruang Lingkup Substansial 

Perencanaan dan perancangan Pabrik Insinerasi termasuk dalam 

kategori bangunan karena terdiri dari satu bangunan utama dan 

memungkinkan untuk bangunan pendukung lain. 

1.4.2. Ruang Lingkup Spasial 

Perencanaan dan perancangan Kampung Vertikal terletak di 

Kawasan Jatibarang, Semarang. 

1.5. Metode Pembahasan 

1.5.1. Metode Deskriptif 

Dengan melakukan pengumpulan data. Pengumpulan data 

dilakukan dengan cara : studi pustaka/studi literatur, data dari instansi 

terkait, wawancara dengan narasumber serta browsing internet. 
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1.5.2. Metode Dokumentatif 

Metode ini dilakukan dengan mendokumentasikan data yang 

menjadi bahan penyusunan penulisan ini. Cara mendokumentasikan data 

yakni dengan memperoleh gambar visual dari foto-foto yang dihasilkan. 

1.5.3. Metode Komparatif 

Metode ini dilakukan dengan studi banding pada objek bangunan 

yang memiliki fungsi sama. 

1.6. Sistematika Pembahasan 

Kerangka bahasan laporan perencanaan dan perancangan arsitektur 

dengan judul “Pabrik Insinerasi Jatibarang” adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

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

pembahasan, sistematika pembahasan, dan alur pikir yang mengungkapkan 

permasalahan secara garis besar serta alur pikir untuk mendapatkan judul Tugas 

Akhir yang jelas dan layak. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Membahas mengenai literatur tentang tinjauan umum kampung kota, tinjauan 

umum hunian TPA dan pengolahan listrik, tinjauan khusus perencanaan dan 

perancangan sebuah pabrik khususnya yang terdapat proses insinerasi di 

dalamnya, serta studi banding. 

BAB III DATA 

 Membahas tentang tinjauan kota Semarang berupa data-data fisik dan non 

fisik seperti letak geografi, luas wilayah, kondisi topografi, iklim, demografi, 

serta kebijakan tata ruang wilayah di Semarang, khususnya Jatibarang. 

 Membahas tentang situasi dan kondisi eksisting tapak di kawasan TPA 

Jatibarang. 

BAB IV KESIMPULAN, BATASAN, DAN ANGGAPAN 

Membahas mengenai hasil akhir dari tinjauan pada bab sebelumnya serta 

memberikan batasan akan kriteria yang akan dilakukan dalam proses perancangan 

dan perencanaan. 

BAB V PENDEKATAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

Membahas mengenai analisis dan dasar pendekatan yang meliputi pendekatan 

aspek fungsional, aspek kontekstual, aspek kinerja, aspek teknis, dan aspek 

arsitektural. 

BAB VI PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

Membahas konsep, programming, dan persyaratan perencanaan dan perancangan 

arsitektur untuk Pabrik Insinerasi Jatibarang. 
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1.7. Alur Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latar Belakang 

Aktualita  

1. Pesatnya pertambahan penduduk membuat volume sampah semakin meningkat sehingga 

menimbulkan berbagai macam kerugian 

2. Kota Semarang membutuhkan solusi yang berkaitan dengan masalah sampah tersebut, 

sekaligus memberi solusi untuk permasalahan lainnya. 

3. Pengolahan sampah yang dilakukan TPA Jatibarang masih belum efektif sehingga masih 

menimbulkan berbagai masalah 

Urgensi 

Kota Semarang memerlukan fasilitas yang dapat mengatasi permasalahan lingkungan tersebut 

sekaligus mengedukasi masyarakat terkait sampah sehingga dapat merubah presepsi masyarakat 

tentang pembuangan sampah. 

Originalitas 

Bagaimana merancang sebuah bangunan industri pengolahan sampah menjadi energi sehingga 

rancangan kali ini dapat bersifat rekreatif dan edukatif sehingga dapat memenuhi kebutuhan. 

masyarakat khususnya Kecamatan Semarang Tengah. 

Konsep dasar perencanaan dan perancangan fasilitas pengolahan 

sampah menjadi energi 

Tujuan dan Sasaran 

Perencanaan dan perancangan suatu wadah yang dapat memenuhi kebutuhan Kota Semarang akan 

suatu Fasilitas Pengolahan Sampah 

Studi Pustaka 

 Landasan Teori 

Studi Lapangan 

 Tinjauan Tapak 

Studi Kasus 

 Preseden 

Kompilasi data dengan studi pustaka sehingga didapat permasalahan serta masukan dari 

studi kasus dan wawancara 


