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Redesain Pusat Grosir Solo Sebagai Pusat Perbelanjaan Tekstil dan 
 

Kerajinan Tangan di Kota Surakarta (Penekanan 

pada kenyamanan sirkulasi, termal, dan visual) Abstrak 

Kota  Surakarta  memiliki  pasar  grosir  bernama  Pusat  Grosir  Solo  yang 
berdiri pada tahun 2005 diatas lahan seluas 10.190 m² terletak di Gladag Solo, 

Kota Surakarta. Pasar grosir ini dibangun untuk memenuhi kebutuhan tekstil 

baik  masyarakat  kota Surakarta  maupun  luar kota Surakarta.  Bangunan  ini 

memiliki 5 lantai yang menjual berbagai jenis tek stil seperti kain batik, baju 

batik, baju  muslim,  fashion,  handycraft,  bed cover,  serta aneka  sandal  dan 

sepatu.  Bangunan  ini  masih  memiliki  beberapa  kekurangan.   Segi  teknis 

bangunan ini masih belum maksimal memanfaatkan  pencahayaan alami pada 

area void yang  menggunakan  pencahayaan  buatan,  beberapa  masih 

menggunakan  penghawaan  buatan  yang  menyebabkan  pemborosan  energi. 

Segi  fungsional  bangunan  ini  masih  kurang  baik  dalam  sirkulasi  manusia 

maupun kendaraan, seperti contohnya tidak adanya ruang khusus di area drop 

off yang menyediakan  tempat duduk, tidak meratanya  pengunjung  di dala m 

bangunan, dan tidak maksimalnya arah kendaraan menuju drop off  utama dari 

pintu  masuk  kendaraan.  Kegiatan  redesain  ini  bertujuan  untuk 

menyempurnakan  fungsi bangunan  sesuai denga n kaidah arsitektur sehingga 

para pengguna menjadi lebih nyaman. 
 

Kata kunci : Pusat Grosir Solo, Segi teknis, Segi Fungsional, Redesain 
 

Abstract 
 

Surakarta City has a wholesale market called Pusat Grosir Solo which was 

founded in 2005 on an area of 10,190 m² located in Gladag Solo, Surakarta 

City. This wholesale  market was built to meet the textile needs of both the 

people of Surakarta and outside the city of Surakarta. This building has 5 floors 

that sell various types of textiles such as batik cloth, batik clothes,  Muslim 

clothes, fashion, handicrafts, bed covers, and various sandals and shoes. This 

building still has some flaws. The technical aspect of this building is still not 

maximally utilizing natural lighting in the void area that uses artificial lighting, 

some still use artificial ventilation which causes energy waste. The functional 

aspect of this building is still lacking in both human a nd vehicle circulation, 

for example the absence of a special room in the drop off area that provides 

seats, uneven visitors inside the building, and the direction of the vehicle to the 

main drop off from the vehicle entrance is not maximized. This redesign activity 

aims to improve the function of the building in accordance with architectural 

principles so that users are more comfortable. 
 

Keywords: Solo Wholesale Center, technical aspect, functional aspect, redesign 
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1.     PENDAHULUAN 
 

REDESAIN PUSAT GROSIR SOLO SEBAGAI PUSAT PERBELANJAAN  

TEKSTIL DAN KERAJINAN TANGAN DI KOTA SURAKARTA 

(PENEKANAN PADA SIRKULASI, KENYAMANAN THERMAL,  DAN  

KENYAMANAN  VISUAL)  Adapun  pengertian  dari judul tersebut adalah 

sebagai berikut : 
 

a.   Redesain               : Sebuah kegiatan perencanaan dan perancangan ulang 

sebuah  bangunan   yang  terjadi  pengubahan   bentuk 

tanpa    mengubah    kegunaan     baik    dengan    cara 

meluaskan,  merubah, atau relokasi (John, 2010). 

b.   Pusat                     : Lokasi yang mempunyai kegiatan untuk  dapat me- 

narik dari daerah sekitar (Poerdarminto, 2003). 

c.   Grosir                    : Menjual sebuah barang baru dan  berguna  kepada 
 

para  pengecer,  industri,  atau  yang  berperan  sebagai 

agen   dalam   membeli    merchandiser    untuk,   atau 

menjual  kepada  orang-orang  atau  perusahaan 

(Division, 2019). 

d.   Perbelanjaan         : Perihal belanja kebutuhan primer maupun sekunder 
 

(Susilo, 2007). 
 

e.   Tekstil                   : Tekstil adalah jenis bahan yang terdiri dari serat 
 

alami atau serat sintetis. Jenis-jenis tekstil yang berasal 

dari bahan hewani seperti wol atau sutra, bahan beba sis 

tumbuhan  seperti linen dan katun, dan bahan sintetis 

seperti  polyster  dan  serat  nilon.  Tekstil    sering  di 

kaitkan dengan produksi pakaian (Fatin, N. 2015). 
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f.    Kerajinan tangan    : Merupakan barang  yang menghasilakan mutu seni. 
 

