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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1.  Latar Belakang  

Kota Semarang pada saat ini merupakan kota bisnis yang sedang berkembang 

menuju kota metropolitan. Kota Semarang sebagai pusat pengembangan wilayah 

menunjang peranan penting baik dalam kegiatan sosial ekonomi maupun pusat 

distribusi jasa yang melayani kegiatan lokal maupun regional. Karena peran tersebut 

maka kota Semarang menjadi kawasan komersial kota. Kegiatan komersial yang 

berada di kota Semarang banyak didominasi kegiatan perdagangan dan jasa yang 

tersebar dibeberapa bagian kota. Seiring berkembangnya kegiatan perdagangan dan 

jasa di kota Semarang maka meningkat pula pembangunan fasilitas dan infrastruktur 

yang menunjang kegiatan tersebut, yakni berkembangnya pusat-pusat perbelanjaan di 

kota Semarang. 

Selain itu dengan perkembangan teknologi dan informasi yang membuat taraf 

hidup meningkat, kebutuhan manusia semakin bertambah. Serta diikuti pula dengan 

sifat konsumerisme manusia yang semakin tidak terbendung. Pada awal tahun 90-an 

mulai marak dibangun pusat-pusat perbelanjaan (shopping center) yang kemudian 

seiring perkembangannya dipadukan dengan konsep hiburan (entertaintment), yang 

selanjutnya memicu perkembangan mall dengan berbagai konsep yang berbeda.  

Di kota-kota besar dunia, telah banyak bermunculan mall-mall dengan 

fasilitas-fasilitas yang semakin baik dan lengkap. Di Indonesia pun juga demikian, 

mall-mall tidak hanya sebagai pusat perbelanjaan namun juga merupakan gaya hidup 

kaum urban pada saat ini. Mall-mall semakin hari semakin berbenah diri seiring 

berkembangnya zaman, pengunjung pun tidak hanya datang untuk berbelanja, tapi 

juga sebagai tempat untuk berkumpul dan nongkrong serta sebagai sarana hiburan di 

tengah kepadatan kegiatan masyarakat perkotaan. 

Saat ini di kota Semarang tercatat ada lima mall terbesar untuk skala perkotaan 

yaitu Citraland mall, Matahari Dept. Store, Dp Mall, Paragon City, dan Java Mall. 

Dari semua pusat perbelanjaan tersebut konsep – konsep mall yang ditawarkan 

hampir semuanya mirip, yaitu sangat di dominasi oleh unsur-unsur bangunan mall-

nya, walaupun mempunyai fasilitas-fasilitas yang berbeda beda. 
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Untuk mengatasi suatu kejenuhan publik akan sarana hiburan, dibutuhkan 

suatu sarana dengan konsep yang berbeda dari yang lain. Dimana konsep tersebut 

sangat digemari pada saat ini serta diharapkan dapat berpotensi di Kota Semarang. 

Yaitu dengan konsep City Walk, suatu konsep mall yang memadukan unsur-unsur city 

walk dengan ruang-ruang terbuka di dalamnya. Hal ini juga dapat menjadi alternatif 

sarana hiburan dan pusat perbelanjaan bagi masyarakat kota Semarang di masa 

mendatang. 

Penyusunan naskah ini terwujud karena di kota Semarang belum ada sebuah 

shopping mall dengan konsep city walk sebagai tempat berbelanja sekaligus 

refreshing yang dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas hiburan di dalamnya. Lokasi 

untuk terwujudnya sebuah shopping mall dengan konsep city walk dipilih dengan 

melihat pada suatu kawasan kota yang memiliki potensi aktivitas city walk yang 

identik dengan pejalan kaki. 

Untuk bangunan mall dengan konsep city walk sendiri merupakan bangunan 

public sehingga merupakan bangunan yang harus menarik dan dapat diakses oleh 

semua orang. Namun dapat kita lihat sekarang ini bangunan komersial cenderung 

masif dan hampir mirip satu sama lain.. Oleh karena itu pendekatan High Tecnhologi 

merupakan pendekatan desain yang dipilih sehingga bangunan shopping mall dengan 

konsep city walk ini mampu menarik perhatian pengunjung dan wisatawan. 

      

1.2.  Tujuan dan Sasaran  

Tujuan 

Tujuan penyusunan naskah ini adalah mengungkapkan semua potensi dan 

masalah yang berkaitan dengan program perencanaan dan perancangan sebuah mall 

dengan konsep City Walk yang selama ini belum pernah direalisasikan di kota 

Semarang, serta mengatasi suatu kejenuhan publik akan pusat perbelanjaan dan sarana 

hiburan di Kota Semarang. 

