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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. 1 Deskripsi Judul 

Judul dalam laporan Studio Konsep Perancangan Arsitektur yang diangkat 

adalah “Penataan Plaza dan Pusat Kuliner di Kawasan Simpang Lima Semarang 

(Pendekatan pada Konsep Arsitektur Tropis)”. 

Untuk mengetahui pengertian dan definisi dari judul tersebut akan diuraikan 

pengertian dari setiap rangkaian kata yang digunakan, yaitu: 

Penataan : Sebuah proses atau perbuatan menata (Kebudayaan, 2008) 

Plaza  Alun-alun yang berada di kota (Kebudayaan, 2008) 

Pusat : Pokok yang menjadi tumpuan dalam suatu urusan 

(Kebudayaan, 2008) 

Kuliner : a. kuliner merupakan segala sesuatu yang berhubungan 

dengan makanan (Sutanto & Anggoro, 2014) 

b. Kuliner adalah pengetahuan yang berhubungan dengan 

dunia makanan di berbagai daerah (Putra, 2011) 

c. Kuliner adalah suatu bagian hidup yang erat kaitannya 

dengan konsumsi makanan sehari-hari. (Fauzy, 2014) 

Kawasan : Daerah tertentu dengan ciri tertentu seperti tempat tinggal, 

pertokoan, industri, dan sebagainya (Kebudayaan, 2008) 

Simpang Lima : Simpang Lima adalah pusat Alun-alun kota Semarang atas 

usulan Presiden RI pertama kali yaitu Ir. Soekarno 

(Anonim, Simpang Lima Semarang, 2016) 

Semarang : Semarang kota yang terletak di antara garis 6°50'-7°10' LS 

dan garis 109°35-110°50' BT (BAPPEDA&BPS, 2016) 

Pendekatan : Metode unruk mencapai pengertian mengenai masalah 

yang ada (Kebudayaan, 2008) 

Arsitektur Tropis : Suatu karya dalam bidang Arsitektur yang mencoba untuk 

memecahkan permasalahan pada iklim setempat, iklim 

Tropis (Karyono, 2013) 
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Berdasarkan uraian kata diatas, maka judul ‘Penataan Plaza dan Pusat Kuliner di 

Kawasan Simpang Lima Semarang (Pendekatan pada Konsep Arsitektur Tropis)’ 

merupakan proses menata alun-alun dan wadah yang mendukung aktivitas makan di 

Simpang Lima Semarang dengan meyelesaikan permasalahan yang ada pada iklim 

tropis. 

1. 2 Latar Belakang 

 

Gambar 1. 1 Letak Kota Semarang Dalam Wilayah Kepulauan Indonesia 

Sumber: http://semarangkota.go.id/, 2016 

Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki beragam provinsi, salah 

satunya adalah provinsi Jawa Tengah. Letak geografis Jawa Tengah sendiri berada di 

antara tiga provinsi yaitu Jawa Barat, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur. Jawa Tengah 

merupakan provinsi yang memiliki pusat pemerintahan di kota Semarang. 

Semarang termasuk dalam kategori kota metropolitan yang sedang melakukan 

perencanaan, perancangan, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan pada sektor-

sektor infrastruktur. Salah satunya ditandai dengan banyaknya gedung-gedung 

pencakar langit yang dibangun baru-baru ini difungsikan sebagai hunian, perkantoran 

maupun pusat-pusat perbelanjaan. 

Tabel 1. 1 Jumlah Penduduk Menurut Umur Kota Semarang 

Kelompok Umur 

(Tahun) 
2012 2013 2014 

0-4 124.567 125.877 127.144 

5-9 123.667 125.079 126.317 

10-14 120.204 121.431 122.605 

15-19 144.573 145.665 146.865 

20-24 153.759 154.103 155.126 
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Kelompok Umur 

(Tahun) 
2012 2013 2014 

25-29 147.324 148.565 149.777 

30-34 137.114 138.394 139.641 

35-39 123.188 124.347 125.471 

40-44 116.952 118.074 119.109 

45-49 104.742 105.768 106.592 

50-54 88.909 89.675 90.286 

55-59 63.552 64.026 64.364 

60-64 36.369 36.563 36.731 

65+ 74.280 74.540 74.878 

Sumber: Kota Semarang Dalam Angka Tahun 2016 

Menurut data di atas, Semarang memiliki jumlah penduduk yang padat dan 

sebagian diantaranya berusia produktif. Kota yang membutuhkan banyak tempat atau 

lokasi untuk mendukung masyarakat dalam menjalankan aktivitas secara produktif 

dan maksimal. Tempat-tempat tersebut dapat menjadi tujuan wisata untuk warga 

Semarang dan dapat mengundang wisatawan domestik maupun mancanegara. Tujuan 

wisata yang ada pada kota dengan semboyan “Semarang Setara” adalah wisata 

realigi, wisata alam, wisata sejarah, wisata pendidikan, wisata belanja dan wisata 

kuliner. 

