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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Pengertian Judul 

Judul Studi Konsep Perancangan Arsitektur yang diangkat ialah Pusat 

Perbelanjaan dengan Konsep City Walk Berikut dipaparkan uraian 

pengertian dari masing-masing kata yang digunakan dalam menyusun judul 

tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Pusat Perbenlanjaan adalah kompleks toko ritel dan fasilitas yang 

direncanakan sebagai kelompok terpadu untuk memberikan kenyamanan 

berbelanja yang maksimal kepada pelanggan dan pentaan barang dagangan 

yang terekspose secara maksimal (menurut Chira J.D & Crosbie 2001) 

2. Konsep adalah generalisasi dari sekelompok fenomena tertentu, sehingga 

dapat dipakai untuk menggambarkan berbagai fenomena yang sama 

(Singarimbun dan Efendi 2009) 

3. City walk Secara harfiah kata City walk dibagi menjadi 2 kata yaitu city 

dan walk. City berarti kota sedangkan walk berarti jalur jadi bisa 

diartinyakan dengan jalur untuk pejalan kaki yang berada didalam kota. 

City walk merupakan pedestrian dengan sarana pembelanjaan yang 

lengkap, serta dikelola oleh suatu pengembang usaha, sehingga dapat 

bertahan dan berkembang. (Astarie ,2004) 

Pusat Pelanjaan dengan Konsep City Walk  merupakan pusat 

perbelanjaan yang memadukan konsep City walk yang memberikan wadah bagi 

pejalan kaki untuk menikmati hiburan untuk berjalan dan memberikan hal baru 

pada bentuk mall yang tidak hanya dalam satu gedung indoor satu atap. 

1.1.1 Latar Belakang  

Globalisasi ekonomi menuntut perkembangan akan kebutuhan semakin 

tinggi, dengan gelobalilasi dimana kebutuhan seesorang akan sandang, pangan 

dan papan pun akan bertambah. Globalisasi juga akan mempengaruhi akan gaya 

hidup seseorang seiring dengan perkembangan teknologi. Berkembangan bisnis 
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komersial dikota pun seperti pusat perbelanjaan sebagai lahan perdagangan dan 

jasa menjadi peran akan perubahan gaya hidup dimana sistem jual beli di pasar 

tradisional berubah menjadi sitem yang mandiri (Santoso 2006). 

Trend Pusat perbelanjaan yang memberikan kemawahan dalam berbelanja 

dari pasar tradisional memang memberikan efek perubahan gaya hidup 

masyarakat. Pusat perbelanjaan yang dilengkapi dengan kemaanan bangunan, 

pendingin ruangan, transportasi vertikal seperi lift dan eskalator memberikan 

kenyamanan bagi pengunjung shopping mall itu sendiri. Terlebih itu dengan 

adanya toko yang menjual barang mewah akan memberikan nilai lebih bila 

seseorang akan berbelanja dan datang ke Pusat perbelanjaan tersebut. 

Seiring perkembangan waktu masa ke masa pembangunan Pusat 

perbelanjaan semakin banyak dengan berbagai macam konsep yang memang pada 

umumnya banyak menggunakan konsep mall dengan Shopping mall nya konsep 

mall sendiri dikembangkang oleh Victor Gruen pada awal pertengah 1950-an. 

Semakin maraknya pembangunan Pusat perbelanjaan yang mengusung konsep 

mall membuat para pelaku pengelola pusat perbelanjaan untuk berputar otak 

seperti dikatakan oleh Marsya Nabila dalam artikelnya bisnis.com pengelola pusat 

perbelanjaan di Tanah Air kini ditantang untuk kreatif dalam senantiasa 

mengubah konsep agar dapat survive diantara pesaingnya sekaligus menjaga 

okupansi. Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan pusat 

perbelanjaan seperti mal dan supermarket perlu berinovasi agar tetap bertahan di 

tengah meningkatnya penjualan secara daring "online" dan menurut Budi 

Gandasoebrata wakil ketua asosiasi E-Commerce menyatakan mall yang sekedar 

belanja akan tergerus oleh toko online (katadata.co.id). Dari beberapa artikel dapat 

diambil kesimpulan untuk pengelola pusat perbelanjaan untuk mencari konsep 

agar tidak tersaingi oleh yang lain apalagi dengan munculnya E-Commerce yang 

memudahkan para pengguna yang hanya menggunakan internet saja bisa 

berbelanja tidak harus berjalan ke pusat perbelanjaan atau mall. 

