
1.1 Latar Belakang Proyek 

1.1.1 Gagasan Awal 

BABI 

PENDAHULUAN 

Perancangan baru sebuat pet centre yang ada di kota Sernarang. 

Bangunan ini rnerupakan bangunan kornersial yang rnudah dijangkau. 

Bangunan ini berskala regional. Bangunan pet centre ini untuk 

kontribusi rnasyarakat adalah rnernberikan peluang kepada investor. 

Maka dari itu diharapkan dapat rneningkatkan jurnlah perekonornian 

kota Serna rang 

Fungsi dan kegiatan utarna dalarn Pet Centre ini adalah : 

• Menyediakan klinik hewan yang lengkap, yang belurn ada di kota 

Sernarang ini. 

• Menyediakan pet shop, yakni toko yang rnenjual beraneka ragarn 

kebutuhan hewan piaraan, rnulai dari rnakanan, pakaian, aksesoris, 

dan lain sebagainya. 

• Menyediakan salon untuk hewan piaraan, yang bertujuan untuk 

rnernenuhi kebutuhan bagi hewan piaraan yang rnernerlukan 

perlakuan dan perawatan khusus. 

• Menyediakan ternpat penitipan hewan piaraan. 

e Menyediakan ternpat untuk jual beli hewan piaraan. 

1 



Kekhasan proyek 

• Pet centre ini merupakan sebuah bangunan yang menyediakan fasilitas 

yang lengkap bagi hewan piaraan, yang belum tersedia di kota 

Semarang dan sekitarnya. 

1.1.2 Alasan dan Motivasi Pemilihan Judul 

Alasan pemilihan judul bangunan ini didasarkan atas 4 aspek dibawah 

ini, yaitu : 

• Interest 

Bangunan Pet Centre ini menggunakan paduan seni kontemporer 

yang sesuai dengan perkembangan jaman saat ini dan saat 

mendatang. Sehingga melalui bentuk massa bangunan ini dapat 

menarik perhatian dari para masyarakat dan terutama pad a fungsi 

bangunan itu sendiri yang hadir sebagai wadah yang lengkap 

yang dapat memenuhi kebutuhan para pecinta binatang piaraan. 

Bangunan Pet Centre ini juga bisa dijadikan sebagai objek studi 

maupun wisata bagi akademi-akademi dari luar kota Semarang. 

• Urgency 

Tidak adanya atau kurangnya wadah wadah dan fasilitas yang 

memadai dan yang lengkap di kota Semarang ini bagi pemilik dan 

hewan piaraan itu sendiri. Hal ini yang menjadi pemicu untuk 

merancang dan membangun sebuah Pet Centre di kota 

Semarang ini. 
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• Need 

Bangunan Pet Centre ini juga bisa menjadi sebuah landmark 

dengan bentuk fasade bangunan yang akan dibuat sedemikian 

rupa dan juga memenuhi kebutuhan mendesak bagi para pecinta 

hewan piaraan. 

• Relevancy 

Dengan adanya Pet Centre ini, diharapkan juga dapat 

meningkatkan devisa kota Semarang, karena bangunan ini 

berskala regional dengan adanya pengunjung yang ingin 

mengunjungi bangunan ini yang berasal dari luar kota Semarang. 

1.2 Tujuan dan Sasaran Pembahasan 

Tujuan perancangan Pet Centre ini adalah : 

• Memberi wadah bagi masyarakat, khususnya masyarakat dengan 

ekonomi menengah dan menengah atas sebagai tempat dan 

fasilitas yang lengkap guna memenuhi kebutuhan bagi hewan 

piaraannya. 

• Memenuhi segala kebutuhan dan memberi rasa nyaman dari segi 

biologis hewan piaraan yang mungkin nantinya akan dititipkan di Pet 

Centre ini. 

• Dengan adanya Pet Centre ini, diharapkan dapat menjadi suatu 

landmark baru lagi di kota Semarang ini dan membuka peluang bagi 

para investor loka!. 
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• Membangun bangunan komersial tanpa melakukan intervensi yang 

berlebihan terhadap tapak sehingga kelestarian lingkungan tetap 

terjaga. 

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah merancang kompleks 

bangunan berupa Pet Centre yang akan memenuhi segala kebutuhan 

hewan piaraan dan pemiliknya, dan juga sebagai sarana akademis bagi 

para pelajar dari kota Semarang dan luar kota Semarang. Serta 

membuat kawasan yang tadinya kurang produktif, dengan adanya 

bangunan ini diharapkan kawasan tersebut dapat menjadi sedikit 

produktif. 

1.3 Lingkup Pembahasan 

Lingkup pembahasan dalam perancangan Pet Centre ini antara lain: 

"* Deskripsi proyek, baik secara umum maupun khusus dari Pet Centre ini 

yang menyangkut terminologi, kegiatan, spesifikasi, permasalahan desain, 

hingga studi komparasi. 

