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BAB IV 

ANALISA MASALAH 
 

A. Analisa Masalah 

1. Masalah Fungsi Bangunan dengan Aspek Pengguna 

Permasalahan fungsi bangunan dengan aspek pengguna tentunya 

berkaitan dengan dengan prinsip-prinsip dari Mal Pelayanan Publik 

Terpadu dengan pendekatan T.O.D yaitu keterpaduan, berdaya guna, 

koordinasi, akuntabilitas, aksesibilitas dan kenyamanan yang mana tidak 

boleh lepas dari aspek berjalan kaki, bersepeda, transportasi umum, 

pembaruan beralih dan menghubungkan. Pendekatan T.O.D harus mampu 

mengintegrasikan fungsi bangunan dengan sistem transportasi umum 

sehingga prinsip-prinsip diatasdapat terpenuhi yang mana akan menjadi 

kebutuhan dari pengguna setelah projek ini terbangun dapat terpenuhi. 

Selain itu hubungan antara kegiatan pengguna dan ruang sebagai susunan 

hirarki juga harus diperhatikan supaya dapat menentukan zoning ruang 

secara vertika dan horizontal agar setiap kegiatan berlangsung dengan 

baik. 

2. Masalah Fungsi Bangunan dengan Tapak 

Permasalahan fungsi bangunan dengan tapak yang timbul oleh 

pembangunan Mal Pelayanan Publik dengan pendekatan T.O.D ini erat 

kaitannya dengan pergerakan sistem transportasi masal yang akan masuk 

ke dalam tapak, sistem struktur yang akan digunakan dan jaringan utilitas 

pada tapak. 

Penataan rencana tapak harus memperhatikan prinsip-prinsip 

T.O.D yang berkaitan dengan sirkulasi dan aksesibilitas pagi pengunjung 
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baik itu pengguna transportasi umum, pejalan kaki, maupun pengguna 

sepeda. 

Sedangkan untuk memenuhi sistem bangunan yang baik perlu 

mengutamakan bebrapa hal seperti penerapan sistem struktur pada 

bangunan yang tidak menggangu aspek visual pada desain bangunan, 

selain itu bangunan harus memiliki jaringan utilitas bangunan  dan elektrikal 

yang jelas serta terpisah dari jangkauan aktivitas publik,  juga harus 

memperhatikan utilitas pada tapak seperti memperhitungkan run off dan 

menentukan aliran air hujan yang masuk maupun keluar pada tapak untuk 

menyediakan drainase yang baik. Penerapan sistem keselamatan dan 

keamanan bangunan seperti seperti penyediaan perlengkapan 

keselamatan, perencanaan jalur evakuasi dan lainnya juga harus menjadi 

perhatian penting. 

3. Masalah Fungsi Bangunan dengan Lingkungan di Luar Tapak 

Masalah fungsi bangunan dengan lingkungan di luar tapak 

mengacu pada kondisi lingkungan baik dari keadaan tapak, ketersediaan 

sarana dan prasarana, serta fungsi bangunan disekitar tapak. Maka desain 

yang diharapkan dapat berpengaruh positif bagi lingkungan sekitarnya, 

serta lokasi tapak yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan Rencana 

Wilayah (RTRW) kota Semarang. Adapun beberapa persyaratan 

lingkungan yang harus dipenuhi dalam pemilihan tapak : 

a. Lingkungan sekitar tapak harus kondusif, tenang, terdapat view alami 

yang baik dan mudah untuk dijangkau. 

b. Merupakan lingkungan yang strategis dekat dengan pusat dan ikon 

kota semarang, guna mempermudah akses menuju ke lokasi 

bangunan. 
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c. Terjangkau oleh beberapa aspek utilitas seperti air bersih, PDAM, 

jaringan listrik, dan jaringan telepon, 

d. Terdapat sarana transportasi yang melewati tapak. 

e. Perancangan harus dapat memperhatikan kondisi lingkungan sekitar. 

B. Masalah yang Muncul 

Berdasarkan uraian kajian komprehensif tentang potensi dan 

kendala pada fenomena yang terjadi terdapat beberapa permasalahan 

yakni : 

- Tuntutan untuk memeuhi kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, 

keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat dalam mendapatkan 

pelayanan publik. 

- Banyaknya sirkulasi yang harus diselesaikan baik itu di dalam 

maupun di luar bangunan seperti sirkulasi Bus BRT pada tapak, 

sirkulasi pejalan kaki, sirkulasi pengguna sepeda, sirkulasi antar 

ruang, dan sirkulasi vertikal. 

- Bangunan tinggi di sekitar tapak mengurangi view to site dan juga 

bangunan-bangunan tersebut bersifat heterogen kanrena terdiri 

dari beberapa fungsi yang mengakibatkan sulitnya memunculkan 

point of view pada Mal Pelayanan Publik. 

C. Pernyataan Masalah 

Berdasarkan kajian permasalahan yang didasari oleh isu 

arsitektural dan non arsitektural, maka diperoleh pernyataan masalah 

desain berdasarkan 3 aspek yaitu : Arsitektural, Sistem Bangunan, dan 

Konteks Lingkungan sebagai acuan penyelesaian pernyataan masalah 

desain atas isu-isu yang diangkat. Berikut merupakan uraian masalah yang 
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dianggap mampu memberikan kontribusi terhadap desain ruang dan 

bentuk bangunan serta memberikan inovasi baru : 

1. Bagaimana mengintegrasikan bangunan pelayanan publik 

berbentuk Mal dengan sistem transportasi masal ke dalam tapak. 

Menggabungkan bangunan mal dengan sistem transportasi umum 

memberikan ruang baru berdasarkan aspek-aspek dari keduanya. 

Raung ini secara harfiah merupakan ruang yang mampu 

mengakomodir kegiatan di dalam bangunan maupun kegiatan dari 

transportasi umum. 

2. Bagaimana merancang Mal Pelayanan Publik dengan 

memperhatikan kenyamanan sirkulasi bagi pengunjung dan 

pergerakan transportasi masal yang masuk kedalam kawasan 

bangunan. Sirkulasi yang perlu diperhatikan yaitu sirkulasi ruang 

luar seperti sirkulasi pengunjung berjalan kaki, pengunjung dengan 

sepeda, pengunjung dengan angkutan umum, dan sirkulasi ruang 

dalam seperti sirkulasi vertikal dan horizontal.  

3. Bagaimana memunculkan tampilan dan kejelasan 

bangunandengan memadukan identitas yang beragam dari setiap 

unit pelanyanan yang ada di dalam Mal Pelayanna Publik. Tampilan 

dan kejelasan menjadi penting karena Mal ini memiliki berbagi jenis 

pelayanan dengan karakternya masing-masing yang mana 

kesesuaian visual harus terakomodir dalam satu fasad bangunan 

Mal yang memperhatikan lingkungan sekitar. 

 
 
  