Sasaran 

Sasaran pembahasannya adalah mengungkapkan dan merumuskan konsep 

dasar perencanaan dan perancangan Shopping Mall dengan Konsep City Walk di 

Kota Semarang, serta program dan kapasitas ruangnya. 
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1.3.  Manfaat 

        Secara Subyektif 

Memenuhi salah satu persyaratan mengikuti mata kuliah Tugas Akhir di 

Jurusan Arsitektur Fakultas teknik Universitas Diponegoro dan sebagai pegangan 

serta acuan dalam pembuatan rancangan grafis Tugas Akhir 

 

        Secara Obyektif 

Sebagai pegangan dan acuan selanjutnya dalam perancangan Shopping Mall 

Di Semarang, selain itu diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan pengetahuan 

dan wawasan, baik bagi mahasiswa-mahasiswa arsitektur lainnya maupun masyarakat 

umum yang membutuhkan 

 

1.4.  Lingkup Pembahasan  

Lingkup pembahasan secara substansial ditekankan pada aspek aspek 

perencanaan dan perancangan yang berkaitan dengan disiplin ilmu arsitektur untuk 

bangunan komersial yang meliputi perundang-undangan / kebijaksanaan 

pemerintahan, aspek-aspek fisik dan non fisik. Sedangkan hal-hal lain di luar lingkup 

ilmu arsitektur akan dibahas secara garis besar sepanjang masih berkaitan dengan 

masalah perencanaan dan perancangan Shopping Mall dengan Konsep City Walk. 

Secara fisik, lingkup pembahasan perancangan ini adalah kota Semarang dengan skala 

pelayanan bersifat lokal dan regional. 

 

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 : 

 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. 
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 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. 

 Metode Komparatif, yaitu dengan mengadakan studi banding terhadap 

bangunan Mall dengan konsep city Walk pada suatu kota 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 dengan Konsep City Walk di Semarang. 

 

1.6.  Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dalam penyusunan Landasan Program Perencanaan 

dan Perancangan Arsitektur ini adalah sebagai berikut : 

 

BAB I        PENDAHULUAN 

Menguraikan latar belakang, tujuan dan sasaran, lingkup pembahasan , 

metode pembahasan dan sistematika pembahasan LP3A. 

 

BAB II TINJAUAN UMUM 

Berisi teori-teori untuk mengkaji aspek-aspek landasan program 

perencanaan dan perancangan arsitektur tentang city walk, serta 

menguraikan hasil studi banding dan kesimpulan studi bandingnya. 

 

BAB III       DATA-DATA 

Berisi data-data fisik dan non fisik kota Semarang serta perkembangan 

pariwisata di Kota Semarang 

 

BAB IV KESIMPULAN, BATASAN, DAN ANGGAPAN 

Berisi kesimpulan, batasan dan anggapan tentang Shopping Mall 

dengan Konsep City Walk di Semarang. 

 

BAB V       ANALISA PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

SEMARANG CITY WALK  
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Menguraikan dasar-dasar pendekatan dan menguraikan pendekatan 

aspek fungsional ,aspek konstektual ,aspek kinerja ,aspek teknis dan 

aspek arsitektural. 

BAB VI    PROGRAM DASAR PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

BANGUNAN SHOPPING MALL DENGAN KONSEP CITY WALK 

Membahas mengenai konsep perancangan bangunan yang meliputi 

konsep bentuk ,penekanan desain yang digunakan,serta mengenai 

program rencanan meliputi program ruang, lokasi dan tapak terpilih 

,serta utilitas bangunan. 
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1.7. Alur Pikir    
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LATAR BELAKANG 
Aktualita  

 Kebutuhan masyarakat akan konsumsi barang dan sarana hiburan yang pada saat ini 
semakin meningkat seiring dengan berkembangnya zaman. 

 Belum adanya suatu bangunan mall yang berbeda dengan memadukan konsep City 
Walk di Kota Semarang. 

 Maraknya bangunan-bangunan pusat perbelanjaan di Semarang yang menawarkan 
konsep yang hampir semuannya mirip, sehingga masyarakat memerlukan alternatif lain 
untuk sarana hiburan sekaligus berbelanja. 

Urgensi 

 Dibutuhkan alternative lain untuk bangunan mall sehingga dapat mengatasi kejenuhan 
publik akan pusat perbelanjaan dengan menghadirkan suatu sarana hiburan dengan 
konsep yang berbeda yaitu mall yang dipadukan dengan city walk. 

 Perlu adanya konsep city walk pada  suatu Shopping Mall yang diharapkan menjadi 
sebuah pemikat atau daya tarik baru di tengah maraknya mall dengan bentuk masif 
dan padat  

 Perlunya suatu inovasi baru akan sarana hiburan di Kota Semarang, dengan 
memperkenalkan City Walk bagi warga masyarakat kota Semarang 

Originalitas 
Perlu dihadirkannya suatu area perbelanjaan sekaligus sebagai sarana hiburan dan 
refreshing dengan konsep City walk, dimana area terbuka atau open space lebih 
dominan sebagai alternatif untuk mengatasi kejenuhan publik akan sarana hiburan 
yang ada di Kota Semarang. 

Tinjauan Pustaka 

Diperoleh landasan teori, standart 
perancangan, kebijaksanaan 
perencanaan dan perancangan 
(survey lapangan, searching internet, 
studi literature) 
 

Data 

 (survey lapangan, searching 
internet, studi literatur, dan 
wawancara) 

 Kompilasi data hasil studi lapangan 
dan studi banding dengan studi 
pustaka. 

 

Landasan Program Perencanaan  
dan Perancangan Arsitektur 

Analisa 

 Kebutuhan ruang 

 Penyediaan fasilitas serta sarana 
dan prasarana 

 Persyaratan-persyaratan 
 

Pendekatan Landasan Program 
Perencanaan dan Perancangan 

Arsitektur 

Aspek Kontekstual 

Aspek Fungsional 

Aspek Arsitektural 

Aspek Teknis 

Aspek Kinerja 

Kesimpulan Batasan dan 
Anggapan 