* Program-program arsitektural yang mencakup analisis arsitektural, yaitu 

studi aktifitas, studi fasilitas, studi ruang, studi kebutuhan ruang, studi citra 

arsitektural, studi sistem bangunan, sistem utilitas, sistem struktur dan 

enclosure, dan studi pemanfaatan teknologi. Selain itu juga akan dibahas 

program arsitektur proyek, yang meliputi konsep/ landasan konseptual 

program, tujuan dan faktor penentu perancangan, dan program kegiatan 

ruang. 
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.. Kajian teori dalam kaitannya dengan permasalahan dominan dan 

penekanan desain, mulai dari terminologi, uraian interpretasi dan elaborasi 

teori penekanan desain, studi empiris, dan kemungkinan 

penerapan/transformasi kajian teoritis ke kasus proyek. 

1.4 Metoda Pembahasan 

1.4.1 Metoda Pengumpulan Data 

Data Primer (survei): 

e Survey tapak secara langsung, dengan cara merasakan suasana tapak dan 

melihat keadaan tapak, serta mendata hal-hal yang berkaitan dengan 

lingkungan sekitar tapak. 

~ Melakukan pengukuran dan pendataan terhadap kondisi eksisting kawasan, 

khususnya meliputi hal-hal yang berkaitan langsung dengan tapak seperti 

dimensi tapak, kontur, vegetasi, pedestrian, aliran saluran kota, dll. 

- ~.~~!akukan pendataan terhadap hal-hal yang tidak berhubungan langsung 

dengan tapak, namun berpotensi menimbulkan dampak bagi tapak seperti, 

jenis dan kondisi bangunan di sekitar dan di dalam tapak, tingkat keramaian 

jalan, potensi kemacetan, dan sebainya. 

Data Sekunder (studi literat:.::-}: 

• Studi banding dengan kasus-kasus yang berkaitan/berhubungan secara 

fungsi seperti klinik hewan, pet shop, rumah sakit hewan, lembaga-Iembaga 

yang berhubungan dengan pet, dll, dengan melihat makna dan konscp y~ng 

digunakan. 
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• Studi banding dengan kasus-kasus yang berkaitan/berhubungan secara 

bentuk yaitu bangunan-bangunan dengan model rumah sakit, bangunan

bangunan terbuka, dan sebagainya yang berkaitan dengan hewan piaraan. 

• Studi literatur mengenai standart-standart dimensi yang digunakan. 

• Mengumpulkan informasi mengenai status kawasan, serta mengenai 

aturan/regulasi pada kawasan tapak tersebut. 

1.4.2 Metoda Penyusunan dan Ana!is~ 

Analisa dilakukan sejak berada di lapangan dengan melakukan organisasi 

data yang dilanjutkan dengan menghubungkan antara data yang satu dan 

yang lain kemudian diidentifikasi. 

Metoda yang digunakan antara lain: 

a. Induktif yaitu dengan studi banding sebagai bahan referensi ataupun 

perbandingan untuk proyek yang sejenis. 

b. Oeduktif yaitu dengan cara mengutip dari beberapa literatur buku yang 

berkaitan dengan proyek. 

1.4.3 Metoda Pemrograman 

Tahap Analisa: 

• Melakukan studi spesifikasi proyek yang meliputi kebutuhan dan 

persyaratan ruangnya berkaitan dengan aktivitas-aktivitas yang ada. 

• Melakukan studi untuk pembagian zona-zona berdasarakan kelompok 

aktivitas beserta sistem sirkulasi dan aksesibilitas, yang disesuaikan 

dengan kondisi bentuk tapak. 
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Tahap Sintesa: 

• Menggambarkan sistem zoning tapak, serta peletakkan titik-titik 

aksesibiltas serta sistem sirkulasinya. 

• Mencari penekanan desain serta permasalahan dominan pada kasus 

proyek ini. 

1.4.4 Metoda Perancangan Arsitektur 

• Brain storming - eksplorasi ide/gagasan pengembangan yang akan 

dilakukan terhadap kawasan sekaligus filterisasi ide/gagasan tersebut 

yang disesuaikan dengan spesifikasi proyek dan melalui sketsa-sketsa 

(desain skematik). 

• Tahap pengembangan desain, dimana jika diperlukan dapat dilakukan 

proses desain secara langsung di kawasan untuk dapat merasakar. ruang 

yang sebenarnya. 

• Menuliskan sistem kepranataan yang berlaku, yang berkaitan dengan 

desain bangunan. 
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1.5 Sistematika Pembahasan 

BABI PENDAHULUAN 

Berisi latar belakang, motivasi pemilihan judul, tujuan dan sasaran pembahasan, 

lingkup pembahasan, metoda pembahasan, dan sistematika pembahasan. 

BAB II TINJAUAN PROYEK 

Berisi deskripsi umum dan deskripsi khusus proyek, dan rangkuman dari seluruh 

isi BAB II. 

BAB III ANALISIS PENDEKA TAN ARSITEKTURAL 

Berisi pendekatan arsitektural, pendekatan bangunan, dan analisis konteks 

lingkungan site. 

BAB IV PROGRAM ARSITEKTUR 

Berisi program arsitekural, program bangunan, dan program tapak. 

BAB V PERMASALAHAN DOMINAN 

Mencakup permasalahan-permasalahan desain di mana diambil satu 

permasalahan dominan, terminologi, kajian teori, studi preseden, 

imp!cmsnt::lsinya pada desain, serta mencakup terminologi penekanan desain 

yang ada. 

8 