 

Gambar 1. 2 Peta Wisata Kota Semarang 

Sumber:  https://ferysudahlahsudah.files.wordpress.com/, 2016 
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Lokasi-lokasi wisata berdasarkan gambar di atas, tersebar ke dalam beberapa 

bagian wilayah. Salah satunya berada di pusat kota Semarang, tepatnya kawasan 

simpang lima. 

 

Gambar 1. 3 Kawasan Simpang Lima Semarang dari mata burung 

 Sumber: http://seputarsemarang.com/, 2016 

Kawasan Simpang Lima merupakan titik pertemuan dari lima jalan dan pusatnya 

adalah sebuah lapangan yang dikenal dengan Lapangan Pancasila (Anonim, Simpang 

Lima Semarang, 2010). Kawasan ini banyak dikunjungi oleh wisatawan pada hari 

libur ataupun akhir pekan. Dalam kawasan ini terdapat pusat-pusat pemerintahan, 

pusat pendidikan, pusat perbelanjaan dan kuliner.  

Lapangan pancasila adalah lapangan yang saat ini menjadi plaza di pusat kota 

Semarang. Lapangan yang memiliki banyak fungsi digunakan oleh pemerintah 

maupun masyarakat. Pada hari-hari tertentu, lapangan akan digunakan untuk upacara 

ataupun kegiatan yang mengundang banyak warganya. Kegiatan masyarakat di 

lapangan berjalan di setiap harinya mulai dari pagi hingga malam hari. 

Kegiatan di Lapangan Pancasila didukung oleh kuliner yang berada di sekeliling 

kawasan dengan menyediakan beraneka ragam pilihan, mulai dari makanan berat 

hingga ringan. Banyaknya pilihan kuliner yang ada pada kawasan Simpang lima, 

tidak diimbangi dengan keberadaan lokasi yang dapat mencangkup seluruh 
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pengunjung. Kuliner yang ada menempati kios sewa dalam bentuk shelter yang 

berada pada jalur pedestrian. 

Aktivitas yang ada pada kawasan Simpang Lima tidak diimbangi dengan 

tersedianya lahan parkir atau fasilitas penunjang seperti toilet, mushola, dan 

panggung mini untuk hiburan. Jalur pedestrian yang ada di kawasan ini beralih fungsi 

menjadi tempat parkir ataupun pedagang kaki lima. Sehingga pengguna jalur 

pedestrian tidak dapat menggunakan jalur yang tersedia dengan maksimal. 

Hal ini perlu lebih diperhatikan karena pengguna jalur pedestrian dan para 

penikmat kuliner merasa kurang nyaman. Tidak sedikit dari para penikmat kuliner 

yang menggunakan kendaraan pribadi parkir di badan jalan, sehingga terjadi beberapa 

titik kemacetan. 

Keberadaan jalur pedestrian yang digunakan untuk tempat berjualan PKL dengan 

konsep pujasera, belum dapat menyelesaikan permasalahan saat cuaca di kota 

Semarang sedang mengalami musim yang tidak pasti. Kecepatan angin yang tinggi, 

curah hujan yang deras, dan teriknya sinar matahari merupakan permasalahan yang 

seharusnya dapat diatasi.  

Dilihat dari hal di atas, memaksimalkan fungsi lapangan pancasila dan 

memindahkan pedagang kaki lima yang berada di jalur pedestrian dengan mendirikan 

sebuah bangunan yang dapat digunakan sebagai pusat kuliner, akan dapat 

meningkatkan kenyamanan pengunjungnya. 

1. 3 Rumusan Permasalahan 

Dapat diperoleh permasalahan dari latar belakang sebagai berikut: 

1. Bagaimana menata plaza dan jalur pedestrian di Kawasan Simpang Lima 

Semarang 

2. Bagaimana meningkatkan kenyamanan dalam sebuah bangunan untuk 

aktivitas kuliner di pusat kota Semarang 

3. Bagaimana mewujudkan konsep tropis pada perencanaan dan perancangan 

penataan plaza dan pusat kuliner di Kawasan Simpang Lima 

1. 4 Tujuan dan Sasaran 

1. 4. 1 Tujuan 

Tujuan yang diharapkan dengan menata plaza dan pusat kuliner di 

Kawasan Simpang Lima Semarang adalah menyediakan fasilitas 
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pendukung pada Lapangan Pancasila dan sebuah bangunan yang 

mendukung aktivitas kuliner sesuai dengan standar yang sesuai. 

1. 4. 2 Sasaran 

Menyediakan dan menghasilkan konsep tropis yang sesuai dengan 

keadaan kota Semarang dengan menata plaza dan pusat kuliner di 

Kawasan Simpang Lima Semarang. 

