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Pertanyaan dan saran dari Ibu Hermin: 

1. Pertanyaan : 

Apakah alasan Anda memilih judul Pasar Burung di Semarang? 

Jawaban : 

Masalah utamanya adalah banyaknya pedagang-pedagang liar yang berjualan di Jl. 

Kartini, yang semakin tahun semakin bertambah banyak. Keadaan ini membuat ruas 

Jl. Kartini menjadi sering macet dan tidak nyaman. Oleh karena itu, dirasa diperlukan 

adanya Pasar Burung di Semarang yang representative dan mampu menampung 

pedagang-pedagang tersebut. 

2. Pertanyaan : 

Apakah di tapak terpilih sudah terpenuhi semua jaringan utilitas yang diperlukan oleh 

bangunan Pasar Burung ini? 

Jawaban : 

Tapak yang terpilih sebelumnya sudah dilakukan pembobotan terlebih dahulu, dan 

tapak tersebut adalah yang terbaik dari segi jaringan utilitas dan aksesibilitas. Menurut 

pengamatan dan hasil survey, tapak tersebut sudah memenuhi krtiteria untuk 

dibangun sebuah Pasar Burung. 

3. Pertanyaan : 

Apakah perhitungan program ruang Anda sudah tepat? Saya rasa, luasannya kurang 

memenuhi standar kenyamanan. 

Jawaban : 

Maaf, sepertinya terjadi kesalahan saat penjumlahan jumlah luasan ruang-ruang 

tersebut, nanti akan saya perbaiki. Terimakasih atas koreksinya. 

 

Pertanyaan dan saran dari Pak Edward: 

1. Pertaanyaan : 

Ukuran kios dan los didapat darimana? 



Jawaban: 

Ukuran tiap kios dan los saya dapatkan dari hasil studi banding di Pasar Burung di 

Semarang dan Yogyakarta. 

2. Pertanyaan : 

Kemudian untuk ukuran sangkar pamer burung itu didapat darimana? 

Jawaban: 

Ukuran sangkar pamer burung juga saya dapatkan dari studi banding di Pasar Burung 

di Yogyakarta. 

3. Pertanyaan : 

Apakah di Pasar ini tidak tersedia Genset? 

Jawaban : 

Tidak Pak, karena pasar ini beroperasi di siang hari, dan saya rasa penerangan dan 

penghawaan alami sudah cukup untuk pasar, jadi tidak diperlukan genset. 

4. Pertanyaan : 

Tapi untuk ruang pengelola apakah tidak membutuhkan listrik? Jika listrik padam 

apakah pekerjaan pengelola juga akan terhenti? Seharusnya tetap ada genset, karena 

Anda sedang merancang bangunan yang ideal dan sesuai standar. 

Jawaban : 

Baik, Pak, nanti akan saya tambahkan Genset. Terimakasih atas saran Bapak. 

 


