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PUSAT PERBELANJAAN DENGAN KONSEP CITYWALK 

DI SALATIGA 

 

Abstrak 

 

Pembangunan pusat perbelanjaan kini semakin meningkat, seiring dengan adanya 

perkembangan infrastruktur di berbagai daerah. Pada awalnya pembangunan 

pusat-pusat perbelanjaan hanya terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta, 

Surabaya, Bandung dan yang lainnya. Namun, kini pembangunan pusat-pusat 

perbelanjaan mulai dibangun di kota-kota kecil. Pusat perbelanjaan berkonsep 

mall lebih banyak diminati oleh para konsumen dengan gaya hidup sekarang ini. 

Kemudahan dan kenyamanan yang diberikan shopping mall  dengan berbagai 

sarana prasarana yang serba canggih, modern, dan mewah memang memberi nilai 

lebih bagi pegunjung. Namun, seiring berjalannya waktu perbelanjaan online akan 

semakin besar dan kemungkinan mall akan dikalahkan dengan perbelanjaan 

online. Salah satu konsep yang dapat memberikan pengalaman baru dalam 

berbelanja dan berekreasi adalah dengan menggabungkan konsep pusat 

perbelanjaan dengan konsep Citywalk. Konsep ini dimaksutkan agar pengunjung 

tidak hanya berfokus dengan berbelanja dalam suatu gedung, tapi juga dapat 

berjalan-jalan dan berbelanja di jalur pedestrian yang dilengkapi dengan berbagai 

sarana dan prasarana tanpa menghilangkan konsep Mall dengan nilai lebihnya 

yang memberikan berbagai kemudahannya yg serba modern. 

 

Kata Kunci: Pusat perbelanjaan, Citywalk, Mall 

 

Abstract 

 

Construction of shopping centers is now increasing, along with the development 

of infrastructure in various regions. Initially the construction of shopping centers 

only occurred in big cities such as Jakarta, Surabaya, Bandung and others. 

However, now the construction of shopping centers has begun to be built in small 

towns. Shopping malls with mall concept are more in demand by consumers with 

today's lifestyle. The convenience and comfort provided by shopping malls with 

various sophisticated, modern, and luxurious infrastructures do indeed give more 

value to visitors. However, as time goes on online shopping will be even greater 

and the possibility that the mall will be defeated by online shopping. One concept 

that can provide a new experience in shopping and recreation is to combine the 

concept of a shopping center with the Citywalk concept. This concept is intended 

so that visitors not only focus on shopping in a building, but also can take a walk 

and shop on a pedestrian line equipped with various facilities and infrastructure 

without eliminating the concept of the Mall with its added value that provides a 

variety of modern facilities. 

 

Keywords: Shopping center, Citywalk, Mall
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1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Pembangunan pusat perbelanjaan kini semakin meningkat, seiring dengan adanya 

perkembangan infrastruktur di berbagai daerah. Pada awalnya pembangunan 

pusat-pusat perbelanjaan hanya terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta, 

Surabaya, Bandung dan yang lainnya. Namun, kini pembangunan pusat-pusat 

perbelanjaan mulai dibangun di kota-kota kecil seperti Salatiga. Kota Salatiga 

yang berada di jalan penghubung antara Kota Semarang dan Kota Solo 

merupakan kota kecil yang kini mulai berkembang. Sebagai kota yang 

berkembang gaya hidup masyarakat Salatiga kini mulai berkembang juga 

mengikuti zaman yang semakin modern. 

Kemudahan dan kenyamanan yang diberikan shopping mall  dengan 

berbagai sarana prasarana yang serba canggih, modern, dan mewah memang 

memberi nilai lebih bagi pegunjung. Namun, seiring berjalannya waktu 

perbelanjaan online akan semakin besar dan kemungkinan mall akan dikalahkan 

dengan perbelanjaan online. Untuk mencegah dan mengatasi kemungkinan 

tersebut makan diperlukan pusat perbelanjaan yang inovatif. Salah satu konsep 

yang dapat memberikan pengalaman baru dalam berbelanja dan berekreasi adalah 

dengan menggabungkan konsep pusat perbelanjaan dengan konsep Citywalk. 

