
1.1 Latar Belakang Proyek 

1.1.1 Gagasan Awal 

BABI 

PENDAHULUAN 

Semakin berkembangnya jaman, semakin berkembang pula dunia 

arsitektur. Pusat perbelanjaan atau mall di kota Semarang ini dianggap 

masih 'standart' dan kurang menarik daya pikat masyarakat. 

Sedangkan di berbagai negara konsep mall sudah semakin kreatif, bahkan 

di kota besar di Indonesia, konsep mall ada beberapa yang menggunakan 

konsep open space mall dengan taman pad a selasarnya, hal itu 

menyebabkan kesan wisata pada mall. Dengan penataan alur sirkulasi 

yang menarik dan area makan yang atraktif, menjadi daya tarik tersendiri 

bagi mall tersebut. 

Namun, jika konsep wisata pada mall tersebut diterapkan di kota Semarang 

maka akan sangat menguntungkan karena selain memang belum adanya 

mall di kota Semarang yang menggunakan konsep ini, dan jika 

dipadupankan dengan potensi perbukitan dan pantai yang dimilki kota 

Semarang maka akan menjadi bangunan komersial yang menarik. 

Strategi / pendekatan perancangan 

• Perancangan HillSide Mall ini sesuai dengan namanya akan 

direncanakan pada area lerengan sehingga dapat memanfaatkan 

melihat view (ke arah utara dapat melihat view kota Semarang bawah 
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t , 

• 

dan laut Jawa sedangkan ke arah selatan dapat melihat siluet gunung 

Ungaran). 

Nantinya alur sirkulasi disesuaikan dengan kontur tapak dan dilengkapi 

taman aktif, sehingga menimbulkan nuansa wisata alam di dalamnya. 

Karena daerah perbukitan masih identik dengan alamnya yang asri dan 

sejuk. 

• Pada sisi bangunan yang menghadap ke utara dan selatan diletakkan 

teras-teras atau kaca untuk dapat memaksimalkan melihat view. 

• Bangunan ini direncanakan memilki beberapa massa bangunan untuk 

menanggulangi mempertahankan kontur, namun tetap disatukan setiap 

massanya menggunakan jembatan atau bangunan panggung. 

• Bangunan dirancang semaksimal mungkin memanfaatkan sumber 

daya alam seperti pencahayaan dan penghawaan alami pada siang 

hari, memanfaatkan view alami sebagai unsur estetika. 

Kekhasan proyek 

• HillSide Mall adalah suatu titik aktivitas komersial yang terdiri dari retail 

berstatus sewa yang secara fisik terletak pada tapak lerengan 

perbukitan yang mempertotonkan view kota bawah, dimana komplek ini 

memiliki fungsi yang seimbang antara orientasi profit dan orientasi 

rekreatif guna memanfaatkan potensi lerengan dan kawasan 

Semarang. 

• Potensi-potensi yang ada pada area lerengan dijadikan potensi mall 

juga, sehingga terjadi integrasi antara mall dan lerengan itu sendiri. 

Orientasi bangunan yang menghadap pemandangan kota bawah, 
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secara tidak langsung akan mempengaruhi penempatan masa 

bangunan tersebut. 

• Tipe mall yang diterapkan adalah tipe Composite Mall, yaitu mall yang 

memadukan antara daerah terbangun dengan daerah terbuka. Daerah 

terbukanya menjadi ruang luar yang dikhususkan bagi pejalan kaki 

atau pedestrian way dengan alur sirkulasi mengikuti kontur dan pola 

lerengan. 

• Yang membedakan HillSide Mall dengan shopping Mall biasa 

adalah dari segi penjualan. Perbandingan antar penjualan barang dan 

jasa adalah 70% : 30%, pada shopping mall biasa. Sedangkan pada 

HillSide Mall, menerapkan penjualan seimbang antara barang dan jasa 

yaitu 45% jasa dan 55% barang. 

1.1.2 Alasan dan Motivasi Pemilihan Judul 

Alasan pemilihan judul HillSide Mall ini adalah karena melihat dari 

bentuk dan konsep mall di Kota Semarang yang dirasa monoton. 

Sedangkan kota Semarang sebagai ibukota Jawa T engah merupakan 

tempat strategis karena merupakan tempat transit dan persinggah~ry. 

