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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Saat ini perdagangan telah menjadi suatu aktifitas yang komplek, perdagangan tidak 

hanya dilakukan sekedar memenuhi hidup melainkan sudah ditunjang dengan aktifitas dan 

fungsi pendukung yang berfariasi. Salah satu bentuk dari perkembangan proses perdagangan 

tersebut adalah diterapkannya konsep mal. Dari konsep ini kemudian berkembang lagi 

pendekatan – pendekatan baru yang keseluruhannya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan 

serta dapat menarik pengunjung sebanyak – banyaknya. 

Perilaku masyarakat modern menjadikan pusat perbelanjaan sebagai salah satu tempat 

berekreasi sekaligus berinteraksi dengan keluarga maupun relasi. 

Masyarakat Semarang membutuhkan tempat untuk berinteraksi dan berbelanja sebagai 

alternative dari mall yang sudah ada, namun dengan konsep dan fasilitas yang berbeda.Karena 

selain aktifitas belanja, biasanya masyarakat datang ke mal juga untuk berekreasi atau sekedar 

bercengkerama bersama relasi maupun keluarga.Fasilitas rekreasi tersebut bermacam – macam, 

salah satunya adalah rekrasi pantai. 

Kota Semarang mempunyai potensi pantai yang belum dikembangkan dan direncanakan 

dengan baik. Pengembangan kota Semarang sekarang ini hanya berkembang pada kawasan 

Simpang Lima saja yang merupakan landmark kota Semarang sebagai kawasan CBD dan setara 

dominan mempunyai fungsi lahan sebagai area komersial. 

Potensi laut dan pantai di Kota Semarang seharusnya dapat menjadi alternative 

pengembangan Kota Semarang. Bagaimanapun juga seluruh bagian kota Semarang harus dapat 

berkembang dengan seimbang. 

Sebagai kawasan pantai yang direncanakan sebagai kawasan rekreasi dan pusat 

perdagangan, kawasan pantai Marina akan sangat berpotensi untuk dibangun sebuah pusat 

perbelanjaan atau mal yang dikelola oleh pihak Marina (swasta) sebagai upaya pemerintah 

dalam meningkatkan perekonomian dan menambah pendapatan Kota Semarang serta 

pemerataan pengembangan kota Semarang. 

Sea Side Mall, adalah sebuah tempat perbelanjaan sekaligus tempat rekreasi pantai 

yang belum ada di Kota Semarang.Dengan lokasi yang berada di kawasan penegmbangan pantai 

Marina Semarang sebagai kawasan perdagangan dan jasa serta menjadi kawasan rekreasi 

(berdasarkan RTDRK BWK III), sea side mall ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan 
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rekreasi bagi warga Kota Semarang.Selain itu, sea side mall juga dapat menjadi pelopor 

pemanfaatan kawasan pantai di Semarang dan menambah kekayaan fasilitas perbelanjaan dan 

rekreasi. 

Untuk rencana jangka panjang, sea side mall ini diharapkan dapat menarik minat 

wisatawan mancanegara. Karena letaknya yang berdekatan dengan Bandara A. Yani yang 

rencananya akan dijadikan bandara Internasional. 

1.2. Tujuan dan Sasaran 

1.2.1. Tujuan 

Mendapatkan landasan konseptual perencanaan dan perancangan sebuah bangunan Sea Side 

Street Mall di Kawasan Pantai Marina Semarang sebagai sebuah fasilitas perbelanjaan serta 

rekreasi bagi warga Semarang pada khususnya di daerah pantai Marina . Selain itu diharapkan 

dengan pembangunan  Sea Side Street Mall di Kawasan Pantai Marina Semarang ini menjadi 

salah satu destinasi wisata di Kota Semarang. 

1.2.2.  Sasaran 

Terwujudnya suatu langkah dalam pembuatan sebuah bangunan Sea Side Street Mall di 

Kawasan Pantai Marina Semarang berdasarkan atas aspek-aspek panduan perancangan, 

meliputi aspek fungsional, aspek kontekstual, aspek teknis, aspek kinerja, dan aspek arsitektural. 

1.3.  Manfaat 

1.3.1.  Subjektif 

Untuk memenuhi salah satu persyaratan mengikuti Tugas Akhir di Jurusan Arsitektur Fakultas 

Teknik Universitas Diponegoro Semarang dan sebagai acuan untuk melanjutkan ke dalam proses 

Studio Grafis Tugas Akhir yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses pembuatan 

Tugas Akhir. 

1.3.2. Objektif 

Sebagai pegangan dan acuan selanjutnya dalam perancangan Sea Side Street Mall di Kawasan 

Pantai Marina Semarang, selain itu diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan 

pengetahuan dan wawasan, baik bagi mahasiswa yang akan menempuh Tugas Akhir maupun 

bagi mahasiswa arsitektur lainnya dan masyarakat umum yang membutuhkan. 

 

 

1.4. Ruang Lingkup 
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 Pembahasan akan dititik beratkan pada permasalahan yang dibatasi dan ditinjau dari 

disiplin ilmu Arsitektur serta dititik beratkan pada perencanaan bangunan Sea Side Street Mall di 

Kawasan Pantai Marina Semarangyang meliputi kegiatan niaga, kegiatan rekreasi serta kegiatan 

lain yang mendukung. Sedangkan pembahasan di luar ilmu Arsitektur akan dibahas seperlunya 

sepanjang masih melatar belakangi, mendasari dan berkaitan dengan perencanaan factor fisik 

dan mendukung masalah utama. 

