
Perancangan terminal amir hamzah
di kabupaten langkat

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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4.2 Sasaran

• Menghasiikan rancangan terminal yang direncanakan di Kabupaten

Langkat sebagai terminal yang mempunyai kesan atau nuansa baru

guna melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat kota dan

wisatawan yang berdasarkan pada :

a) Skala pelayanan.

b) Bentuk fisik dan kelengkapan bangunan.

c) Kapasitas / daya tampung

• Menghasiikan rancangan bangunan melalui aplikasi sajak Amir

Hamzah sebagai acuan pembentuk eksterior dan interior sebagai

embrio dengan tindak lanjut perancangan, berupa :

d) Rancangan gambar situasi sebagai penjelas posisi bangunan

dan hubungan disekitar site.

e) Rancangan gambar site plan untuk menjelaskan antara

hubungan dalam dan hubungan luar bangunan.

f) Rancangan gambar denah untuk menjelaskan besaran ruang,

hubungan ruang, pola sirkulasi dalam bangunan dan

efektititas serta efesiensi ruang yang dapat memperjelas akses

sebagai terminal.

g) Rancangan gambar tampak dan perspektif eksterior serta

interior untuk menjelaskan perpaduan citra bangunan berupa

arsitektur lokal dan modern yang berkesan atau bernuansa

baru.

h) Rancangan gambar potongan untuk menunjukkan dan

menjelaskan pola struktur, bahan material, ketinggian

bangunan dan kegiatan dalam bangunan dan sirkulasi.

i) Rancangan aksonometri bangunan untuk menunjukkan dan

menjelaskan bentuk bangunan dan gubahan massa.

j) Rancangan gambar detail arsitektural bangunan untuk

menunjukkan dan menjelaskan filosofi sajak-sajak Amir

- I I
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Hamzah sebagai ide konseptuai dalam perancangan ekterior

dan interior.

5. SPESIF1KAS1 UMUM PROYEK

5.1 Lokasi Tapak

Tapak yang direncanakan sebagai terminal berada di sebuah areal

kosong. Adapun luasan dan batasan site adalah sebagai berikut:

o Luasan Tapak : ± 16.455 m"

o Batasan Tapak

- Sebelah Utara berbatsandengan Jl. SimpangPasar X Sawit Sebrang.

- Sebelah Selatan berbatsan dengan Sungai Wampu.

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalur Lintas Sumatera.

- Sebelah Barat berbatasan dengan perkebunan sawit.

SAIHT SEBRAITG
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5.2 Kondisi Tapak

a. Kelayakan Tapak

- Tapak merupakan sebuah lahan kosong yang disediakan oleh

pemerintah setempat sebagai areal terminal yang baru.

- Topografi relatifrata dengan kondisi bebas erosi.

- Tapak berada di Jalur Lintas Sumatera sehingga interaksi

kedalam relatif lebih mudah.

- Posisi tapak merupakan daerah tangkapan tiga arah kota

disekitarnya, yaitu Binjai - Tanjung Pura Sawit Sebrang selain

sebagai pintu gerbang wisata, baik dari arah Utara maupun

Selatannya.

b. Kendala Tapak

Posisi tapak yang berbatasan dengan kawasan perkebunan kelapa

sawit akan mengurangi kesan fungsi sebagai terminal.

6. KELOMPOK RUANG DAN BESARAN RUANG

6.1 Kebutuhan Ruang

Berdasarkan site yang direncanakan oleh PEMDA Stabat, Terminal Bis

Amir Hamzah terletak di areal kosong dengan luasan site 16.455 m dengan

KDB maksimal adalah 75 %. Berdasarkan asumsi-asumsi, besaran ruang

bangunan Terminal Bis AmirHamzah akan direncanakan 2 lantai.

Luas site : 16.455 m

Asumsi KDB Terminal Amir Hamzah 75 % x 16.455 - 12341,25 m2

Asumsi KLB Terminal Amir Hamzah 2 x 12341,25 - 24682,5 m2

Kelompok Ruang Publik 70 %x 12341,25 - 8638,87 m2
Keiompok Ruang Pengelola 30 %x 12341,25 =3702,37 m2

DEDY FAISAL NASUTION

97 512 109

13

 



JENIS RUANG

Kelompok Ruang Pengelola
Ruang Kantor DLLAJR
Rg. Ka. Terminal dan Rg. Tamu
Ruang Tata Usaha

Ruang Rapat

Ruang Toilet

Gudang

Ruang Sirkulasi

Ruang Kantor OIPENDA
Ruang Kepala dan Ruang Tamu
Ruang Tata Usaha

Ruang Rapat

Ruang Toilet

Gudang

Ruang Sirkulasi

Kelompok Ruang Kendaraan
Emplasemen Pemberangkatan
Emplasemen Penurunan
Ruang Istirahat Awak
Tempat Cuci dan Bengkel

Parkir

Kelompok Ruang Penumpang
Rg. Pemberangkatan Penumpang
Rg. Penurunan Penumpang
Rg. Selasar emplasemen

Ruang Tunggu

Ruang Penitipan Barang

Entrance/ Lobby/ Hall

Kelompok Ruang Servis dan Pelayanan
Kios, Kantin, Warung

Biro Perjalanan

Wartel

Pos dan Giro

Ruang Pengobatan

Ruang Informasi

Menara Pengawas

Pos Pemeriksaan Kendaraan

Tempat Parkir Kendaraan Pribadi
Sirkulasi untuk manusia

Kelompok Ruang Pendukung
Ruang Genset

Ruang Manusia

Sirkulasi

Luas keseluruhan

Gambar : Tabel Besaran Ruang
Sumber : Analisis
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STANDARD/ ASUMSI BESARAN RUANG (m2)

asumsi 30

asumsi 7 orang @ 6m 40

asumsi 8 orang @ 4m 32

asumsi 4 orang @ 2,67m 12

asumsi 12

20% x 126 25.2

151.2

asumsi 30

asumsi 7 orang @ 6m 40

asumsi 8 orang @ 4m 32

asumsi 4 orang @ 2,67m 12

asumsi 12

20% x 126 25.2

151.2

asumsi 2763.6

asumsi 2060.8

asumsi 18

asumsi 100

asumsi 3698.76

8641.16

asumsi 295.93

asumsi 295.93

asumsi 30% x 295,93 88.77

asumsi 140.44

asumsi 100

asumsi 75 orang @ 0,72 54

975.07

asumsi 750

asumsi 40

asumsi 50

asumsi 100

asumsi 48

asumsi 4 orang 12

asumsi 3 orang 25

asumsi 2 orang 6

asumsi 30 mobil 450

asumsi 20 %x 1649 329.8

1810.8

asumsi 5 x 5 @ 1 bh 25

asumsi 2 orang @ 1 2

asumsi 20 % x 27 5.4

32.4

11761.83
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STRATEGI PERANCANGAN

Arsitektur merupakan media komunikasi bagi masyarakatnya. ( Eko

Budiharjo, Jati diri Arsitektur Indonesia).