Konsep ini dimaksutkan agar pengunjung tidak hanya berfokus dengan berbelanja 

dalam suatu gedung, tapi juga dapat berjalan-jalan dan berbelanja di jalur 

pedestrian yang dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana tanpa 

menghilangkan konsep Mall dengan nilai lebihnya yang memberikan berbagai 

kemudahannya yang serba modern. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka diperoleh 

rumusah masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana merancang pusat perbelanjaan yang menarik dengan 

menggunakan konsep Citywalk di Salatiga? 
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2. Bagaimana merancang pusat perbelanjaan dengan besaran ruang yang sesuai 

dengan standar di Salatiga? 

 

2. METODE 

Terdapat tiga cara dalam metode pembahasan ini, antara lain : 

2.1 Kompilasi data 

2.1.1 Teknik observasi 

Penulis melakukan pengamatan langsung untuk mendapatkan data atau 

informasi dalam pelaksanaan lokasi. Observasi sangat membantu dalam 

pengumpulan data karena pengumpulan data dilakukan dengan 

langsung mengamati kondisi lokasi 

2.1.2 Teknik studi literatur 

Penulis melakukan studi literature ke beberapa jurnal untuk mencari 

sumber-sumber dari buku pustaka, data-data dan bahan-bahan yang 

terkait dengan kawasan, edukasi, rekreasi, sistem dan pariwisata 

2.1.3 Teknik Dokumentasi 

Teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan data yang bersumber dari 

arsip-arsip, dokumentasi berupa foto dan catatan yang berisi tentang 

informasi yang dibutuhkan seperti objek wisata yang akan dimasukkan 

pada obyek wisata yang penulis buat 

 

2.2 Analisa Data 

Suatu keadaan yang berdasarkan pada kejadian nyata yang pernah dialami. 

Kejadian tersebut bisa didapatkan melalui penelitian, observasi atau eksperimen.  
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Analisa site 

  

Gambar 1. Analisa Site 

Perencanaan dan perancangan  Pusat Perbelanjaan dengan Konsep 

Citywalk di Salatiga  mengambil lokasi yang terletak di Jl.Diponegoro 

Kecamatan Sidorejo. Pemilihan lokasi berdasarkan kriteria-kriteria yang 

telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Lokasi merupakan tempat yang 

strategis untuk perencanaan sebuah pusat perbelanjaan dan berada pada 

kawasan perdagang dan jasa sesuai peraturan pemerintah Kota Salatiga. 

Lahan merupakan lahan kosong yang memiliki luas 47.974 m
2
.  

3.2 Analisa dan Konsep Pencapaian 

3.2.1 Analisa 

1. Lokasi berada di Jl. Diponegoro yang merupakan jalur utama 

penghubungun Kota Semarang dan Kota Solo. 

2. Jalan  Diponegoro merupakan jalan 2 arah yang dilalui berbagai 

kendaraan pribadi dan kendaraan umum baik angkutan antarprovinsi, 

angkutan antarkota, maupun angkutan dalam kota sehingga kepadatan 

lalulintas tinggi. 
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3. Sepanjang jalan Diponegoro terdapat pedestrian sebagai jalur pejalan 

kaki. 

4. Sebelah barat site terdapat jalan menuju ke pemukiman warga yaitu Jl. 

Merdeka Selatan, kepadatan lalulintas rendah. 

  

Gambar 2.  Analisa Pencapaian Site 

Sumber : Analisa Penulis 2018 

 

3.2.2 Konsep 

1. Letak main enterance (ME) dan side entrance (SE) yang ideal berada 

di timur laut site atau berhadapan langsung dengan Jalan Raya 

Diponegoro. 

2. Letak main enterance (ME) dan side entrance (SE) diletakkan saling 

berjauhan agar mengurangi resiko kemacetan akibat keluar masuk 

kendaraan. 

3. Desain antara main gate dan  side enterence juga perlu di perhatikan 

agar tidak terjadi kebingungan. Sehingga desain main gate harus bisa 

menjadi point Interest daripada side enterance. 

4. Memberikan jalur pejalan kaki langsung ke bangunan bagi pengunjung 

yang dating dengan transportasi umum di depan site. 

5. Untuk kegiatan pengelola dan service seperti keluar masuk kendaraan 

penyuplai barang dapat melalui Jl. Merdeka selatan agar tidak 

mengganggu kegiatan berbelanja dan berekreasi pengunjung.  