1.5. Metode Pembahasan  

Pembahasan dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan, 

memaparkan, kompilasi dan menganalisa data sehingga diperoleh suatu pendekatan program 

perencanaan dan perancangan untuk selanjutnya digunakan dalam penyusunan program dan 

konsep dasar perencanaan dan perancangan.Adapun Metode yang dipakai dalam penyusunan 

penulisan ini antara  lain : 

1.5.1 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. 

1.5.2. Metode dokumentatif, yaitu mendokumentasikan data yang menjadi bahan penyusunan 

penulisan ini. Cara pendokumentasian data adalah dengan memperoleh gambar visual dari foto-

foto yang di hasilkan. 

1.5.3. Metode komparatif, yaitu dengan mengadakan studi banding terhadap bangunan Rumah 

SInggahdi suatu kota atau negara  yang sudah ada. 

Dari data - data yang telah terkumpul, dilakukan identifikasi dan analisa untuk 

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

sehingga dapat tersusun suatu Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur 

bangunan Shopping Mall 

1.6. Sistematika Pembahasan 

Kerangka bahasan laporan perencanaan dan perancangan Tugas Akhir dengan judul Sea Side 
Street Mall di Kawasan Pantai Marina Semarangadalah sebagai berikut: 
 

BAB I  PENDAHULUAN 

Berisikan latar belakang, tujuan dan sasaran, manfaat, metode penulisan dan sistematika 

bahasan yang mengungkapkan permasalahan secara garis besar serta alur pikir dalam menyusun 

Landasan Program Perencanaan dan Perancangan (LP3A) 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
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Membahas mengenai literatur tentang tinjauan mengenai Sea Side, tinjauan umum Shopping 

Mall, tinjauan landasan hukum mengenai Shopping Mall, dan tinjauan universal design dalam 

arsitektur, serta tinjauan teoritis mengenai standar – standar perancangan ruang, serta tinjauan 

studi banding shopping mall yang sudah ada.  

BAB III  TINJAUAN KOTA SEMARANG 

Membahas tentang tinjauan kota Semarang berupa data – data fisik dan nonfisik  berupa, 

seperti letak geografi, luas wilayah, kondisi topografi, iklim, demografi, serta kebijakan tata 

ruang wilayah di Kota Semarang. Selain itu terdapat juga pembahasan mengenai potensi 

pariwisata dan perhotelan di kota Semarang dan faktor – faktor yang mendukung pembangunan 

Shopping Mal ldi Kota Semarang. 

BAB IV  KESIMPULAN, BATASAN DAN ANGGAPA 

Membahas tentang kesimpulan – kesimpilan, serta batasan dalam mendesain Sea Side Street 

Mall.  

BAB V PENDEKATAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN SHOPPING MALL 

Berisi tentang kajian/ analisa perencanaan yang pada dasarnya berkaitan dengan pendekatan 

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

BAB VI  PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN SHOPPING MALL 

Membahas konsep, program, dan persyaratan perencanaan dan perancangan arsitektur untuk 

Sea Side Street Mall di Kawasan Pantai Marina Semarang. 
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1.7. Alur Pikir 

1.8.  
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Tujuan: 

Memperoleh suatu judul Tugas Akhir yang jelas dan layak, dengan suatu penekanan desain yang 

spesifik, sesuai dengan originalitas / karakteristik judul dan citra yang dikehendaki atas judul yang 

diajukan. 

Sasaran 

Tersusunnya usulan langkah-langkah dasar perencanaan dan perancangan Sea Side Mall di Kawasan 

Pantai Marina Semarang, berdasarkan aspek-aspek panduan perancangan (Design Guidelines 

Aspect). 

Ruang Lingkup  

Merencanakan dan merancang  sea Side Street Mall di Kawasan Pantai Marina Semarang  termasuk 

dalam kategori bangunan masa banyak beserta perancangan tapak lingkungan sekitarnya. 

Kompilasi data dengan studi pustaka sehingga didapat permasalahan serta masukan dari pihak studi 

banding dan masukan dari pelaku serta penggiat yang merupakan calon pengguna shopping mall. 

Studi Lapangan 

 Tinjauan Kota Semarang 
 Tinjauan Lokasi dan Tapak 

Studi Pustaka : 

 Landasan Teori 
 Standar 

perencanaan dan 
perancangan 

Studi Banding 

 Cihampelas Walk Bandung 
 Discovery Shopping Mall Bali 

Konsep Dasar dan Program Perencanaan dan Perancangan 
Sea Side Street Mall di Kawasan Pantai Marina Semarang 

AKTUALITA 

 Dibutuhkan alternative rekreasi dan pusat perbelanjaan di Kota Semarang dengan pendekatan 
yang berbeda . 

 Belum dikelola dengan baik wilayah pantai Marian di Kota Semarang. 

 Pembangunan di kota Semarang masih belum merata masih berpusat di central Kota Semrang, 
seperti Simpang Lima, tugu Muda. 

 
URGENSI 
Dibutuhkan sebuah bangunan Shopping Mall untuk menjadi salah satu alternative wisata dan 
rekreasi di Kota Semarang yang kurang memiliki objek wahan wisata, selain itu dibutuhkan 
alterbative lain pusat perbelanjaan di Kota semarang dengan konsep yang berbeda . 
 
ORIGINALITAS 
Perencanaan dan perancangan bangunan Shopping Mall di Kawasan Pantai Marina Semarang yang 

berfungsi sebgaia salah satu tempat rekreasi di Semarang dan juga menjadi salah satu pusat 

perbelanjaan dengan konsep street atau walk, dengan penekanan universal desain. 

 

Gambar 1.1. Diagram Alur Pikir 

Sumber: Pemikiran penulis, 2012 