Aplikasi dapat diartikan sebagai penerapan sesuatu ke dalam bentuk

sesuatu yang lain, sedangkan acuan dapat diartikan sebagai patokan dalam

perancangan wujud fisik luar maupun dalam bangunan.

7.1 Karakter Sajak Amir Hamzah

1. Bentuk sajak

a. Mempunyai pola aa-aa atau ab-ab

Segala kupinta tiada kau beri
Segala ku tanya tiada kau sahuti
Buialah aku terdiri sendiri

Penuntun tiada memimpin jari
{ Penggalan Sajak "Insyaf')

Baik-baik admdaku iinggal,
Aduhai kekasihku emas iempawan,

Kasih kanda demi Allah kekal,
Kepada tuan emas rayuan...

( Penggalan Sajak "Buah Rindu IV" )

b. Menggunakan kata-kata kiasan

Dalam dunia puisi, kata kiasan sering dijumpai sebagai lambang

(topeng) untuk mengganti kata benda atau kata kerja yang sifat dari

kata tersebut sama, atau menyerupai benda atau pekerjaan yang

dikiaskan.

Bertiup badai merentak iopan
Larikan daku hembuskan hadan

Tepukkan daku kepuncak linggi
Ranggitkan aku ke lengkungpelangi....

Tenang-tenang anginkusayang
Tinggalkan hadan di lengkung benang
Reda-reda hadaiku dalam

(Hikkan sepoi sunyikan dendam.

{ Penggalan sajak "Naik-naik" )

—-———^- |5
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Perancangan terminal amir hamzah
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c. Jumlah kalimat tiap bait mayoritas genap (2, 4, 6, 8,10 kalimat)

Ihupapa beranak seorang
Manja hcna lerada-ada
Lagu lanak tiada disangkak
Minta benda muskil dicari

Telur kemahangminta carikan
Untuk lauk di nasi sejuk

( Penggalan Sajak"Batu Belah (Kabaran)" )

Adakalanya sajak Amir Hamzah dalam satu bait mempunyai jumlah

kalimat yang berjumlah ganjil yang merupakan stressing pada sajak

behau. Seperti yangdapat kita lihat seperti pada sajak di bawah ini.

Kemhali pula engkaudatang
Kepadaku di waktu sekarang

Tengah menjadipermaman gelombang
Gelomhang teherai di bunga karang

Lah lama kau kulupakan
Lah lampau bagi kenangan
Lah lenyap daripandangan

I'etapi sekarang apatah mula
Apakah sebab, aduhai bonda

la datang menyusupi beta ?
( Penggalan Sajak"Kamadewi" )

2. Isi sajak

Isi sajak-sajak Amir Hamzah mempunyai kekuatan yang sangat

besar karena gaya bahasanya yang sangat mudah dikenali. Karakter

sajak-sajak Amir Hamzah dapat dibedakan menurut isi sajak itu sendiri,

yaitu :

a. Perjalanan Hidup

Sajak cinta pada kekasihnya

('empaka, aduhai hunga penglipur lara
Tempat cinta duduk bersemayam

DEDY FAISAL NA5U I ION
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Sampaikan pelukku, wahaikusuma
Pada adinda setiap malam
{ Penggalan Sajak "Cempaka..." )

Sajak cinta pada ibunya

Ihuku dahulu marahpadaku
Diam ia tiada berkata

Akupun laiu merajuk pilu
Tiadapeduli apa ferjadi

Maianya terus mengawas daku
Walaupun btbirnya tiada bergerak
Mukanya masam menahan sedan
Hatinya pulih karena lakuku
( Penggalan Sajak "ibuku dahulu" )

b. Ketuhanan

Terharing badanku tiada berkuasa
Tertutup mataku berat semata

Terbuka layar gelanggang angan
Terulik hatiku di dalam kelam

Tetapi hatiku, hatiku kecil
Tiada terlayang di awang dendang

Menangis ia hersuara seni
lbakanpanji tiada terdiri.
{ Penggalan Sajak "Subuh" )

Tiap kalimat pada sajak Amir Hamzah mempunyai isi (mempunyai

makna), sehingga tiap sajaknya dapat diaplikasikan ke dalam bentuk

perancangan, baik itu berupa tampilan eksterior, tampilan interior

maupun bentuk sebuah ruang.

_____-^—__^___^^_ |7
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Perancangan terminal amir hamzah
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8. APLIKASI SAJAK AMIR HAMZAH

8.1 Bentuk Sajak

a. Pola aa-aa atau ab-ab

Dari bentuk karakter Amir Hamzah yang berpola aa-aa atau ab-ab, dapat

diaplikasikan sebagai ritme pembentuk pada selubung luar bangunan,

pola bukaan-bukaan, membentuk pola grid sebagai penentu perletakan

pola struktur dan membentuk pola elemen-elemen eksterior bangunan.

• Sebagai ritme pembentuk selubung luar bangunan

:>:»:>

•I*

i.»

A

B

Pola bukaan-bukaan
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Membentuk Pola Grid sebagai penentu perletakan pola struktur

h

m # Bentang lebar = u
* Bentang kecil = b

' b

Pola Grid pada .sdasar *

Pola Grkl reul;
Ruang fkilH-nlaiig lobar

Membentuk pola elemen-elemen eksterior bangunan

Dalam membentuk pola elemen-elemen eksterior, vegetasi adalah

elemen eksterior yang sangat sering terlihat secara jelas. Vegetasi

yang digunakan sebagai elemen eksterior dapat menggunakan

beberapa jenis vegetasi yaitu, pohon dengan diameter kecil (cemara)

dan tanaman perdu sebagai pembatas sirkulasi dan penyearah untuk

pejalan kaki, pohon dengan diameter lebar sebagai penyaring

kebisingan dan perindang, dan pohon palem sebagai penyearah untuk

kendaraan umum (bis) dan kendaraan pengunjung.

