
KEBUTUHAN RUANG YANG BESAR
Bangunan Fakultas Psikologi ini mempunyai kebutuhan ruang 
yang besar. Sehingga penataan massa bangunan harus
disiasati dengan tepat.

AXIS DAN VIEW
Axis dari arah pusat universitas membelah massa bangunan 
penerima secara simetris, menciptakan kemudahan akses 
dan kesan terbuka pada muka bangunan. Sementara massa 
lengkung dirancang untuk menciptakan panaromic view ke 
arah kota bawah semarang dan laut jawa.

SIMPUL LINEAR & DISTRIBUSI RUANG
Distribusi ruang dirancang secara linear dan membentuk se-
buah simpul. Sehingga memperkuat konektivitas antar massa 
bangunan. (connectivity)

MASSING

26.863M2

COMMON SPACE
Ruang-ruang bersama merupakan salah satu hal yang men-
jadi fokus rancangan. Keberadaannya dalam area kampus 
sangat dibutuhkan untuk menunjang segala aktivitas pendi-
dikan.

SIRKULASI
Pergerakan kendaraan pada area site diminimalisir dengan 
mengarahkan akses kendaraan kedalam area semi basement. 
Sehingga menciptakan suasana kampus yang lebih kondusif.

GREEN SPACE
Area sepadan bangunan dimaksimalkan menjadi area terbu-
ka hijau sebagai respon dari lokasi site yang terletak di perim-
eter terluar dalam suasana hutan edukasi kampus.

THE SERENITY
Dalam Filosofi nilai luhur budaya Jawa, Ibu adalah bumi, bapak adalah aksa atau langit. Bumi memberikan 
kesuburan tanah sebagai tempat kegiatan pertanian. Langit yang memberikan keberkahan lewat hujan. Ajaran 
ini menuntun kita untuk senantiasa menyayangi, melindungi, dan menghormati bumi beserta langit sebagaimana 
kita melakukannya kepada kedua orang tua.
Dengan tuntunan nilai luhur tersebut, intervensi perancangan lingkungan binaan pada Gedung Fakultas Psikologi 
UNDIP ini memiliki pendekatan kontekstual dengan kesadaran dan kepedulian terhadap pelestarian lingkungan 
hijau demi tercapainya suasana yang tenang dan tentram selaras dengan alam.

Kota Atas
“The Green Plateau”

 Secara topografi area kampus 
initerletak di dataran tinggi yang hi-
jau, menjadi pusat pertumbuhan dan 
aglomerasi kota Semarang didukung 
oleh infrastruktur jalan tol yang baik.
Posisinya yang tinggi menjadikan 
kampus ini memiliki posisi pandang 
yang sangat baik untuk melihat kota 
bawah yang menurut sejarah berasal 
dari gugusan pulau- pulau kecil yang 
menjadi daratan tersambung akibat 
endapan sampai perairan laut Jawa.
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