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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 

Semarang menjadi kota bersejarah sebagai awal perkeretaapian di Indonesia. Pada 

perempatan akhir abad ke-19 terdapat tiga maskapai kereta api di masa Hindia Belanda yaitu 

NISC (Neterland Indische Sporing Mastchapij), SJS (Semarang Joana Stomstram) dan DSCS. 

Namun pada perkembangannya, SJS tidak lagi dapat beroperasi karena tidak mampu bersaing 

dan pelayanan transportasi dengan kereta api NIS. 

 

 Perusahaan SJS yang kini menjadi salah satu asset PT KAI memiliki jejak sejarah 

perkeretaapian di Semarang yang berwujud bangunan gedung balai yasa. Tetapi kini sudah 

tidak lagi dapat digunakan. Balai yasa oleh pemerintah Semarang merupakan bangunan yang 

dilestarikan. 

 

Bangunan tersebut berada di sebelah timur Stasiun Tawang, dan berada di lahan sebelah 

timur laut dari perempatan jalan Ranggawarsito dan jalan Pengapon dekat pelabuhan Tanjung 

Mas Semarang. Berbagai masalah terutama genangan air rob, daerah tersebut kini menjadi 

tandus panas dan gersang menjadikan kawasan yang dulunya berjaya tak lagi bersuara. 

 

Salah satu upaya pelestarian  yang akan direncanakan adalah merefungsi Balai Yasa dalam 

Citywalk di Pengapon. Untuk menghidupkan dan menarik masyarakat agar berkunjung ke balai 

yasa, maka dibuatlah citywalk sebagai objek pendukung. Balai Yasa tersebut menjadi fasilitas 

komersil namun tetap menjaga keutuhan bangunan tersebut. Fasilitas komersial yang 

direncanakan adalah galeri sejarah perkembangan transportasi kereta api SJS.  

 

Citywalk menurut  Ruberstain sebagai suatu area pergerakan  (linier) pada suatu area 

pusat bisnis kota atau Central Bussiness Distric  (CBD)  yang  lebih diorientasikan bagi pejalan 

kaki, berbentuk pedestrian dengan  kombinasi  plaza  dan  ruang-ruang  interaksional.  

Sedangkan  menurut maitland  (1987),  citywalk  adalah  pusat  perbelanjaan  yang  berintikan  

suatu  atau beberapa  department  store  besar  sebagai  daya  tarik  dari  retail-retail  kecil  

dan rumah makan  dengan  tipologi  bangunan  seperti  toko-toko  yang menghadap  ke koridor  

utama atau  pedestrian  yang merupakan  unsur  utama  dari  pusat perbelanjaan,  dengan  

fungsi  sebagai  sirkulasi  dan  sebagai  ruang  komunal  bagi terselenggaranya interaksi antar 

pengunjung dan pedagang. 

 

Dari penjelasan-penjelasan  tersebut dapat disimpulkan   bahwa City Walk  merupakan  

koridor  ruang  terbuka  bagi  pejalan  kaki  yang  menghubungkan beberapa  fungsi  komersial  

dan  ritel  yang  ada,  yang mana  aktivitasnya  lebih  ke arah  gaya  hidup  yang  sedang  

berkembang  saat  ini.  Persimpangan  koridor  City Walk  sering  digunakan  sebagai  ruang  

terbuka  untuk  panggung  pertunjukan,  dan berfungsi juga sebagai penghubung atau penyatu   

massa bangunan yang biasanya terpecah.   

 



BALAI YASA DALAM CITYWALK DI PENGAPON SEMARANG_GLANDISEPA C. DARGAYANA                                                2 

 
 

Dalam pelestarian ini, Balai Yasa menjadi daya tarik utama dalam citywalk. Sirkulasi dalam 

citywalk sesuai dengan tipologi citywalk, sedangkan tema dalam citywalk diambil dari analogi 

kota lama yang berada tidak jauh dari lokasi yang direncanakan sebagai citywalk. Pengunjung 

akan merasakan tiga masa dalam citywalk dengan bangunan yang bentuknya terinspirasi oleh 

bangunan di kota lama dari tahun 1750 hingga tahun yang mendekati pembuatan balai yasa 

yaitu tahun 1920.  Bangunan balai yasa sebagai galeri tidak akan mengalami perubahan bentuk 

bangunan, baik warna hingga material yang sudah ada.. Retail yang akan menempati citywalk 

ini adalah pedagang sandang, pangan dan pernak pernik khas Semarang dan Indonesia. 

Menyikapi suasana tandus dan gersang di kawasan ini, citywalk harus mengutamakan 

kenyamanan pejalan kaki. Untuk mengatasi rob yang menutupi kawasan ini, air rob akan 

dimanfaatkan sebagai bagian dari ruang terbuka citywalk dan bangunan dengan pondasi tiang 

pancang tanpa memindahkan air, kecuali untuk lahan parkir perlu diurug.  

 

Dari fenomena di atas maka dibutuhkan Landasan Program Perencanaan dan 

Perancangan Arsitektur “Balai Yasa dalam Pengapon Citywalk Semarang”. 