Vegetasi dengan jenis yangsama
i\ $> t k
i\ )h ^ *\

'-' s ',(*• '" '<• '•:!.*

>\% Sf^S $•<>$ -r,,

aa aa aa aa aa aa

Vegetasi dengan jenisyang berbeda

aa aa

ab ab ab ab ab ab

b. Menggunakan kata-kata kiasan

Amir Hamzah menggunakan kata-kata perumpamaan atau kata-kata

kiasan untuk menyamarkan atau menyembunyikan kata yang dimaksud

untuk menarik perhatian pembaca agar si pembaca berkeinginan untuk
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memahami isi sajaknya. Dalam konteks arsitektur, kata-kata kiasan

dalam sajak Amir Hamzah dapat diaplikasikan sebagai elemen

pembentuk eksterior, elemen pembentuk interior dan juga sebagai

"topeng" pada tampilan bangunan.

Sebagai elemen eksterior
Peletakan Plaza untuk menutupi atau menyamarkan
sirkulasi yang panjang menuju bangunan
agar pengunjung tidak merasa bosan

Plaza
Melctakkan vegetasi disckitar bangunan
dengan berbagai fungsi

Sebagai elemen interior
Water fall sebagai pembatas transparan sebagai elemen interior
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e. Jumlah kalimat tiap bait mayoritas genap

Jumlah kalimat tiap bait mayoritas genap pada sajak Amir Hamzah dapat

diaplikasikan ke dalam bentuk rancangan sebagai eye chatcher pada

ruang. Selain itu, jumlah kalimat (genap dan ganjil) ini dapat juga

diaplikasikan sebagai dimensi kolom dan dimensi bentang.

DEDY FAISAL NASUTION
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C ) Bentang bercfimensi ganjil

Kombinasi anlara bcnlang yang beidimensi
ganjil dan bentang yang berdimensi genap
sebagai aplikasi bentuk sajak Amir Ilamzali
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8.2 Isi Sajak

a. Perjalanan Hidup

Sajak Amir Hamzah banyak bereerita tentang kehidupannya yang penuh

liku-liku, baik itu hubungannya dengan ibundanya ataupun hubungannya

dengan kekasihnya yang berhubungan dengan dua jiwa sajak Amir

Hamzah, yaitu kesedihan dan kebahagiaan yang dapat diaktuahsasikan

sebagai pembentuk karakter pada bangunan yang perletakannya pada

posisi dan sisi yang berbeda yang membentuk nuansa simetris tetapi

tidak statis.

\,\; iVnivniiiK k,i':'5.i(. \\.i.h U:.i\'.yrM),:i\

krkilmiiiniill

IVijiilnium lutlii|> Amir I l;tm/nh

-« Ki'-nliluiii
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b. Pengaduan ( kepada Tuhan )

Sajak Amir Hamzah yang berkarakter pengaduan (kepada tuhan) ini

merupakan konteks tindak lanjut curahan hati/ pengaduannya (kepada

tuhan) yang berfungsi sebagai penyeimbang dan pembeda antara

kesedihan dan kebahagiaan pada isi sajak-sajak Amir Hamzah. Ini dapat

diaktuahsasikan sebagai pusat bangunan yang menjadi point of interest

yang dapat menyeimbangkan dan membedakan kedua sisi bangunan

berkarakter kesedihan dan kebahagiaan yang mengapit karakter

pengaduan, baik dari bentuk bangunan maupuntampilan bangunan.

Selain itu, sajak Amir Hamzah yang berkarakter pengaduan kepada tuhan

ini juga dapat diaplikasikan ke dalam bentuk perancangan dengan

memainkan ketinggian pada plafond dan lantai untuk menciptakan kesan

agung pada ruang.

kctuhanan

kl-H'L II.VWN

1-1 -,;ij;ik \niti I l;im/;ili
l)i-ik;u;ikli'i IViijj.'hIinhi
( kipaiki hilmii )

DEDY FAISAL NASUTION

97512 109

^
Digabungkan

\-.'i s;i j;ik Villi r I hi m/;ili I-I -.ij.lk \(Ilit ii.ui I'.ili Viil ;iiil'. j'fi |,i!;.m;im 1in InjHI v.* w
iM'iliiliiklrr IVnjiadimJI I kf|)i«lii \.n>v. [urlnj iuiiv ;il j|ii;i k;H .ikltT.
iIill,>lt )-(•liii'",ii|)i'inni)iliiin- kr.-*-i liliitl; 'Ian !,<•! t,.|i;i-i.i;m *

i.i -:,|vikiK'il.ir.ikin IVnuit.liiKii ik-'fiwl;. lultiml
Si'tuijriif |Fi'ii\iiiiili:iiiL.'

« m & fe M & % » H&

 



DEDY FAISAL NASUTION

97 512 109

Perancangan terminal amir hamzah
di kabupaten langkat

:4

 



P
E

R
A

N
C

A
N

G
A

N
T

E
R

M
IN

A
L

A
M

IR
H

A
M

Z
A

H
D

I
K

A
B

U
P

A
T

E
N

L
A

N
G

K
A

T

A
P

L
IK

A
S

I
S

A
J
A

K

A
M

IR
H

A
M

Z
A

H

S
E

B
A

G
A

I
A

C
U

A
N

P
E

M
B

E
N

T
U

K

E
K

S
T

E
R

IO
R

D
A

N
IN

T
E

R
IO

R

 



sKematiK
perancangan terminal amir hamzah di kab. langkat

Titik keluar masuk kendaraan

Kn'teria I 1 titik 2 titik

Kepadatan ! 5 8

Kclancaran 7 10

Kenyamanan 6 8

Total i IS 26

Kange : I-10
1titik : enterance danexit dalam satutitik (jalur)yang

tidakterpisah.
2 titik : enterance dan exit tidak berada dalam satu

titik (jalur), melainkan terpisah

Penentuan letak enterance - exit

Alternatif 1

A-??r\0A-CH-
Titik masuk dari luar tapak ke dalam tapak

.r=

ffi<7>~KP

J

Turn Pintu keluar masuk penumpang

H^ Supir

KP I'osisi kursi penumpang

Kendaraan (angkutan) di Indonesia
mclctakkan posisi supir disebelah kanan
kendaraan dan pintu keluar-masuk ke
kendaraan berada di sebelah kiri.

