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BAB IV 

PENELUSURAN MASALAH  

4.1 Analisa Situasi  

4.1.1 Analisa Komprehensif 

Potensi Kendala Kaitannya dengan : 

Tapak dan 
lokasi 

Sosial, budaya, 
ekonomi 

1. Akses mudah 
oleh semua 
jenis kendaraan 

Belum terakses 
oleh jenis 
transportasi umum ( 
BRT, angkot dll ) 

Belum semua 
masyarakat 
dapat 
mengakses 
tapak, jika tidak 
memiliki 
kendaraan 
pribadi 

Meningkatkan 
pendapatan 
transportasi 
jenis online 

2. Berada di 
wilayah 
perbukitan yang 
memiliki hawa 
sejuk 

- Lokasi sesuai 
untuk dijadikan 
pemakaman 
yang biasanya 
memang terletak 
di perbukitan  
 
Dapat memiliki 
nilai tambah 
fungsi dengan 
menjadi tempat 
yang rekreatif 
bagi pengunjung 
yangs edang 
berduka 

Feng shui dan 
adat istiadat 
tertentu dapat 
terpenuhi jika 
berada di 
perbukitan 

3. Memiliki lahan 
yang cukup 
untuk keperluan 
luas bangunan 

- Menjadikan 
kesan seram 
dan tidak tertata 
menjadi hilang 
dan tergantikan 
dengan kesan 
asri dan hijau 

Dapat memuat 
lahan 
pemakaman 
yang cukup 
banyak dan 
meningkatkan 
omset bisnis 
pemakaman 

4. Utilitas lengkap  - Memudahkan 
dalam proses 
pembangunan 
dan saat 
beroperasi 

Dapat dijadikan 
sebagai salah 
satu pilihan 
pemakaman 
terbaik masa kini 

5. Memiliki nilai 
tambah fungsi 
berupa kawasan 
hijau yang 
rekreatif 

Paradigma 
masyarakat yang 
masih menganggap 
pemakaman 
sebagai tempat 
yang dipenuhi hal 
mistis 

Secara alamiah, 
lokasi sudah 
cocok dengan 
usaha 
menjadikan 
memorial park 
menjadi 
kawasan hijau 
yang bersifat 
rekreatif dan 
nyaman bagi 

Dapat merubah 
kesan 
masyarakat 
selama ini 
terhadap 
fasilitas 
pelayanan 
kematian, 
dengan 
penawaran tema 
baru serta 
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Potensi Kendala Kaitannya dengan : 

Tapak dan 
lokasi 

Sosial, budaya, 
ekonomi 

keluarga yang 
sedang berduka 

fasilitas 
penunjang yang 
nyaman bagi 
setiap 
pengunjung 

6. Dapat menjadi 
lahan 
pemakaman 
masyarakat 
modern yang 
dalam satu 
kawasan 
memuat seluruh 
fasilitas 
pelayanan 
kematian bagi 
seluruh pemeluk 
agama yang 
ada di Indonesia 

Aturan dan tradisi 
terhadap desain 
makam yang 
terkadang masih 
mengikuti tradisi 
lama dimana 
ukuran makam 
terlalu besar, 
dengan segala 
aksesoris yang ada. 

Kondisi tapak 
dan lokasi sudah 
memadai secara 
luasan untuk 
menampung 
segala 
kebutuhan 
pemakaman, 
tentunya dengan 
pengelolaan 
secara terpadu 
untuk 
menentukan 
luasan dari 
masing – masing 
agama, yang 
bergantung 
pada cluster 
standar atau 
VIP. 

Kondisi lahan 
saat ini yang 
sudah mulai 
berkurang, dan 
penghematan 
lahan untuk 
kebutuhan 
manusia yang 
masih hidup jauh 
lebih penting, 
sehingga ukuran 
standar 
pemakaman 
harus ditentukan 
dalam upaya 
menciptakan 
pemakaman 
modern yang 
tertata secara 
rapi, dan jauh 
dari kesan 
kumuh dan 
seram. 

Tabel IV.1 : Analisa potensi dan kendala pada tapak 

Sumber : Analisa pribadi 

4.2 Penetapan Masalah Desain 

Berdasarkan tabel di atas, dan juga rumusan masalah yang sudah 

tertulis di dalam Bab I, maka dapat penulis nyatakan permasalahan desain 

dalam proyek Memorial Park ini dibagi menjadi 2, yakni eksternal dan juga 

internal. Permasalahan eksternal adalah permasalahan yang penulis coba 

angkat dan terapkan dalam projek memorial park ini. Sedangkan 

permasalahan internal adalah permasalahan yang muncul dari dalam proyek 

ini, tanpa andil dari keinginan penulis. Permasalah tersebut antara lain : 

Permasalahan eksternal : 

1. Penerapan konsep desain Living in the Future terhadap usaha penciptaan 

kesan baru sebuah fasilitas pelayanan kematian yang jauh dari kesan 

seram. 
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Permasalahan Internal : 

- Penciptaan kawasan pemakaman sebagai kawasan yang memiliki potensi 

menjadi ruang terbuka hijau yang bersifat rekreatif, sebagai sumber 

penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan, serta para pelayat di 

memorial park ini, dan dapat menjadi sumber paru – paru kota di wilayah 

Kabupaten Semarang. 

- Dimensi dan desain pemakaman yang ada di Memorial Park, dengan 

landasan tema yang diangkat yakni Living in the Future, dimana 

pemakaman bukan lagi sebagai tempat yang menyeramkan, namun 

sebagai gerbang menuju kehidupan selanjutnya, sehingga harus di desain 

secara arsitektural dengan pertimbangan luasan lahan dan aturan dari 

masing – masing agama.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


