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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Deskripsi Judul 

Judul laporan Studio Konsep Perancangan Arsitektur yang dipilih ialah 

“Rembang Ocean Mall”. Untuk mengetahui pengertian dan definisi dari judul 

tersebut akan diuraikan pengertian dari setiap rangkaian kata yang digunakan 

untuk menyusun judul laporan. 

 Rembang: sebuah Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang berbatasan 

dengan Teluk Rembang (Laut Jawa) di utara, Kabupaten Tuban (Jawa Timur) 

di timur, Kabupaten Blora di selatan, serta Kabupaten Pati di barat. Secara 

geografis terletak di ujung timur laut Provinsi Jawa Tengah dan dilalui jalan 

pantai utara Jawa (Jalur Pantura), pada garis koordinat 111° 00´ - 111° 30´ 

Bujur Timur dan 630-76 Lintang Selatan. (Pemerintah Kabupaten Rembang). 

 Ocean: lautan, samudera (Kamus Inggris Indonesia, 1990). 

 Mall: merupakan  salah satu ruang publik dan fungsinya sebagai pusat 

perbelanjaan yang berintikan satu atau beberaa department store besar sebagai 

daya Tarik dari retail – retail kecil dan rumah makan dengan tipologi 

bangunan seperti took yang menghadap koridor utama mall atau pedestrian 

yang merupakan unsur utama dari sebuah pusat perbelanjaan, dengan fungsi 

sebagai sirkulasi dan ruang komunal bagi terselenggaranya interaksi antar 

pengunjung dan pedagang (Galih, 2011). 

Berdasarkan uraian kata diatas, maka judul Rembang Ocean Mall merupakan 

perancangan pusat perbelanjaan di Kabupaten Rembang dengan konsep laut. 

1.2 Latar Belakang 

Rembang merupakan salah satu Kabupaten yang berada di ujung timur 

Provinsi Jawa Tengah yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Timur 

sehingga menjadi jalur penghubung antar Provinsi. Letaknya yang berbatasan 

langsung dengan Laut Jawa menjadikan potensi wilayah yang strategis bagi 

perekonomian daerah maupun daya tarik wisatawan. Selain dikenal sebagai
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daerah penghasil garam, Rembang juga terkenal karena tokoh emansipasi wanita 

yaitu RA. Kartini dan bukan hanya itu, daerah ini juga dikenal sebagai Kota 

Santri, karena memiliki banyak pondok pesantren.  

Sebagai Kabupaten yang memiliki 14 Kecamatan dengan berbagai macam 

potensi wisata di bidang bahari maupun religi, Rembang dinilai belum 

memaksimalkan potensi wilayah khususnya di bidang perekonomian. Penyediaan 

fasilitas publik yang memadai serta dapat mencakup seluruh kebutuhan dan 

hiburan bagi masyarakat Rembang dan wisatawan diharapkan dapat menjadi 

penyelesaian permasalahan perekonomian ini. 

Untuk peningkatan perekonomian dan stabilitas perputaran keuangan 

masyarakat, Pemerintah Kabupaten Rembang berencana membangun mall guna 

membuka peluang investasi yang ada dan juga karena selama ini Rembang belum 

memiliki mall serta guna meningkatkan jumlah wisatawan maupun untuk 

kebutuhan hiburan serta pusat perbelanjaan. Namun adanya pro dan kontra 

menjadikan perencanaan masih belum terlaksana hingga saat ini. Masyarakat 

sekitar khususnya pedagang pasar Kota Rembang yang menolak adanya rencana 

pembangunan menilai bahwa kehadiran mall akan mengakibatkan pasar 

tradisional semakin sepi (Tempo, 2010). Sedangkan di sisi lain sebagian 

mengeluhkan tidak adanya mall sehingga untuk sekedar menonton film di bioskop 

masyarakat Rembang harus pergi sejauh ±59km ke Kota Kudus. Menurut Kepala 

Badan Pembangunan Daerah, Hari Susanto bahwa konsep yang diterapkan pada 

mall juga harus menampung produk lokal, sehingga kehadiran mall akan menjadi 

pusat perbelanjaan yang kontekstual dengan lingkungan dan dapat menjadi 

penyeimbang perekonomian.  

Potensi wisata yang terdapat di Kabupaten Rembang cukup beragam, baik 

wisata religi, bahari maupun sejarah. Berikut data kunjungan wisata baik 

wisatawan asing maupun domestik pada tahun 2016. 
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Tabel 1 Wisatawan yang datang ke Kabupaten Rembang menurut bulan, 2016 

Bulan/Month 
Tamu Indonesia 
Domestic Visitor 

Tamu Asing 
Foreign Visitor 

Jumlah/Total 

Januari/January 4 925  12 4 937 

Februari/February 4 799  12 4 811 

Maret/March 4 868  13 4 881 

April/April 5 091  3 5 094 

Mei/May 5 473  13 5 486 

Juni/June 4 348  3 4 351 

Juli/July 5 985  5 5 990 

Agustus/August 4 923  7 4 930 

September/September 4 965  4 4 969 

Oktober/October 5 073  7 5 080 

November/November 5 708  10 5 718 

Desember/December 6 032  12 6 044 

Tahun 2016 62 190  101 62 291 

Sumber: (Rembang B. K., 2016) 

