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BAB IV PENELUSURAN MASALAH  

4.1.  Kajian Komperhensif  

Technopark merupakan salah satu bentuk bentuk wadah untuk 

menghubungkan institusi perguruan tinggi dengan dunia industri. Definisi 

dari Technopark adalah suatu kawasan terpadu yang menggabungkan 

dunia industri, pusat riset dan pelatihan kewirausahaan, perbankan, 

pemerintah pusat dan daerah dalam satu lokasi yang memungkinkan aliran 

informasi dan teknologi secara lebih efisien dan cepat.  

Technopark ini di harapkan dapat menemukan antara investor 

dengan Ilmuan – Ilmuan baik muda maupun senior untuk mengembangkan 

sebuah temuan yang nantinya diharapkan dapat memiliki nilai jual dan 

dapat digunakan debagai sarana untuk meningkatkan perekonomian  

Negara Indonesia. Pelatihan kewirausahaan pada Technopark ini memiliki 

tujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia  baik secara 

keterampilan maupun mental agar mereka dapat mendapatkan pekerjaan 

dan bahkan membuka lapangan pekerjaan baru untuk menarik masyarakat 

di sekitarnya, sehingga dapat menekan angka pengangguran yang ada di 

Indonesia.  

Technopark sudah banyak sekali di kembangkan di Negara – 

Negara maju, dimana Indonesia sebagai Negara berkembang yang masih 

memiliki perkembangan teknologi yang minim, Technopark dapat menjadi 

solusi yang dapat di contoh dan di terapkan di Negara Indonesia ini.  

Sayangnya program pembangunan Technopark sampai pada masa 

ahkir masa jabatan Joko Widodo sebagai Presiden Republik  

Indonesia belum memenuhi target, masih banyak kota – kota atau daerah  
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– daerah yang belum terbangun Technopark dan Kota semarang masuk di 

antaranya. Maka pembangunan Technopark sangatlah di butuhkan untuk 

mengembangkan potensi Kota Semarang serta menekan angka 

pengangguran di Kota Semarang. Dengan Technopark sebagai 

penjebatan antara Lembaga pendidikan dengan dunia industry dan 

Investor diharapkan para Fresh Graduate baik SMK maupun Perguruan 

Tinggi dapat menambah kemungkinan mereka untuk mendapatkan  

pekerjaan.  

Technopark ini dapat di kunjungi oleh masyarakat dari berbagai 

umur. Terdapat wahana seperti pemancingan dan restaurant yang menjadi 

pusat hiburan bagi pengunjung umum. Bagi pengunjung pelajar dengan 

dapat mempelajari pengembangan teknologi perikanan di perpustakaan 

dan di ruang pameran.  

4.2.  Pernyataan Fokus Masalah Desain  

Masalah dominan dari proyek Technopark ini adalah perancangan 

ruang yang bersifat kreatif dan interaktif yang tetap mempertimbangkan 

kenyamanan pengguna dan pengunjung Technopark ini.   

4.3.  Analisa Komperhensif  

 

Gambar 4 . 1   Sisi Utara Tapak   
Sumber:   Dokumen pribadi, 2019   
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Tapak pada proyek Technopark ini terletak di Jl. RMP. 

Sosrokartono No.1 memiliki beberapa potensi dan kendala yang dapat 

mempengaruhi tata ruang Technopark pada tapak.  

Pada sisi utara tapak berbatasan langsung dengan sungai, terdapat 

jalan setapak di sisi sungai yang di gunakan sebagai jalan inspeksi sungai. 

pada jalan ini sebaiknya di hindari untuk di fungsikan sebagai jalan akses 

keluar-masuk ke tapak karena sempit dan tidak memungkinkan untuk di 

lewati kendaraan lebar seperti mobil. Namun sungai ini dapat di 

manfaatkan sebagai salah satu wahana yang dapat menarik pengunjung 

untuk dating ke Technopark ini. Selain itu pada bagian yang dekat sungai 

ini juga dapat di manfaatkan sebagai kolam pemancingan ikan, karena 

dapat memanfaatkan air yang berasal dari air sungai untuk mengairi kolam 

pemancingan.  

 

  

Pada sisi bagian Timur tapak berbatasan langsung dengan Jl. RMP. 

Sosrokartono, jalan ini merupakan jalan yang paling lebar untuk yang 

berbatasan langsung dengan tapak, sehingga paling memungkin untuk di 

gunakan sebagai jalur keluar-masuk ke dalam tapak.  

Gambar 4 . 2   Si si Timur tapak   
Sumber:   Dokumen pribadi, 2019   


