
Perancangan terminal amir hamzah
di kabupaten langka'l

2.4 Perancangan Terminal Amir Hamzah di Kabupaten Langkat Melalui

Aplikasi Sajak Amir Hamzah Sebagai Acuan Pembentuk Eksterior

dan Interior

A. Batasan dan Pengertian

Menurut pengertian kamus, "perancangan" berasal dari kata rancang yang

berarti memasang rancang, menusuk dengan rancang, membuat rencana. {Kamus

Bahasa Indonesia, 1984), sedangkan terminal" berasal dari bahasa Inggris yang

berarti sebagai penghabisan atau sebagai batas. {Kamus BahasaIndonesia, 1984)

• Amir Hamzah

Amir Hamzah adalah salah seorang penyair penting Indonesia periode

Pujangga Baru yang lahir di Tanjung Pura, Kabupaten Langkat,

Sumatera Utara, 28 Februari 1911, wafat dalam Cw Revolusi Sosial

Sumatera Timur ". Bersama S. fakdir Alisjahbana, Armijn Pane,

Achdiat K. Mihardja, Amir Hamzah mendirikan majalah Pujangga Baru

(1933). Karena karya-karyanya seperti Nyanyi Sunyt (1936), Buah Rindu

(1941), Sastra Melayu dan Raja-rajanya (1942), Bhagawad Gila (1933),

dan Syirul Asyar (1934), beliau diberi gelar oleh H. B. Jassin sebagai

Raja Penyair Pujangga Baru. Dan atas jasa-jasanya kepada negara,

beliau diakui sebagai Pahlawan Nasional (1975).

• Sajak

Sajak atau sanjak, menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah persesuaian

bunyi suku yang terakhir pada deret syair (pantun dsb), karangan pendek

yang berirama dan berbentuk yang tentu. (Kamus Bahasa Indonesia,

1984).

3. RUMUSAN PERMASALAHAN

Dalam studi ini, perancangan terminal diangkat menjadi objek

perancangan dikarenakan oleh meningkatnya kebutuhan penduduk dan
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wisatawan akan sarana transportasi angkutan darat di Kabupaten Langkat dan

sekitarnya, perlunya memunculkan kesan atau nuansa yang baru dan sebuah

terminal, serta faktor-faktor pendukung yang lain seperti yang telah dijelaskan

diatas yang dapat mewujudkan terlaksananya proyek perancangan ini.

Dalam proses perancangan studi ini, sudah barang tentu akan

menimbulkan permasalahan-permasalahan, baik itu permasalahan umum

maupun permasalahan khusus. Untuk itu penulis akan menguraikan

permasalahan-pennasalahan tersebut.

3.1 Permasalahan Umum

Bagaimana rencana dan rancangan sebuah terminal yang dapat

melayani dan memenuhi kebutuhan penduduk dan wisatawan di Kabupaten

Langkat.

3.2 Permasalahan Khusus

Bagaimana rencana dan rancangan sebuah terminal di Kabupaten

Langkat melalui aplikasi sajak Amir Hamzah sebagai acuan pembentuk

eksterior dan interior.

4. TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan

• Membuat rencana dan rancangan terminal yang mempunyai kesan

atau nuansa baru di Kabupaten Langkat.

• Membuat rencana dan rancangan terminal melalui aplikasi sajak

Amir Hamzah sebagai acuan pembentuk eksterior dan interior yang

dapat melayani dan memenuhi kebutuhan penduduk dan wisatawan.
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