Konsep Shopping mall yang memberikan kenyaman dan kemudahan 

memang memberi nilai lebih bagi pengunjung yang datang tapi dengan seiring 

berjalannya waktu perbelanjaan online akan semakin besar dan kemungkinan mall 
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yang memang mengandalkan perbelanjaan yang sudah ada di perbelanjaan online 

pun akan kalah dengan perbelanjaan online tersebut. Salah satunya terjadi di kota 

besar di Indonesia yaitu Jakarta beberapa pusat perbelanjan tutup karena sepinya 

pengunjung yaitu Pasar Raya Blok M dan Mangga Dua Mall (Afriyadi, 2017). 

Bagaimana dengan kota Surakarta atau Sukoharjo sendiri walaupun tidak sebesar 

Ibukota jakarta kota Surakarta dan sekitarnya termasuk sukoharjo sudah memiliki 

beberapa mall beberapa dikota Surakarta dan beberapa di daereah yang bernama 

kawasan strategis ekonomi yaitu daeraah perbatasan antara Surakarta dan 

sukoharjo yaitu daerah yang bernama Solo Baru yang beberapa tahun ini 

meningkat akan pembangunannya ada beberapa pusat perbelanjaan didaerah 

tersebut yaitu Hartono mall, Hartono Trade Center, The Park mall dari ketiga mall 

tersebut memliki tema yang berbeda walaupun Hartono mall dengan konsep mall 

nya dan Hartono dengan trade center dan The park mall dengan fasilitas taman 

walaupun memiliki konsep mall.  

Sepinya pengunjung sepertinya berdampak pada mall di Surakarta baru ini 

pengunjung akan ramai sepertiya pada weekend atau jam jam tertentu atau ada 

event disalah satu mall iu sendiri. Sekarang masyarakat khususnya daerah kota 

kecil seperti kota Surakarta sendiri masyarakat sepertti hanya ingin ke mall untuk 

berekreasi atu hanya penghilang penat mall yang memang berisi perbelanjaan saja 

kemungkinan akan ditinggalkan seperti yang terjadi di Ibukota Jakarta. Potensi 

mall di Surakarta sendiri khususnya di Solo baru mungkin sangat kurang untuk 

penambahan pusat perbelanjaan dengan konsep mall masyarakat akan jenuh 

dengan fasilitas yang sama dari beberapa pusat perbelanjaan dengan konsep mall 

solusi yang diambil dipadukan atau mengusung konsep baru, akan lebih baik bila 

dipadukan dengan konsep yang sudah ada dengan konsep baru agar masyarakat 

sudah tau bahwa itu mall dengan konsep berbeda konsep yng diusung adalah 

konsep City Walk, memadukan konsep mall dengan City Walk. Dengan 

mamadukan kedua konsep itu kemungkinan akan dapat menarik pengunjung 

ditambah dengan fasilitas rekreasi pada pusat perbelanjaan tersebut. 

City Walk merupakan jalur pedestrian dalam kota, pedestrian dengan 

sarana pembelanjaan yang lengkap. Di Surakarta sendiri sudah diaplikasikan pada 
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jalan Slamet Riyadi dengan fungsi untuk mengenalkan budaya disepanjang jalan 

Slamet Riyadi yang merupakan jalan utama Kota Surakarta banyak menwarkan 

wisata kuliner sepanjang City Walk dan wisata kota untuk menikmati susana kota 

Surakarta  

Memadukan konsep yang sudah ada dengan konsep yang baru 

memberikan suasana  yang baru bagi masyarakat yang memang sudah jenuh 

dengan Pusat perbelanjaan yang sudah ada. Konsep City Walk yang memberikan 

suasanan terbuka atau open air dengan mall yang memberikan kenyaman pada 

penggunanya seperti adanya eskalator dan lain-lain. Pusat perbelanjaan yang 

memadukan keduanya kemungkinan dapat menarik kalangan masyarakat untuk 

berkunjung ke Pusat perbelanjaan tidak hanya untuk berbelanjaan saja. 

    

Gambar 1.1 Central park mall Jakarta 
Sumber : goggle.com 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana merancang Pusat perbelanjaan dengan konsep City Walk ? 

