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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang 

Kota Semarang merupakan ibu kota provinsi Jawa Tengah yang 

terus berupaya meningkatkan pelayanan publik dari segi standar maupun 

kualitas. Saat ini kualitas pelayanan publik Kota Semarang berada pada 

kategori B (Baik). Bahkan 3 OPD masuk kategori pelayanan publik sangat 

baik, yaitu Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Kesehatan dan Dinas 

Komunikasi Informatika. Mengingat fungsi utama Pemerintah adalah 

melayani masyarakat maka pemerintah perlu terus berupaya 

meningkatkan kualitas pelayanan agar Kota Semarang dapat menjadi 

benchmark bagi kota-kota lain di Jawa Tengah dalam hal Pelayanan 

Publik. Untuk menanggapi hal tersebut Kota Semarang memerlukan 

inovasi dan terobosan berupa Mal Pelayanan Publik Terpadu yang dapat 

memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan dan 

kenyamanan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan.1 

Dalam mencapai pemenuhan masyarakat akan jasa, dan / atau 

pelayanan administrasi yang mudah, cepat aman, dan terjangkau, 

penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Terpadu di Semarang dilakukan 

dengan pendekatan “Transit Oriented Development” yang prinsipnya 

adalah integrasi antara transportasi umum dengan bangunan yang bersifat 

                                            
1 Kementerian PANRB terus berupaya mendorong setiap instansi pemerintah untuk memperbaiki 
kualitas pelayanan publik, salah satunya dengan pembentukan Mal Pelayanan Publik. Pemerintah 
mentargetkan pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) di seluruh ibukota provinsi dan 
kabupaten/kota. Pernyataan tersebut diperkuat dengan munculnya keputusan Menteri 
Pendayagunaan Apaaratur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 23 tahun 2017 tentang 
penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. 
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multi kegiatan dan mendorong pergerakan internal. Dengan adanya sistem 

terpadu satu pintu pada Mal Pelayanan Publik yang terintegrasi dengan 

jaringan transportasi umum, segala jenis pelayanan akan menjadi lebih 

mudah dicapai. Kota Semarang memiliki tingkat kemacetan yang cukup 

tinggi bahkan sudah mendekati kemacetan yang ada di ibukota. 

Kemacetan di kota Semarang kini mencapai 37 jam per tahun.2 Salah satu 

penyebab kota Semarang memiliki tingkat kemacetan yang tinggi adalah 

bertambahnya jumlah kendaraan pribadi yang tidak diiringi dengan 

penambahan kapasitas jalan dan juga penggunaan ruang parkir di bahu 

jalan yang banyak dijumpai hampir di setiap ruas jalan yang ada di kota 

Semarang.  

Sebagai salah satu kota besar di Indonesia, kota Semarang belum 

mengusung konsep integrasi sistem transportasi kota dalam mengatasi 

permasalahan kemacetan, padahal paradigma kota-kota besar di dunia 

dalam mengatasi permasalahan kemacetan sudah mulai bergeser dari 

cara lama yang hanya dilihat dari penyediaan sistem jaringan menuju ke 

strategi inovatif melalui penerapan konsep-konsep yang mengedepankan 

integrasi antara penggunaan lahan dengan transportasi. Salah satu konsep 

yang mengusung konsep integrasi transportasi kota adalah Transit 

Oriented Development (TOD). Konsep ini meninjau titik-titik transit tidak 

hanya berfungsi sebagai tempat untuk menaikkan dan menurunkan 

penumpang, namun titik-titik transit tersebut dapat sekaligus berfungsi 

sebagai sebuah tempat berlangsungnya aktivitas perkotaan (pusat 

permukiman, perkantoran, perdagangan dan jasa, pendidikan, dan 

sebagainya). Saat ini TOD telah dipertimbangkan sebagai salah satu 

                                            
2 Hasil penelitian lembaga riset INRIX dan Dinas Perhubungan Kota Semarang 
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bentuk pembangunan kota yang berkelanjutan dan telah dipraktekkan di 

banyak kota di dunia dalam upaya mengurangi dominasi penggunaan 

kendaraan pribadi dan mempromosikan pola permukiman yang mumpuni 

dalam mengusung pergerakan berbasis transit. 

