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ABSTRAK 

 

Kota adalah sebuah tempat berkarakteristik yang dilengkapi 

dengan elemen kepadatan penduduk, organiasasi sosial dan ekonomi, 

serta transformasi dari lingkungan yang natural atau belum 

terbangun menjadi sebuah lingkungan terbangun (Weeks, 2010). Kota 

merupakan pusat konsentrasi penduduk yang mempunyai beragam 

aktivitas perekonomian, sosial, serta berbagai macam aktivitas 

pelayanan lainnya. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 

Kota Semarang Tahun 2011-2031, menjelaskan bahwa kawasan BWK I 

termasuk didalamnya adalah kawasan Segitiga Emas yang diarahkan 

sebagai kawasan perdagangan jasa, campuran dan permukiman. Kawasan 

“Segitiga Emas” meliputi koridor Jalan Pandanaran, Jalan Pemuda, 

dan Jalan Gajah Mada. Permasalahan yang ada di Kawasan Segitiga 

Emas meliputi ikon Kota Semarang yang belum memiliki karakter, 

alih fungsi lahan, dan mobilitas lalu lintas.  

Berdasarkan permasalahan di atas, pentingnya penelitian ini 

adalah dapat mengetahui Karakter Ruang Aktivitas Segitiga Emas 

Pandama (Jalan Pandanaran, Jalan Pemuda, dan Jalan Gajahmada) Kota 

Semarang. Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan beberapa 

analisis antara lain karakteristik kawasan segitiga emas Pandama 

dan analisis karakter ruang aktivitas kawasan segitiga emas 

Pandama. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif 

kualitatif rasionalistik dengan metode analisa behavior mapping. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah banyaknya aktivitas 

yang ada di kawasan Segitiga Emas Pandama seperti perdagangan, 

pemerintahan, pendidikan, dan pelayanan jasa. Selain dari 

aktivitas, dilihat juga karakter yang ada di masing-masing ruas 

Jalan Pandanaran, Jalan Pemuda, dan Jalan Gajahmada.  

Rekomendasi studi ini, diharapkan Kawasan Segitiga Emas Kota 

Semarang terdapat ikon yang memiliki karakter ruang aktivitas, 

serta Pemerintah juga dapat mengatasi dampak-dampak negatif dari 

aktivitas di Jalan Pandanaran, Jalan Pemuda, dan Jalan Gajahmada.  
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