Selain itu kota Semarang memiliki potensi alam yang tidak dimiliki kota

kota lain yaitu memiliki pantai dan bukit. Potensi tersebut sebagai alasan 

pemilihan judul HillSide Mall ini. Karena jika potensi alam berupa 

lerengan dapat dimanfaatkan secara maksimal maka suatu bangunan 

akan memiliki nilai plus tersendiri yang tentu saja akan menarik banyak 

pengunjung. 
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1.2 Tujuan dan Sasaran Pembahasan 

Tujuan perancangan HillSide Mall ini yaitu : 

• Memberi wadah bagi masyarakat, khususnya masyarakat dengan 

ekonomi menengah dan menengah atas tempat berbelanja yang 

aman dan nyaman. 

• Memfasilitasi bagi masyarakat tempat makan yang menyenangkan 

baik dari rasa makanan dan sisi arsitekturalnya, karena disuguhi 

pemandangan I view yang menarik. 

• Memanfaatkan potensi kawasan yang sudah tidak optimal lagi 

menjadi produktif sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat dan 

pemerintah. 

• 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 mall pada area lerengan (HillSide Mall) di kota 

Semarang dengan memanfaatkan view yang telah ada serta membuat 

kawasan yang kurang produktif menjadi produktif. 

1.3 Lingkup Pembahasan 

Lingkup pembahasan dalam perancangan HillSide Mall ini antara lain: 

*" Oeskripsi proyek, baik secara urn urn maupun khusus dari HillSide Mall 

yang menyangkut terminologi, kegiatan, spesifikasi, permasalahan desain, 

hingga studi komparasi. 
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* 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 konsepl landasan konseptual 

program, tujuan dan faktor penentu perancangan, dan program kegiatan 

ruang. 

* Kajian teori dalam kaitannya dengan permasalahan dominan dan 

penekanan desain, mulai dari terminologi, uraian interpretai 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): 

• Survey tapak secara langsung, dengan cara merasakan suasana tapak 

sejak pagi hingga malam, serta mendata hal-hal yang berkaitan dengan 

Iingkungan 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. 

• Melakukan 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. 
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Data Sekunder (studi literatur): 

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

fungsi seperti taman publik aktif, pusat wisata kuliner, citywalk, bangunan di 

lerengan, dan tentu saja bangunan mall. (mempresedi makna dan konsep 

yang digunakan bukan bentukan arsitekturalnya) 

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

bentuk yaitu bangunan-bangunan dengan model lerengan (untuk melihat 

bagaimana menyelesaikan pola sirkulasi pada bangunan lerengan) 

• Studi literatur mengenai standart-standart dimensi yang digunakan. 

• Mengumpulkan informasi mengenai status kawasan, serta mengenai 

aturan/regulasi mengenai area gombel dan secara khusus mengenai 

kawasan gombel yang berupa lerengan (Iokasi eks hotel Sky Garden, area 

resto panorama, Hotel dan Resto Mutiara, dan lain-lain). 

1.4.2 Metoda Penyusunan dan Analisa 

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. Deduktif yaitu dengan cara mengutip dari beberapa literatur buku 

yang berkaitan dengan proyek. 
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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 peletakkan aksesibilitas, yang 

diseusikan dengan kondisi bentuk tapak yang berkontur. 

• Studi terhadap sistem kepranataan yang ada, serta kemungkinan untuk 

terjadinya perubahan sistem kepranataan tersebut. 

Tahap Sintesa: 

• Menggambarkan sistem zoning tapak, serta peletakkan titik-titik 

aksesibiltas serta sistem sirkulasinya. 

• Meneari penekanan desain serta permasalahan dominan pad a kasus 

proyek ini. 

1.4.4 Metoda Perancangan Ars itektur 

• 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 seeara langsung di kawasan untuk dapat merasakan 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, 

Iingkup pembahasan, metoda pembahasan, dan sistematika pembahasan. 

BAB II DESKRIPSI PROYEK 

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

isi BAB II. 

BAB III ANALISIS PENDEKATAN 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, dan 

implementasinya pada desain. 

BABVI PENEKANAN DESAIN 

Mencakup terminologi penekanan desain, latar belakang, kajian teori, studi 

preseden, dan implementasinya pada desain. 
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