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Embri  Ruang Tembalango
Saat Ruang itu mampu mengak�vasi keruangan di sekitarnya sehingga terbentuk interaksi sosial, ekologi 
dan ekonomi di masyarkat yang terbangun.

SITE DEVELOPMENT

KALI KRENGSENG UNDIP
Tembalang adalah sebuah wilayah kecamatan di pinggiran selatan 
Kota Semarang,  yang dulunya adalah sebuah bukit kapur kering. Pada 
Era 1970an dimana NKK BKK sedang berlangsung kampus kampus 
besar di Indonesia dipinggirkan dari pusat kota, Undip merupakan 
salah satunya. Tembalang kini telah berekspansi menjadi sebuah 
wilayah khusus yang mengekslusi�an kehidupan mahasiswa yang 
�nggal di wilayahnya.

Bagaimana sebuah Ruang dapat menjadi sebuah Emrio?

ISSUE
Menurut data BPS tahun 2016 terdapat 49.961 mahasiswa yang 
�nggal di Tembalang namun warga aslinya yang langsung berdomisili 
asli hanya 5.882 warga. Ke�mpangan inilah yang membuat wilayah 
tembalang sangat ekslusif bagi mahasiswa. 
Dipagi hari �dak ada ak�vitas anak anak yang ribut berangkat ke 
sekolah, ataupun ibu ibu yang berbelanja sayur keliling, hanya seyap 
suara tembalang pagi saat kuliah dimulai disiang hari karena 
mahasiswa yang lelah begadang. Ataupun suara malampun �dak ada 
ak�vitas bapak bapak yang kumpul ronda hanyalah suara ribuat 
mahasiswa yang mengerjakan tugas kelompok di tembalang

Linkage Bridge

Zoning

Letak site yang dihimpit oleh Masjid Kampus dan 
Hutan Kampus merupakan nilai tambah site.

Penghubung antara dua kutub site yang dibatasi 
oleh kali krengseng, alur sirkulasi dan jogging 
track berusaha mengiku� kontur tapak.

Peletakan zoning berusaha mengakomodir 
analisa amatahari dan angin agar tetap mengalir 
maksimal ke area terbuka dan segar.

Kontur
Kontur asli lahan pinggir sungai yang curam 
berusaha tetap dipertahankan, pengerasan pada 
lahan hanya berusaha menutupi bagian sirkulasi.
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How The Embrio Works

Kali Krenges
Icon Undip
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Approaching Throught Sequence
Dari tahun 2014-2017 ini terdapat 6 apartemen yang akan sudah melakukan ground breaking di tembalang. 
Ruang ruang di tembalang hanya dibangun untuk menunjang kegiatan mahasiswanya tanpa memperdulikan 
warga asli yang masih bertahan, Kampung Baskoro dan Jurang Belimbing.
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embrio perintis

2017

satu embrio sebagai 
perintis selanjutnya.

embrio banyak

2020

semakin banyaknya penduduk,
 hunian dan kegiatan yang ada, 

semakin banyak pula embrio 
yang hadir.

embrio besar

2025

semakin banyak embrio 
yang hadir diharapkan 

adanya keterkaitan 
yang membuatnya besar.

TRANSFORMASI MASSA BANGUNAN UTAMA
Dua Meru Joglo
Ruang Ruang yang terbentuk melalui embrio Ruang ini 
diharapkan mampu menjadi ruang yang terbentuk dari 
adaptasi bentuk atap joglo. Candi Bentar sebagai penanda 
masuknya sebuah area, ini juga yang berusaha 
ditampilkan pada riung bambu komtemplasi. Ruang atas 
bangunan digunakan sebagai gardu pandang dan 
kontemplasi.



Plaza dan Ruang Kontemplasi Bambu Riung

Amphiteater pinggir kali

Si�ng group naungan pohon View dari jembatan gantung

Embrio yang hidup pada malam hari
Selama ini kegiatan masyarakat tembalang pada malam hari hanya berkutat pada hiburan kota yang metropolitan yaitu wisata 
malam pusat perbelanjaan dan kuliner, Embrio Ruang berusaha menghadirkan hiburan yang menghidupkan ruang sosial 
interaksi masyarakat agar �dak individualis.

Kontemplasi Bambu Riung
ruang utama yang dihadirkan pada embrio ini selain untuk menyediakan ruang bagi kegiatan indoor juga untuk mewadahi kegiatan 
komtemplasi ruang agar masyarakat lebih peka terhadap sekitar baik lingkungan maupun orang yang ada di ruang tersebut. EXP.AF8_048
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