>
JSl®^

te"•: & Titik masuk untuk kendaraan

Titik keluar unluk kentfaraan

i^ lientuk/pola sirkulasi angkutan umum

Alternatif satu kurangefektif untuk dapat diaplikasikan ke
dalam perancangan, karena penumpang naik/turun tidak
dapat langsung dari/ke bangunan disebabkan pintu
masuk penumpang berjauhan dengan emplasement

Penumpangyangakan menaiki kendaraan hams memutar
(mengelilingi) kendaraaan karena pintu bis berada
berseberangan dari emplasement yang akan
menyebabkan penumpang harus tumn dari emplasement
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sKematik
perancangan ternri nai am in ham/ah cl L kab. lanykat

I Alternatif 2

-. '-J

A
ieuNfl*! UT*Mj ^

m
4 %t\, ,
*• Wf

1*«
Y.

a^fr*.

lilik masuk untuk kendaraan

Titik krtuai untuk kendaraan

mJ^ Hentuk/pola sirkulasi angkutan umum

Enterance dan exit yang berada di posisi sisi yang sama
dan berbeda dengan enterance dan exit pada terminal
pada umumnya akan mengakibatkan salah arah bagi
kendaraanyangakan masuk/keluar

Alternatif 3

Akses ke dalam site yang hanya satu memudahkan
kendaraan untuk tidak salah arah untuk mencapai tujuan
(tempat parkir, bangunan utama).

Pintu keluar masuk bagi penumpang berdekatan dengan
bangunan sehingga memudahkan penumpang untuk
naik/turun dari/menuju kendaraan maupun bangunan

j^. Ei-

Penumpang dapat langsung menaiki
kendaraan dengan mudah dan nyaman
karena pencapaian dari bangunan ke
angkutan dekat dan posisi kendaraan
yang tepat

Sirkulasi pada penentuan letak enterance - exit pada
alternatif tiga ini umumnya sama dengan alternatif satu
(posisi kendaraan untuk menaikkan atau menurunkan
penumpang kurang efektif)
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SKemaiik
leranoanqan terminal ami r hamzah cii kah. langkat

fir??r\OfirCH-
Pembedaan sirkulasi kendaraan di dalam tapak

Kendaraan umum (AKAR AKDR Angkot) Vs kendaraan pribadi

(Criteria jalur 2 jalur

Kepadatan 5 8

Kelancaran • 7 10

Kenyamanan 6 8

Total 18 26

Range : 1-10
5-20 ;kurang
21-36 : baik

3aik

Dengan mempertimbangkan kepadatan, kelancaran dan
kenyamanan, maka sirkulasi ke/di dalam tapak dibedakan
menjadi 2 jalur, jalur I untuk kendaraan umum (AKAR
AKDP dan Angkot) dan jalur 2 untuk kendaraan pribadi

lalur keluar kendaraan

Kendaraan umum (AKAR AKDP dan Angkot)

Kendaraan pribadi

^^- Arah sirkulasi kendaraan umum

^^ Arahsirkulasi kendaraan pribadi

Enterance kendaraan umum dan pribadi

Jalur keluar kendaraan umum dan pribadi

-^ Arah sirkulasi kendaraan umum
— Arah sirkulasi kendaraan pribadi

.-J

alur masuk kendaraan

Pembedaan pelebaran jalan untuk kendaraan umum
dan kendaraan pribadi untuk memudahkan
pengeimidi agar tidak salah arah dan salah lajur pada
saat akan masuk

*
I'embatas lajur
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I Pembedaan titik keluar - masuk kendaraan

Untuk mengantisipasi pengemudi atau kendaraan agar tidak salah arah/ salah jalur, diupayakan
membcrikan/ memunculkan kesan yang lebih menonjo! pada titik masuk (enterance) ke dalam site
atau tapak

Usulan pada titik keluar tlMii;in nad:i titik nwsnk

Dengan mengambil konsep merelakan (melepaskan),
gerbang pintu keluar mempunyai ketinggian yang lebih
rendah dari pada gerbangenterance, agar tidak memaksa
(mencuri) perhatian orang yang akan masuk sehingga
pengemudi kendaraan tidak salah arah dalam menentukan
enterance kedalam tapak

'u" Sum;! v;iU ;..ii:;.« diivuLir. k"..in ptjiU'Jiiiu.ii: '.-jisi:

:x':iti:i. .•..ins.' i)i.:; bcJj Janpad.i ^cibjii^.U-iUJi
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perancangan tormina 1 amir ham/ah d:i. kah. langkat

Or\i£*/Tfi-1>l Tfi-Vfi-K

Perkebunan kelapa sawit sebagai filter
panas matahari dari arah barat Matahari Sore

Arah datang angin

Sungai sebagai penyejuk
angin pembawa panas dari
arah barat daya

Arah datang angin

Perkebunan tetapa sawtt

Lisulan

Vegetasi sebagai filter angin pembawa
debudan kebisingan dari timur

Vegetasi sebagai filter
panas matahari dan angin
pembawa debu

Tilik masuk kendaraan

lilik keluar - masuk pejalan khaki

lilik keluar ki'mJaraan

Terhadap Titik keluar - masuk pejalan kaki dan kendaraan

Titik masuk kendaraan

Zona privat diletakkan pada bagian
belakang (barat) site, jauh dari zona
publik agar kegiatan pada zona ini tidak
terganggu namun tidak menutup
kemungkinan untuk membagi zona ini
diduatempatyang berbeda

Zona semi publil adaiali sebagai
pembatas.' pomisah antai zona publik
dan /.ona piivai, sdain itu /ana semi

^ publik ini adalah zona penghubungbagi
/una pubiik maupunz.oiupiivat

titik keluar - masuk pejalan kaki

Titik keluar kendaraan

Vih ) ,:!\.;: •N.isiiiii '>i-
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perancangan "terminal am i.r hamzah di kab. langkat

Arali Orientasi

•J •'

Arah Orientasi

Karakter sajak yang berjiwa kesedihan diwakilkan oleh
bentuk lengkung (elastis)yang lebih condong menghadap
ke arah barat (matahari terbenam)

KOtfSZP BSt/TUK

Karakter sajak yang berjiwa kebahagiaan diwakilkan
kepada bentuk lengkung (elastis)yang berorientasi kearah
timur (matahari terbil) sebagai pembeda dengan sajak
yang berkarakter kesedihan yang menghadap atau
berorientasi ke arah barat

- dua sisi dengan jiwa yang sama dan
karakter yangsama

- dua bentuk yang sama tetapi dengan
orientasi yang berbeda

dZi/TVLK Vt va-la-m ta-va-k

UTARA

litik masuk kendaraan

litik keluar - masuk pejalan khaki

IItik keluar kendaraan

I VvlY hik'i! N.isuih \>? :,\ 1 \w

 