Selain potensi wisata dan perputaran keuangan, beberapa peluang pendatang 

atau wisatawan karena adanya Blok Cepu serta pembangunan pabrik semen yang 

diharapkan dapat menjadi daya tarik bagi Kota Rembang sebagai pusat hiburan 

dan perbelanjaan. Dengan demikian perlu adanya keterbukaan terhadap perubahan 

dan penyediaan fasilitas publik berupa mall. Perencanaan mall dengan konsep 

ocean (laut) yang menerapkan prinsip tradisional-modern serta memiliki fasilitas 

masjid dapat menjadi icon Kabupaten Rembang sebagai Kota Bahari sekaligus 

Kota Santri.  
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1.3 Rumusan Permasalahan 

Adapun beberapa permasalahan dalam pembahasan ini adalah: 

a. Bagaimana merancang pusat perbelanjaan dan hiburan yang juga 

menawarkan produk lokal di Kabupaten Rembang. 

b. Bagaimana merancang pusat perbelanjaan dan hiburan modern yang 

nyaman tetapi masih mengusung konsep tradisional Rembang. 

c. Bagaimana mewujudkan perencanaan dan perancangan desain mall 

dengan menerapkan konsep ocean dan menyediakan fasilitas masjid 

sehingga mall akan menjadi icon Kabupaten Rembang. 

1.4 Tujuan dan Sasaran 

Tujuan yang diharapkan dari pemaparan diatas adalah : 

a. Menentukan kegiatan dan kebutuhan ruang pusat perbelanjaan dan 

hiburan yang akan diwadahi dalam bangunan mall, sekaligus dapat 

menjadi icon kota Rembang. 

b. Menemukan konsep perancangan pusat perbelanjaan dan hiburan yang 

nyaman dan dapat menampung produk lokal sehingga tidak merugikan 

pedagang kecil. 

c. Mewujudkan konsep perencanaan dan perancangan desain mall yang 

selaras dengan kondisi kota Rembang yang terkenal dengan potensi 

Pantai Kartini dan sebagai kota santri. 

1.4.1 Batasan  

a. Pembahasan ditekankan pada permasalahan dan persoalan yang ada, 

agar nantinya menghasilkan faktor penentu pada perancangan dan 

perencanaan. 

b. Pembahasan dilakukan dalam lingkup pemikiran dan disiplin ilmu 

arsitektur dan pembahasan diluar itu dibahas dalam batasan sebagai 

pendukung. 
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1.4.2 Lingkup Pembahasan 

Pembahasan ditekankan pada aspek perencanaan dan perancangan 

arsitektur meliputi perencanaan tapak, fungsi bangunan, aksesibilitas, 

orientasi bangunan serta keterkaitan antara kebutuhan pusat perbelanjaan dan 

hiburan Kabupaten Rembang. 

1.5 Metodologi Pembahasan 

Metode yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai 

berikut: 

a. Wawancara 

Penulis melakukan wawancara dengan Kepala BAPPEDA Kabupaten 

Rembang mengenai isu pembangunan mall pada tahun 2010 yang belum 

terealisasikan hingga saat ini, sehingga didapatkan informasi serta usulan 

langsung mengenai perancangan Rembang Ocean Mall. 

b. Studi Literatur 

Merupakan studi yang mempelajari tentang pusat perbelanjaan atau 

mall yang sudah ada, yaitu dari: 

1. Referensi pustaka berupa buku atau karya ilmiah mengenai pusat 

perbelanjaan atau mall serta hasil dari seminal penelitian mengenai 

Solo Paragon Mall. 

2. Media elektronik internet yang dapat menjadi pertimbangan dalam 

menganalisis dan membuat konsep. 

c. Observasi 

Melakukan survey dan pengamatan meliputi: 

1. Mengamati kondisi site eksisting guna mengetahui kondisi fisik 

dan potensi yang ada. 

2. Survey ke badan instansional: 

a. KESBANG Kabupaten Rembang guna memperoleh ijin 

pengambilan data. 
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b. BAPPEDA Kabupaten Rembang guna mengetahui RTRW 

dan masukan pada site  tugas perencanaan dan perancangan 

Rembang Ocean Mall. 

d. Analisis Data  

Melakukan uraian terhadap masalah serta menggali potensi berdasar 

data yang telah terkumpul dan analisis berdasar pada teori yang berasal dari 

literatur. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Merupakan suatu penjabaran secara diskriptif tentang hal-hal yang akan 

ditulis di dalam laporan Tugas Akhir ini, yaitu meliputi : 

 BAB I PENDAHULUAN 

 Merupakan gambaran umum dari observasi awal dan fenomena mengenai 

topik yang diangkat yang berisi tentang  latar belakang, rumusan masalah 

yang diangkat sesuai topik, tujuan, metode pembahadan dan sistematika 

penulisan. 

BAB II STUDI PUSTAKA 

Membahas topik tentang landasan teori yang berkaitan dengan 

pembangunan mall di Rembang sesuai dengan literatur serta teori lain 

yang berkaitan dengan mall. Kemudian studi komparasi bangunan sejenis.  

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PERENCANAAN 

Berisi tentang kondisi fisik wilayah Rembang, potensi umum dan khusus 

serta gagasan perancangan Rembang Ocean Mall. 
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BAB IV ANALISIS PENDEKATAN DAN KONSEP PERENCANAAN DAN 

PERANCANGAN 

Berisi landasan teori/ kriteria analisa/ analisa ruang dan konsep 

perancangan, program ruang, organisasi ruang, aksesibilitas, struktur serta 

tampilan bangunan untuk mendapatkan sebuah desain yang kontekstual 

lingkungan.