 

1.2 Tujuan dan Sasaran 

 

1.2.1 Tujuan 

 Landasan Perencanaan dan Perancangan Arsitektur dimaksudkan sebagai dasar 

untuk terwujudnya program perencanaan dan program perancangan dalam hal ini 

pelestarian balai yasa. Perencanaan dan perancangan kawasan balai yasa dilestarikan 

agar aset PT.KAI yang bersejarah dalam wujud gedung balai yasa dapat difungsikan dan 

dilestarikan dalam Citywalk, dan ruang luar yang kondisinya tergenang air dapat 

difungsikan sebagai ruang terbuka dalam  City Walk. 

 

1.2.2 Sasaran 

 Mengaplikasikan  citywalk  ke  dalam  bangunan  melalui penataan  ruang  luar  

yang  berupa  koridor  terbuka  sebagai  penghubung beberapa fungsi komersial 

dan ritel yang ada.  

 Mewujudkan bangunan balai yasa sebagai galeri sejarah perkembangan 

transportasi kereta api SJS yang peranan galeri ini sebagai daya tarik Citywalk 

dalam pelestarian balai yasa. 

 Mewujudkan  rancangan  pusat  perdagangan modern  yang  dapat memenuhi  

kebutuhan  berbelanja  dan  berekreasi  wisatawan  yang berkunjung ke 

Semarang dengan suasana citywalk .  

 

1.3 Manfaat 

1.3.1 Manfaat Subjektif 

Manfaat secara subjektif adalah sebagai salah satu persyaratan untuk 

melanjutkan ke studio grafis, dan juga sebagai persyaratan untuk mencapai jenjang 

Strata 1 Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Diponegoro.  
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1.3.2 Manfaat Objektif 

Manfaat secara objektif adalah agar tulisan ini dapat dipakai sebagai pedoman, 

tambahan pengetahuan dan wawasan tentang City Walk dan memberi usulan desain 

pelestarian  Balai Yasa pada PT KAI selaku pemilik aset. 

 

1.4 Ruang Lingkup 

1.4.1 Ruang Lingkup Substansial 

Ruang lingkup dititik beratkan pada perencanaan Balai Yasa dalam Citywalk di 

Pengapon Semarang dengan tipologi fungsi komersial.  

 

1.4.2 Ruang Lingkup Spasial 

Pelestarian Balai Yasa  direncanakan akan dibangun di atas lahan kawasan Balai 

Yasa Semarang sebagai City Walk. 

 

1.5 Metode Pembahasan 

1.5.1 Metode Studi literatur  

Yaitu  melakukan  telaah  kepustakaan  berupa  kajian  teori  dan informasi  data  

yang  berkaitan  dengan  obyek  studi  baik  yang bersumber dari  buku maupun 

internet.  

 

1.5.2 Metode Survey Lapangan 

Yaitu  dengan  melakukan  tinjauan  lapangan  dari  lokasi  yang dipilih untuk 

menjadi site bangunan pusat perbelanjaan modern. Tinjauan  dilakukan  untuk  

mengetahui  kondisi  site  dalam  hal kontur,  arah  angin/kualitas  udara,  cahaya  

matahari,  utilitas, kebisingan  dan  lingkungan  sekitar  site  yang  didokumentasikan 

dengan foto-foto.  

 

1.5.3 Metode Studi Komparasi 

 Yaitu  dengan mencari  bangunan-bangunan  lain  yang memiliki tipologi  sama  

dengan  obyek  studi  atau  yang  menerapkan konsep-konsep  city  walk  untuk  

dijadikan  sebagai  preseden dalam perancangan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I   Pendahuluan  

Berisi  latar  belakang,  tujuan  dan  sasaran, manfaat, ruang lingkup, metode pembahasan, 

serta sistematika penulisan. 

 

BAB II  Tinjauan Umum City Walk 

Berisi  pengertian  obyek  studi,  fungsi  dan  tipologi  obyek  studi,  tinjauan 

terhadap  obyek  sejenis  (preseden),  persyaratan  kebutuhan/tuntutan, standar-

standar perencanaan dan perancangan yang berkaitan dengan city walk. 

 

BAB III   Tinjauan Kawasan Balai Yasa Semarang  
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Berisi tinjauan data yang berhubungan dengan kawasan Balai Yasa Semarang yang 

dapat diterapkan dalam rancangan pelestarian sebagai City Walk. 

 

BAB IV   Kesimpulan, Batasan dan Anggapan  

Berisi kesimpulan, batasan dan anggapan tentang balai yasa dalam CityWalk di 
Pengapon Semarang. 

 
BAB V    Pendekatan Program Perencanaan dan Perancangan  City Walk 

Berisi analisis  kegiatan  dan  pelaku  kegiatan,  analisis  kebutuhan  ruang, analisis 

besaran ruang, analisis site, analisis penekanan  desain  dengan  konsep  citywalk, 

analisis utilitas, dan analisis sistem struktur.  

 

BAB VI   Program Dasar Perancangan dan Perancangan Citywalk 

Berisi  rekapitulasi landasan program perencanaan dan perancangan arsitektur 

tentang   balai yasa dalam citywalk di Pengapon Semarang.   

 

 

 