SKematik
jorancancjan terminal amir hamzah di kab. lanykat

Bentuk massa berkarakter pengaduan

ATOA/P05/5/ A/A55A

Bentuk persegi atau kotak diaplikasikan untuk mewakili
karakter sajak Amir Hamzah tentang pengaduan kepada
tuhan

Bentuk massa berkarakter kebahagiaan

Bentuk massa berkarakter kesedihan

Kebahagiaan dan kesedihan adalah dua karakter bentuk
yang diambil dari garis lengkung yang sama tetapi tidak
serupa.

l^ertimbangan bentuk lengkung mewakili sifat manusia
(keduniawian) untuk memunculkan kesan elastis sebagai
aplikasi dari pembeda antara bentuk lengkung (sifat
manusia) dengan kotak/ persegi (ketentuan tuhan)

*
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perancangan terminal amir hamzah di kab. langkat

Pola grid

Diambil dari dua titik yang berbeda
yaitu Timur dan Barat (rotasi matahari)
untuk mewakili titik kebahagiaan dan
titik kesedihan

Garis lengkung yang perputarannya
menuju ke arah barat (terbenamnya
matahari)

Sesuatu yang berdiri sendiri sebagai
pembentuk kesan terpusat pada massa
bangunan <

KompoStSt mASSA

Titik Barat (terbenamnya matahari) adalah aplikasi
dari terbenam/ gelap. Konteks terhadap sajak
berkarakter kesedihan

Kebahagiaan

Garis lengkung yang
perputarannya menuju ke
arah timur (matahari terbit)

I

Titik Timur (terbitnya matahari) adalah aplikasi dari
terbit/ terang. Konteks terhadap sajak berkarakter
kebahagiaan

! V;.k !;!;*'] \iY)
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h a mz a h d1 kab, 1a n g k a t

Ruang pcngelola

View <r
Ruang kepala terminal dan ruang tamu
yang secara langsung mendapat view
keluar bangunan

Fungsi ruang ini membutuhkan view keluar
sehingga perletakan ruang ini diposisikan ^.
pada sisi terluar bangunanyang diharapkan
mendapatkan view keluar

Ruang kepala terminal dan ruang tamu

View

10.50

h 5.00 if

+ 2.50 4 2.50 i

I Ruang kepala terminal
4,00 •: . dan tamu

5.00 Ruang tata usaha

5.00 i. 3.00 ft

\

View

Kegiatan pada ruang tata usaha

%
I >ctiv hiis:il \.iN!:!'nn A > IIW

 



View

5.00

SKemafik
perancangan terminal amir hamzah d.i kab. langkat

, BeSArO.* rUO./tJ

-ft-

6,50

Kegiatan pada ruang rapat

View <-

\ View
5.00' /

View

Untuk mendapat view ke segala arah menara pengawas
lebih ditinggikan dari kedua sisi bangunan berbentuk
lengkung dan semua dindingnya menggunakan bahan
transparan

View kc arah barat View ke arah utara

View ke arah selatan

i\'\. I
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aeraneanoan terminal amir hamzah <J i kab. langkat

Ruang keberangkatan penumpang

4.00

h.oo*

Kegiatan pada ruang keberangkatan
dan pemeriksaan tiket penumpang

Keluar

, 3t$CLr£Ln rUtOtj

Keluar

Ruang pengantar

Ruang keberangkatan AKAP
Ruang keberangkatan AKDP

Ruang keberangkatan Angkot

Kegiatan di ruang pengantar
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Ruang kedatangan penumpang

Ruang kedatangan penumpang

BtSArA/1 rUA*y

Ruang tunggu kedatangan
Ruang kedatangan AKAP

Ruang kedatangan AKDP

Ruang kedatangan Angkot

Kegiatan di ruang tunggu kedatangan

 



sorancanuan terminal amir harnzah di kab angkat

I Kolom dan balok

Kolom

Kolom
? ♦

Kolom 2

Kolom menggunakan bahan dari beton bertulang (cor-coran)
yang mempunyai dimensi berbeda. Sebagai bentuk
pengaplikasian dari karakter sajakAmir Hamzah (jumlah kalimat
tiap baitmayoritas genap)
Dimensi kolom I adalah genap > jumlah kalimat tiap bait

mayoritas genap
Dimensi kolom II adalah ganjil > jumlah kalimat tiap bait

minoritas (ganjil)

Perletakan struktur kolom mengikuti titik perpotongan
garis-garis vertikal dan horizontal pada grid

KOfi/5£P 5TKUKTUK

Balok

1/12 x bentang
1/12 x 8m = 0.67m

= 60cm >>> 40/60

0.60 40/60

0.40

Bentuk puisiyang jumlah kalimat tiap baitnya mayoritas
genap diwakilkan melalui bentang/ jarak antar kolom yang
juga mempunyai dimensi genap (menggenapkan) sebagai
bentang (jarak) antar kolom yang lebih dominan
dibandingkan bentang/jarak kolom ganjil (eye chatcher)

Bentang 6 - 8 m merupakan jarak yang
diharapkan dapat menggenapkan/
menyelaraskan bentuk massa yang
berkarakter kebahagiaan maupun bentuk
massayangberkarakter kesedihan

tidak menutup kemungkinan untuk
memperlebar bentang dengan maksud
untuk penyelarasan bentuk massa yang
melengkung
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perancangan terminal, amir hamzah ci.i kab. langkat

ko/tSBp Stmtktrur

Struktur rangka baja

Untuk menciptakan kesan kokoh pada
massa bangunan yang berkarakter
pengaduan maka struktur rangka baja
diwakilkan untuk memunculkan kesan

tersebut

PERSPEKTIF RANGKA BA|A
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nernncannan terminal amir

sKematiK
lamznh di kab. lanqka t

Sebagai tempat mengadu, bangunan tengah
harus terlihat kuat dan kokoh. Untuk itu

diambil bentuk piramid sebagai lambang
kekuatan dan mengckspose struktur rangka
bajanya sebagai lambang kekokohan

Kesedihan mempengaruhi emosi dan kejiwaan seseorang
sehingga seseorang itu menutup diri dan mencoba
berhubungan (mengadu) kepada tuhannya.
Hal ini dapat diaplikasikan dengan memberikan
pelubangan-pelubangan (jendela) kecil pada dindingdan
bentuk-bentuk pengulangan (undak-undakan) pada atap
dan bentuk lengkung sebagai wakil lahap-tahap
seseorang untuk mencapai hubungannya kepada tuhan

uSULLA-t/ VZt/A-H*

/• ..