Pembangunan Mal Pelayanan Publik Terpadu dengan pendekatan 

“Transit Oriented Development” di Semarang merupakan langkah konkret 

perbaikan kualitas pelayanan publik seiring meningkatnya tuntutan 

masyarakat akan pelayanan yang mana hal tersebut akan terintegrasi 

dengan transportasi umum yang nantinya diharapkan dapat mengurangi 

permasalahan kemacetan yang ada. 

B. Masalah Desain 

- Bagaimana mengintegrasikan  bangunan pelayanan publik 

berbentuk Mal dan sistem transportasi masal ke dalam tapak. 

- Bagaimana merancang Mal Pelayanan Publik dengan 

memperhatikan kenyamanan sirkulasi bagi pergerakan transportasi 

masal yang masuk kedalam kawasan bangunan. 

- Bagaimana memunculkan tampilan dan kejelasan bangunan 

dengan memadukan identitas yang beragam dari setiap unit 

pelanyanan yang ada di dalam Mal Pelayanna Publik 

C. Tujuan dan Manfaat 

1. Tujuan 

Merancang bangunan pelayanan publik berbentuk Mal yang dapat 

menjadi kawasan transit dan terintegrasi dengan jaringan transportasi 

masal. 
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2. Manfaat 

a) Manfaat Akademisi ( Bidang Arsitektur ) 

- Mengimplementasikan desain arsitektural terhadap fungsi 

bangunan instansional yang dapat mendorong pergerakan 

pengunjung dari ruang luar ke dalam dan juga menyelesaikan 

permasalahan konteks lingkungan yang mana disini adalah 

kepadatan lalu lintas. 

- Pengaplikasian penataan ruang dalam dan ruang luar yang saling 

berintegrasi membentuk kompleks pelayanan publik yang 

berintegrasi dengan jaringan transportasi masal kota.  

- Menciptakan platform “as an urban meeting” / sebagai zona 

integrasi antara beberapa fungsi perkotaan. 

b) Manfaat Bagi Masyarakat Umum   

- Memberikan tempat pelayanan dengan berbagai fasilitas dan 

keterjangkauan yang mudah 

- Memudahkan mengurus berbagai perizinan dalam satu atap  

c) Manfaat Bagi Pemerintah Kota Semarang 

- Menyelesaikan permasalahan kemacetan dan kesemrawutan kota 

Semarang khususnya di area sekitar tapak 

- Meningkatkan kemajuan Kota Semarang baik dalam bidang 

pelayanan, arsitektur, maupun transportasi 

 

D. Sistematika Pembahasan 

 BAB I: Pendahuluan  

Bab ini berisi latar belakang projek, permasalahan desain dalam 

projek, tujuan dan manfaat pembahasan serta sistematika pembahasan. 
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 BAB II: Gambaran Umum  

Bab ini memuat kemampuan pemahaman pengetahuan 

menyeluruh dan signifikan terhadap fungsi bangunan yang ditetapkan. 

BAB III: Pemrograman Arsitektur  

Pada bab ini dilakukan analisa berdasarkan pada identifikasi yang 

telah dilakukan pada bab 2. Bab ini telah masuk dalam kasus fungsi, tapak 

dan lokasi yang dipilih. 

BAB IV: Analisa Masalah  

Pada bab memuat tentang analisa untuk menentukan masalah 

arsitektural antara yang diharapkan dengan kondisi riil yang terjadi pada 

kasus. Masalah ditentukan antara kondisi yang diharapkan dengan kondisi 

factual yang terjadi. 

 BAB V: Landasan Teori  

Bab ini bertujuan sebagai dasar dalam memecahkan masalah. 

BAB VI: Pendekatan Perancangan  

Pada bab ini berisi uraian tentang pokok-pokok perancangnan yang 

dapat menjadi pegangan dalam proses desain selanjutnya. 

 BAB VII: Landasan Perencanaan 

Memuat penetapan konsep perencanaan sebagai landasan dalam 

proses perancangan arsitektur penetapan dan konsep perencanaan 

merupakan pernyataan sebagai pegangan atau landasan dalam proses 

perancangan arsitektur pada sikap terhadap pokok – pokok yang menjadi 

dasar dalam perancangan yang telah diuraikan 

  