Kepadatan lalulintas 
tinggi 

Kepadatan lalulintas 
rendah 
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Gambar 3.  Konsep Pencapaian Site 

Sumber : Analisa Penulis 2018 

 

3.3 Analisa dan Konsep Zonifikasi 

3.3.1 Analisa 

1. Site terletak tepat di Jalan Raya Diponegoro yang merupakan jalan 

utama penghubung Kota Semarang dan Kota Solo. 

2. Aktifitas di sekitar site kategori ramai karena dikelilingi 

pemukiman dan pertokoan yang menjual barang ataupun jasa. 

3. Perlu pembagian khusus antara jenis kegiatan pusat perbelanjaan 

dan rekreasi dengan kegiatan pengelolaan dan service. 

3.3.2 Konsep 

1. Zona publik yaitu no.1untuk masyarakat yang berkunjung terdiri 

dari bangunan perbelanjaan, hiburan dan taman. Zona ini 

ditempatkan di bagian depan dan tengah site agar mudah 

dijangkau. 

2. Zona semi publik yaitu no.2 terdiri dari bangunan penunjang pusat 

perbelanjaan seperti parkir, mushola dan ATM center.  

SE

 
ME

 

Pengelola & 

Service 
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3. Zona privat yaitu no.3  adalah zona yang terdiri dari bangunan 

untuk pengelola dan service pusat perbelanjaan. Zona privat ini 

sebaiknya ditempatkan jauh dari zona publik agar tidak 

mengganggu kenyamanan pengunjung.  

 

Gambar 4. Konsep Angin pada Site 

Sumber : Analisa Penulis 2018 

 

3.4 Analisa dan Konsep  Kebutuhan Ruang 

Kebutuhan ruang dibagi jadi beberapa kelompok seperi ruang ruang utama 

(komersil dan hiburan), ruang penglola, ruang service, ruang penunjang dan zona 

parkir. 

Tabel 1. Rekapitulasi besaran ruang 

NO Kelompok Ruangan  Besaran Ruang (m
2
) 

1 Raung utama  16954.33 

2 Ruang pengelola  211.9 

3 Ruang service  491,72 

4 Ruang penunjang 332.8 

5 Zona parkir  9323 

Total luas bangunan 27313.75 

Flow sirkulasi 20% dari total luas bangunan  5462,75 

TOTAL 32776,5 

Sumber : Analisa Penulis 2017 

1 

3 

2 
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3.5 Analisa dan Konsep  Kebutuhan Ruang 

Untuk eksterior bangunan pada perancangan dan perencanaan pusat perbelanjaan 

ini digunakan konsep seperti eksterior bangunan Disney Land. Menggunakan 

konsep Disney Land ini bertujuan untuk menarik perhatian pengunjung dengan 

bentuk bentuk bangunan yang unik seperti di negri dongeng. Dengan bentuk 

bangunan yang unik juga menyediakan tempat untuk para pengunjung bersua 

foto, mengingat gaya hidup masyarakat sekarang dengan media sosialnya. 

 

Gambar 5. Konsep Eksterior Bangunan 

Sumber : Analisa Penulis 2018 

 

4. PENUTUP 

Pusat perbelanjaan berkonsep mall lebih banyak diminati oleh para konsumen 

dengan gaya hidup sekarang ini. Kemudahan dan kenyamanan yang diberikan 

shopping mall  dengan berbagai sarana prasarana yang serba canggih, modern, 

dan mewah memang memberi nilai lebih bagi pegunjung. Namun, seiring 

berjalannya waktu perbelanjaan online akan semakin besar dan kemungkinan mall 

akan dikalahkan dengan perbelanjaan online. Salah satu konsep yang dapat 

memberikan pengalaman baru dalam berbelanja dan berekreasi adalah dengan 

menggabungkan konsep pusat perbelanjaan dengan konsep Citywalk. Konsep ini 

dimaksutkan agar pengunjung tidak hanya berfokus dengan berbelanja dalam 

suatu gedung, tapi juga dapat berjalan-jalan dan berbelanja di jalur pedestrian 

yang dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana tanpa menghilangkan 
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konsep Mall dengan nilai lebihnya yang memberikan berbagai kemudahannya yg 

serba modern. 
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