U5ULA-*/ FfirCfirV£

Kebahagiaan juga dapat mempengaruhi emosi dan
kejiwaan seseorang, hanya saja orangyang bahagia lebih
membuka diri sehingga facade bangunan pada sisi
sebelah kanan ini diberikan bukaanabukaan (jendela)
besar dan bentuk atap yang membuka dan berundak-
undak sebagai wakil dari rasa syukur seseorang kepada
tuhannya.

Sisi kiri dan kanan mempunyai pola dan
^ bentuk yang serupa namun mengandung .
"^ maknayang berbeda (serupa tapi tak sama) ^*

•
! > !it;
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perancangan terminal amir hamzah 6i kab. langkat

5uA-5A-fi/A- nVTZ^ioT^

H-A-LL
Hall/ lobby merupakan titik awal jalur masuk pengunjung dan merupakan titik pusat bagi
pengunjung/calon penumpangdalam melakukan aktivitas di dalamnya
Selain itu hall/ lobby juga merupakan sumbu bagi ruang yang berada di sisi kiri dan
kanannya.yangberfungsi sebagai ruangkedatangan dan ruangpemberangkatan

Untuk memberi kesan kedaerahan (langkat), ornamen-ornamen
berupa ukiran-ukiran kayu gaya "Melayu Deli" ditempatkan
pada bagian atasdinding sebagai pendukunginterior

 



perancangan terminal amir hamzah di kab. langkat

5uA~5A-*/A- it/T&Rio*,

Ku.A-A/6 K£VA-TA~t/bA't/ eta.* VEMdZ^A-t/CrKA-TA-t/

Enam buah kolom adalah pengaplikasian dari tiga karakter/ jiwa sajak Amir Hamzah yaitu
kebahagiaan, kesedihan dan pengaduan kepada tuhan yang dilalui selama tiga masa yaitu masa kecil,
masa dewasa dan masa tua.

Enam buah kolom (tiga pasang kolom) diletakkan pada tiap zona keberangkatan dan kedatanganyang
berfungsi sebagai eye chatcher pada ruang-ruang tersebut untuk memudahkan penumpang untuk
menuju pada zona sesuai dengan angkutanyangakan digunakannya.

Memasukkan unsur-unsur alam seperti tumbuh-tumbuhan. airsebagai elemen interior
dan juga sebagai sarana untuk dapat memberikan kenyamanan secara visual bagi
penumpang, baik itu penumpang yang sedang menunggu untuk berangkat maupun
penumpang yang baru tibaatau datang.

»
I H-ilv i ms,i! Nesulmi] •).' j i/ !()•;

 



SKematlk
peraricancjan term.inn.1 amir hamzah di kab. langkat

5U&5A-A/A- ^>r5r^/o^

SUASA/tA G/itrtrA/iCt kt/idArAA/i

VA-d

Pola peletakan vegetasi yang mempunyai irama tinggi - rendah adalah pengaplikasian
dari sebuah bentuk kehidupan yang juga mempunyai irama, yaitu kesedihan dan
kebahagiaan. susah dan senang

Vegetasi yang berirama dan dengan jenis yang berbeda ini diharapkan dapat
memberikan kenyamanan secara visual bagi pengunjung. baikyangakan masuk ke area
terminal maupunyangakan keluar dari area terminal.

ituk dapat berhubungan, berinteraksi,
erjumpa" dengan tuhan, manusia hams melalui
an yang lurus, yaitu jalan yang telah ditentukan
*htuhan untuk manusia.

SUASA/tA e/itrerAxce pejML* kA.ki

<V. ^^' Enterance pejalan kaki adalah bentuk
pengaplikasian dari hal tersebut diatas
sehingga sirkulasi pejalan kaki dari enterance
menuju ke bangunan yang berkarakter
pengaduan kepada tuhan berbentuk atau
berdireksi lurus

i ' ma
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perancangan terminal amir hamzah
di kabupaten langkat

SITUASI

It. PASAR X SAWIT SEBERANG

• »*>*. i

'"**##**

|L. LINTAS SUMATERA NANGROE ACEH DARUSSALAM

Parkir kendaraan dibuat terpisah menurut jenis kendaraan untuk memudahkan sirkulasi kendaraanyang
kcluar-masuk ke dalam site.

Vegetasi yang berada di sisi timur site berfungsi sebagai perindang/ peneduh dari sinar matahari bagi
kendaraanyang parkir dan sebagai peredam suara dari arah timur site.
Vegetasi yang berada pada sisi sebelah barat [parkir angkot dan AKDPl berfungsi sebagai perindang/
peneduh dari sinar matahariyang datang dari arah barat.

Vegetasi yang berada di sepanjangsisi tiap lajur pada jalur kendaraan berfungsi sebagai pengarah bagi
kendaraan selain lebar lajuryang berbeda menurut jenis kendaraan.

Bangunan utama berorientasi ke arah timur dan barat untuk memaksimalkan posisi siteyang memanjang.

Bentuk bangunan utamayang mempunyai 2 bentuk lengkung adalah perwujudan dari 2 rasayang serupa
tapi tak sama [kesedihan dan kebahagiaan] dan bentuk persegi merupakan litik pusat [ketuhanan] tempat
dari 2 rasa tersebut berasal dan kembali.

Dedy Faisal Nasution
97 512 109

design report

 



perancangan terminal amir hamzah
di kabupaten langkat

Titik masuk dari luar siteke dalam sitedibagi menjadi duatitik enterance,yaitu :
- Titik masuk pejalan kaki dan
- Titik masuk kendaraan

Enterance dan exit pejalan kaki dikonsentrasikan pada satu titik.yaitu dari sebelah timur site [jalan Lintas
Sumatera).

Enterance dan exit bagi kendaraan dibuat terpisah dengan membcrikan lajur-lajur menurut jenis
kendaraan dengan maksud agar tidak terjadi crossingantar kendaraan pada saat berada di dalam site.

Ketinggian Ianlaiyang berbeda [berundak-undakj merupakan upaya unluk menghadirkan kesan rumah
tradisional Melayu Deliyang umumnya adalah rumah panggung.

V 691 *y

» # * *

Exit Kendaraan Enterance & Exit

Pejalan Kaki

SITEPLAN

LANTA11

Enterance Kendaraan

Penzonaan pada terminal dimaksudkan untuk
memudahkan penumpang atau calon penumpang
untuk dapat mencntukan ke arah mana ruang yang
menjadi tujuan mereka berikutnya.