1. 5 Lingkup Pembahasan 

Lingkup pembahasan menitikberatkan pada berbagai hal yang berkaitan dengan 

‘Penataan Plaza dan Pusat Kuliner di Kawasan Simpang Lima Semarang (Pendekatan 

pada Konsep Arsitektur Tropis)’ ditinjau dari disiplin ilmu arsitektur. Hal-hal di luar 

ilmu arsitektur akan dibahas seperlunya sepanjang masih berkaitan dan mendukung 

masalah utama. 

1. 6 Metode Pembahasan 

1. 6. 1 Metode Pengumpulan Data 

Metode yang dilakukan untuk mengumpulkan data yaitu: 

1. Studi Literatur 

Pengumpulan data dari literatur seperti buku, jurnal, artikel, maupun 

data sekunder lainnya yang berkaitan dengan judul laporan. 

2. Studi Banding 

Mengadakan studi banding terhadap bangunan dengan konsep yang 

sejenis di suatu kota. 

3. Survey Lokasi 

Survey lokasi dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai 

kondisi lokasi yang dipilih sebagai lokasi perencanaan. 

1. 6. 2 Metode Analisis Data 

Melakukan analisis secara deskripsi yang berupa uraian terhadap 

masalah serta menggali potensi berdasarkan pada data yang telah 

terkumpul dan analisis berdasarkan pada landasan teori yang berasal dari 

literatur. 
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1. 7 Sistematika Penulisan 

BAB I  PENDAHULUAN 

Membahas tentang deskripsi judul, latar belakang, rumusan 

permasalahan, tujuan dan sasaran, lingkup pembahasan, keluaran, 

metode pembahasan, sistematika penulisan dan pola pikir dalam 

menyusun Studio Konsep Perancangan Arsitektur (SKPA). 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Menjelaskan tentang tinjauan yang terkait dengan judul, yaitu teori 

mengenai perencanaan kota, ruang terbuka publik, kuliner, konsep 

arsitektur tropis, studi banding dengan fungsi bangunan yang sama 

dan kesimpulan studi banding. 

BAB III  GAMBARAN UMUM LOKASI DAN GAMBARAN  

PERENCANAAN 

Membahas tentang gambaran umum lokasi perencanaan yang berada 

di kota Semarang berupa berupa data-data fisik dan nonfisik seperti 

letak geografi, luas wilayah, kondisi topografi, iklim, demografi, serta 

kebijakan tata ruang wilayah yang berlaku. 

BAB IV  ANALISIS PENDEKATAN DAN KONSEP PERENCANAAN DAN 

PERANCANGAN 

Menjelaskan tentang konsep-konsep yang diterapkan pada 

perencanaan dan perancangan ‘Penataan Plaza dan Pusat Kuliner di 

Kawasan Simpang Lima Semarang (Pendekatan pada Konsep 

Arsitektur Tropis)’. 



8 

 

1. 8 Pola Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 4 Alur Pola Pikir 

Sumber: Analisa Penulis, 2016

Latar Belakang: 

AKTUALITAS 

- Lapangan Pancasila digunakan oleh masyarakat pada setiap harinya 

- Pedagang kaki lima menempati jalur pedestrian di kawasan Simpang Lima 

- Bahu jalan digunakan untuk parkir oleh pengunjung kawasan Simpang Lima 

URGENSI 

Lapangan Pancasila dan Pedagang kaki lima memerlukan peningkatan 

kualitas supaya dapat menarik wisatawan lebih banyak 

ORIGINALITAS 

Menata Plaza dan Pusat Kuliner di Kawasan Simpang Lima Semarang yang 

dapat meningkatkan kenyamanan dengan melakukan pemindahan pedagang kaki 

lima ke sebuah bangunan baru di kawasan tersebut. 

Tinjauan Pustaka: 

- Tinjauan Urban Design 

- Tinjauan ruang terbuka 

publik 

- Tinjauan Kuliner 

- Tinjauan Arsitektur Tropis 

Tinjauan Lapangan: 

- Tinjauan Kota Semarang 

- Tinjauan Kawasan 

Simpang Lima Semarang 

- Tinjauan Tapak 

Studi 

Banding: 

- Gading Food 

City 

- Salsa Food 

City 

RUMUSAN MASALAH  

Dengan banyaknya jumlah pengunjung lapangan pancasila, pedagang kaki lima dan 

penikmat kuliner tidak diimbangi dengan tersedianya sarana dan prasarana yang 

mendukung. 

Studio Konsep Perancangan Arsitektur Penataan Kawasan Simpang Lima 

Semarang Sebagai Pusat Kuliner (Pendekatan Pada Konsep Arsitektur Tropis) 

Kompilasi data dari studi pustaka dengan studi banding dan lokasi tapak yang 

ada untuk merencanakan bangunan sebagai pusat kuliner di Kawasan Simpang Lima 

Semarang. 
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