2. Bagaiman penerapan konsep City Walk pada pusat perbelanjaan di 

Solo Baru Kabupaten Sukoharjo? 

1.4 Tujuan dan Sasaran  

Tujuan dan sasaran yang diharapkan di dalam perencanaan serta 

perancangan sebagai berikut: 

1.4.1 Tujuan 

1. Merancang  bangunan pusat perbelanjaan yang berkonsep City walk 

dan memberikan sarana baru bagi pengunjung mall agar tidak 

merasa jenuh akan konsep bentuk mall yang hanya didalam gedung 

saja dengan memberikan rekreasi tidak hanya berbelanja. 
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2. Bagaimana mengplikasikan konsep City Walk pada Pusat 

Perbelanjaan  

1.4.2 Sasaran 

Guna mencapai serta menciptakan tujuan yang telah dipaparkan 

sebelumnya, maka didapat sasaran yang akan dicapai sebagai berikut: 

1. Dapat mewujudkan sarana baru bagi pengguna atau pengunjung 

sarana publik  

2. Sebagai tempat sarana hiburan baru bagi Kota Surakarta yang 

menggabungkan fasilitas City walk dengan pusat perbelanjaan 

1.5 Batasan dan Lingkup Pembahasan  

1.5.1 Batasan 

Pusat perbelanjaan yang merupakan sarana publik menjadikan 

sarana publik yang ramah untuk pengunjung serta memeberika sarana baru 

penigkatan mutu akan fasilitas yang tidak menjenuhkan pengunjung 

1.5.2 Lingkup Pembahasan 

Pembahasan dibatasi dikawasan Solo Baru, kecamatan Grogol 

Kebupaten Grogol sebagai lokasi perencanaan desain Pusat perbelanjaan 

dengan konsep City Walk. 

1.6 Metode Pembahasan  

Adapun metode-metode yang di gunakan pada penulisan laporan ini adalah 

sebagai berikut:   

1. Metode Literatur,  pada metode ini literatur ataupun pedoman yang 

digunakan baik buku maupun media elektronik yang terkait dengan 

perencanaan dan standar perancangan bangunan yang memiliki fungsi 

sebgai sarana publik 

2. Metode Observasi, pada metode ini untuk mengetahui serta mempelajari 

perihal kasus yang memiliki fungsi sama atau mendekati sebagai masukan 

dalam konsep perencanaan dan perancangan bangunan Pusat perbelanjaan 

berkonsep City walk, 
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3. Metode Deskripsi, pada metode ini melakukan evaluasi data dan 

mengklarifikasi berdasarkan teori sehingga dapat menghasilkan konsep 

perencanaan dan perancangan bangunan yang diinginkan terapkan 

1.7 Sistematika Pembahasan 

Bertujuan memberi gambaran sistematika dalam pembuatan laporan Dasar 

Program dan Perancangan Arsitektur (DP3A) maka dibuat sistem penulisan 

laporan dengan pembagian sebagai berikut : 

BAB  I  :   Pendahuluan  

Pada bab ini menjabarkan mengenai pengertian judul, latar 

belakang, permasalahan, tujuan dan sasaran, batasan masalah, 

metode pengumpulan data dan sistematika penyusunan. 

BAB  II :   Tinjauan Pustaka  

Pada bab ini menjabarkan uraian tentang tinjauan literature teori 

tentang pusat perbenlajaan, jalur pedestrian atau City walk dan 

fasilitasnya dan arsitektur modern guna memudahkan 

perancangan objek. 

BAB  III  :  Gambaran Umum Wilayah Perencanaan 

Pada bab ini menjabarkan secara umum lokasi perencanan dan 

perancangan serta potensi aspek-aspek terkait yang 

mempengaruhi pola perencanaan seperti aspek fisik, aktifitas, 

ekonomi dan lingkungan sekitar. 

BAB  IV : Analisis Pendekatan serta Konsep Perencanaan dan 

Perancangan 

Pada bab ini menjabarkan gagasan antara lain, analisis dan 

konsep tapak, analisis dan konsep ruang, analisis dan konsep 

arsitektur, analisis dan konsep eksterior, analisis dan konsep 

interior, analisis dan konsep struktur dan utilitas yang telah 

direncanakan.