Dedy Faisal Nasution
97 512 109

wm^mmk design report
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LANTAI 2

North

;;

h. A*L>

"""""" i J

LANTAI 3

perancangan terminal amir hamzah
di kabupaten langkat

DENAH

BASEMENT

Lantai basement merupakan zona publikyang sangat
dominan,yaitu:
Bagian sebelah kanan merupakan area sirkulasi bagi
penjernputyang menuju kc rg. penjemput.
Bagian tengah merupakan area tempat pengambilan
barang.
Bagian sebelah kiri merupakan area sirkulasi bagi
pengantar menuju kerg. pengantardan area retail.

Enterance utama ke dalam bangunan utama
diletakkan pada bagian tengah bangunan dengan
maksud untuk memusatkan kegiatan pertama pada
satu titik.

Grid pada area kedatangan mengacu dari satu titik
yangberada disebelah timur.
Grid pada area keberangkatan mengacu dari satu titik
yangberada disebelah barat.

Ketinggian lantai yang berundak-undak pada
bangunan utama selain untuk memunculkan kesan
pengangkatan rumah tradisional juga untuk
menunjukkan "serupa tapi tak sama" pada kedua sisi
bangunan [kesedihan dan kebahagiaan].

Dedy Faisal Nasution
97 512 109

mmmmmmmmm design report

 



perancangan terminal amir hanizah
di kabupaten langkat

TAMPAK [bangunan utama]

tampak depan

Tanggayang merupakan elemen ekstcrior pada rumah tradisional Melayu Deli kembali dimunculkan pada
sisi kiri dankanan bagian tengah pada bangunan utama.

Tangga pada bagian tengah yang mempunyai akses langsung menuju bangunan utama ditinggikan 2
meter untuk mcnghindari crossing dengan sirkulasi kendaraan pribadiyang berada dibawahnya.

Peletakan spaceframe pada facade bangunan sebagai elemen eksterior sebagai penekanan konsep pada
perancanganyangdiadopsi dari bentuk sajak Amir Hamzah.

Ornamen-ornamcn bcrlanggam melayu diletakkan pada dinding luar bangunan sebagai elemen eksterior
yang tcrbentuk dari pola sajak Amir Hamzah

Bukaan-bukaan berupa jendela diberi pola sesuai dengan pola sajak Amir Hamzahyaitu aa-aa dan ab-ab.

Bagian tengah bangunan utama dominan menggunakan material kacayang merupakan konsep awal dari
perancangan.

Bentuk atap pada sisi kiri dan kanan bangunan dibuat daag dengan ketinggian yang berbeda untuk
menghilangkan kesan monoton dan untuk menambah kesan serupa tapi taksama.

tampak belakang

Dedy Faisal Nasution
97 512 109

mmm^m design report

 



perancangan terminal amir hamzah
di kabupaten langkat

POTONGAN [bangunan utama]

potongan a-a

Untuk memberikan dan/atau memunculkan kesan agung pada lantaidasar dan
lantai dua yang pada bangunan utama, maka lantai dasar dan lanlai dua diberi
ketinggian 6m.

Untuk mcnghindari terjadinya crossing antara jalur AKAP - jalur AKDP dan
jalur AKDP- jalur Angkot. maka jalur AKAP dan jalur AKDP diberi ketinggian
tertcntu, sedangkan jalur Angkot direndahkan.

Dengan pcrtimbangan fungsional, maka sirkulasi kendaraan pribadi yang
berada dibawah sirkulasi pejalan kaki diturunkan I meter.

Pemberangkatan - Kesedihan Kedatangan ^ Kebahagiaan

Pusat - Pengaduan kpd Tulur

potongan b-b

Bangunan utama pada dasarnya terbagi menjadi tiga bagian/zona menurut isi
sajak Amir Hamzah yang berisi tentang kesedihan, kebahagiaan dan
pengaduan kepada tuhan.

Undak-undakan pada lantai di tiap-tiap zona pemberangkatan dan kedatangan
ditampilkan sebagai upaya untuk menciptakan suasana interior rumah
tradisional Melayu Dcliyangdiadopsi dari isi sajak Amir Hamzah.

Dedy Faisal Nasution
97 512 109

••mmb design report

 



perancangan terminal amir hamzah
di kabupaten langkat

RUANG ISTIRAHAT SUPIR AKDP

tampak depan

RUANG ISTIRAHAT SUPIR ANGKOT

tampak depan

Ruang istirahat supir AKDP dan ruang istirahat supirangkot didcsain dengan
mengacu bentuk rumah tradisional Melayu Deli untuk mengangkat ciri
kedaerahan [Melayu Deli - Langkat].

Dedy Faisal Nasution
97 512 109

wmmmmm design report

 



perancangan terminal amir hamzah
di kabupaten langkat

enterance kendaraan

KjS

m' T

—r~—r
(alurAKDP jalur AKAP

Jalur Angkot
jalur Kendaraan

Pribadi

exit kendaraan

lalur AKAP
lalur AKDP

jalurAngkot lalur Kendaraan

Pribadi

enterance &exit pejalan khaki
•••A-:

EKSTERIOR

Dengan tidak meninggalkan estetika dan
fungsionalnya, litik masuk dan litik keluar
kendaraan sebagai salah satu elemen eksterior
didesain dengan menggunakan bentuk sajak
AmirHamzahyaitu:
- Menggunakan kata-kata kiasan
- Pola aa-aa dan ab-ab dan

- jumlah kalimat tiap bait mayoritas genap

Enterance dan exit bagi pejalan kaki juga didesain
dengan menggunakan pola yang sama dengan
enterance dan exit kendaraan, hanya saja pada
enterance dan exit pejalan kaki ini ditambahkan
bentuk ataprumah Melayu Deli.

Pagaryang membatasi anlara site dengan jalan
Lintas Sumaterayang berada disebelah timurnya
menggunakan pola ab-ab dan menggunakan
kata-kata kiasan sebagai bentuk dasardesain.

Dedy Faisal Nasution
97 512 109

ii^mmh design report
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perancangan terminal amir hamzah
di kabupaten langkat

EKSTERIOR

Lampu jalan yang berada di sepanjang jalur sirkulasi
kendaraan dibuat dengan menggunakan bahan dari
betonyang diberi ornamenyang berpola ab-abdi kedua
sisinya.

lampu jalan

Vegetasi sebagai pengarah pada sirkulasi kendaraan [palcm
danccmara] dibuat dengan menggunakan pola ab-ab.
Dan vegetasi sebagai peneduh dibuat dengan menggunakan
pola aa-aa.

/\.''";

i -::>

vegetasi

sirkulasi pejalan kaki

•

Pada sirkulasi pejalan kaki yang langsung
mengarah ke bangunan utama diberi vegetasi
sesuai dengan bentuk sajak Amir Hamzah yang
menggunakan kata-kata kiasan yang berkaitan
dengan alam.
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perancangan terminal amir hamzah
di kabupaten langkat

EKSTERIOR [bangunan utama]

menara pengawas

Sesuai dengan konsep awal pada pra rancangan,
sebagai ruang yang mempunyai level lantai tertinggi
dan menjadi salah satu elemen eksterior bangunan,
dinding menara pengawas dibuat menggunakan kaca
solar guard dengan tujuan agar menara pengawas
tersebut menjadi point of interest untuk view dari luar
kc dalam site

V

ornamen dinding luar

Pintu utama pada bangunan utama diberikan
ornamen-ornamen bergaya Melayu Deli
dengan mengacu pada bentuk sajak Amir
Hamzah yang mempunyai pola aa-aa dan ab-
ab.

Bukaan-bukaan pada bangunan utama berupa
jendela juga menggunakan pola aa-aa
[dimensi] dan ab-ab [tata letak] dengan
memberikan dimensi yang berbeda untuk
masing-masingzona.
[Zona kedatangan - besar dan zona
keberangkatan kecil].

space frame
Space framcyang diletakkan di depan pada sisi kiri dan
kanan bangunan utama menggunakan bahan stainless
steel yang diadopsi dari sajak Amir Hamzah sesuai
dengan konsep awal pra rancangan,

Ornamen yang diadopsi dari bentuk sajak Amir
Hamzah diletakkan pada dinding terluar bangunan
pada sisi kiri dankanan [zona keberangkatan danzona
kedatangan] sebagai salah satuelemen eksterior

Pintu utama &jendela
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perancangan terminal amir hamzah
di kabupaten langkat

EKSTERIOR [rg. Istirahat supir angkot]

Scperti halnya ornamen pada gunungan ruang
istirahat supir akdp, ornamen gunungan pada \$%,&j va,J
ruang istirahat supir angkotpun menggunakan
pola aa-aa untuk dimensinya dan 011131116110111111119311
menggunakan pola ab-ab untuk tata letaknya.

Kedua kolom yang berada di teras, sedikit
dimainkan dengan memberikan ornamenyang
berjumlah ganjil dengan pcrtimbangan untuk
mendapatkan estetikayang lebih baik.

kolom

jendela

pagar teras
Pagar teras pada ruang ini mempunyai pola ab-ab
dan railling tangga sama halnya dengan railling
tanggayang ada pada rg. Istirahat supirakdp.

jendela pada ruang ini mengalami modifikasi
bahan hampir secara keseluruhan [menggunakan
bahan kaca], menyesuaikan dengan bentuk sajak
Amir Hamzah yang menggunakan kata-kata
kiasan berupa benda-benda yang bersinar atau
dapat memantulkan sinar.
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perancangan terminal amir hamzah
di kabupaten langkat

INTERIOR [bangunan utama]

Scbagian dindingyang tcrdapat di dalam hall ditutupi dengan bahanyang dapat
memantulkan sinar[stainless steel] danscbagian lagi ditutupi dengan batutempel
untuk mcndapatkan kesan alami di dalam ruangan sebagai elemen interioryang
dibentuk dari sajak Amir Hamzah [menggunakan kata kiasan berkaitan dengan
alam],

Ornamen-ornamcn melayu berupa ukiran-ukiran kayu menggunakan pola aa-aa
atauab-abyangdiletakkan pada counter-counter.

hall/ ruang informasi

} r

.AVi-

•fs. : • til i '.

ornamen dinding

Dinding diberi penutup berupa keramik dengan
pola ab-ab dengan warna dan ornamen yang
berbeda [mempunyai ukiran melayu - polos ]
sebagai salah satu elemen interior yang
tcrbentuk daribentuk sajak Amir Hamzah.

railling tangga
Railling tangga yang tcrdapat di dalam hall diberi
ornamen dengan pola yangsama, yaitu ab-ab dengan
menggunakan bahan dari stainless steel
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Plafond diberi ketinggian yang lebih untuk
mcndapatkan kesan lapang, kegembiraan yang
diadopsi dari isi sajak Amir Hamzah tentang
kebahagiaan.

Ornamen ukiran melayu diletakkan pada dinding
untuk mengapit relief sajak Amir Hamzah tentang
kebahagiaan yang juga diletakkan pada dinding,
yang kesemuanya menjadi satu kesatuan sebagai
elemen interior.

Bukaan-bukaan lebar yang ada selain sebagai
pengaplikasian dari isi sajak Amir Hamzah tentang
kebahagiaan juga untuk memberikan view dari
dalam kc luar.

Menghadirkan vegetasi di dalam ruangan sebagai
salah satu elemen interior adalah salah satu bentuk

aplikasi daribentuksajakAmir Hamzah.

Meletakkan relief sajak Amir Hamzah padadinding
yang diapit oleh area tempat iklan dengan
memberikan pola ab-ab.

Kerinduan yang terdapat pada isi sajak Amir
Hamzah dituangkan dalam bentuk memiringkan
dinding/ jendela untuk menampilkan interior pada
ruang.

^•&V:

perancangan terminal amir hamzah
di kabupaten langkat

INTERIOR [bangunan utama]

ruang pemberangkatan akap

»i$P!

rg. tunggu kedatangan akdp

Kolom-kolom yangada pada bagian utama berdiameter genap
sebagai aplikasi dari bentuk sajak Amir Hamzah yang
mempunyai jumlah kalimat tiap bait berjumlah genap.

Kolom terbuat dari bahan bcton bcrtulang dan diberi lapisan
stainless stell dan pada bagian atas kolom diberi ornamen
berupaukiran melayu.

kolom
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perancangan terminal amir hamzah
di kabupaten langkat

INTERIOR [rg. istirahat supir]

\>

Expose pada rangka atapditampilkan sebagai aplikasi dari isi sajak Amir Hamzah
[pengaduan kepada tuhanj.

Melapisi sebagian dinding dengan keramik dengan memberikan tata letak
scdemikian rupa [dimiringkani untuk memperoleh pola aa-aayang lain.

Bukaanyang tcrdapat didalam ruang diberi ornamen berupa ukiran dan diberi
warnayang taksama sehingga membentuk pola ab-ab.

Memberikan ornamen pada dindingyang diambil dari bentuk
sajak Amir Hamzah dengan pola aa-aa yang juga berfungsi
sebagai lubangangin.

•%

rg. istirahat supir

Ornamen
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