Prosesnya dibuat dengan keindahan dan ide-ide yang alami 

sehingga  menghasilkan  produk  yang mempunyai  kualitas 

dengan bentuk yang indah dan menarik (Suprapto. 1985). 

g.   Surakarta                 : Wilayah otonom dengan status Kota di bawah Provinsi 
 

Jawa Tengah (Pemkot Solo, 2020). 
 

h.   Mengutamakan       : Menjadikan (memandang dan sebagainya) utama; 

(KBBI, 2020) 

i.    Nyaman                   : Sebuah situasi telah terpenuhinya kebutuhan dasar 
 

manusia yaitu kebutuhan ketentraman, kelegaan, dan 

transenden (Perry, 2005). 

j.    Sirkulasi                  : a. Menurut KBBI , sirkulasi adalah suatu peredaran 
 

(Sugiono, 2018). 
 

b. Sirkulasi merupakan suatu pola lalu lintas atau pergerakan 

yang terdapat dalam sebuah area atau bangunan. Pada 

sebuah bangunan suatu pola pergerakan memberikan 

keluwesan,   pertimbangan   ekonomis,   serta   fungsional 

(Haris, 1975). 

k.   Kenyamanan termal :  Kondisi dimana manusia merasa nyaman terhadap 

temperatur dan iklim lingkungannya (Satwiko,2009). 

l.    Kenyamanan visual : kondisi dimana sesorang nyaman dengan kondisi 
 

sekitar yang ditangkap oleh indra visualnya. umumnya 

terkait intensitas cahaya yang ada di sekitarnya (Satwiko, 

P. 2009). 

Pengertian  judul secara keseluruhan  adalah merencanakan  kembali pusat 

grosir solo dengan merubah fisik tanpa merubah fungsinya untuk memenuhi 

kebutuhan sekunder berupa material tekstil dan kerajinan yang bermutu seni 
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dan  keindahan  di  Kota  Surakarta  dengan  mengutamakan  aspek  sirkulasi, 

kenyamanan termal, dan kenyamanan visual. 

 
 

2.   METODE 

2.1. Metode pengumpulan data 
 

 

Metode  pembahasan  dalam pengumpulan  data dan penyusunan 

laporan  DP3A  (Dasar  Program  dan  Perancangan   Arsitektur)   ini 

dengan  cara  survey  ke lokasi  langsung  dan  mencari  studi  literatur 

untuk data tambahan. Hal tersebut berguna untuk mendapatkan  data 

yang valid kemudian disesuaikan dengan literatur yang telah dijadikan 

rujukan. Data – data tersebut ada 2 macam, yakni : 

a. Data primer yang meliputi peta lokasi, kondisi tapak, dan sebagainya 

yang dapat dilakukan melalui observasi langsung di lapangan  dengan  

melakukan  wawancara  terhadap narasumber, foto lokasi, dan sketsa 

b.   Data  sekunder  yang  meliputi  latar  belakang  yang  diperoleh 

melalui survei dan data literatur 

2.2. Tahap analisis 
 

Dalam tahap analisa terdapat dua metode yaitu metode kuantitatif dan 

kualitatif : 

a.   Metode  kuantitatif  meliputi  kebutuhan  ruang,  luas  bangunan, 
  

kebutuhan RTH, dan kebutuhan ruang publik 
 

b.   Metode   kualitatif   meliputi   kondisi   eksisting   di  tapak   dan 

melakukan pengamatan langsung di lokasi. Tujuan dari metode 

kualitatif adalah mencari data langsung di lapangan dan mencari 

fakta. Teknik pengumpulan  data berupa observasi, wawancara, 

dan dokumentasi berupa foto. 
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3.   HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

 

  3.1. Tinjauan Lokasi Pusat Grosir Solo 

 
Lokasi Pusat Grosir Solo terletak di Gladag, Kelurahan 

Kedunglumbu,  Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta. Pusat Grosir 

Solo merupakan salah satu pusat tekstil yang ada di Kota Surakarta selain 

Pasar Klewer dan Beteng Trade Center 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Lokasi Pusat Grosir Solo 
 

 

Spesifikasi dari pusat grosir solo adalah sebagai berikut : 
 

a.   Luas tanah                     : 10.190 m² 

b.   Luas Bangunan             : 32.000 m² 

c.   Jumlah kios                   : 1245 buah 

d.   Jumlah pedagang          : 700 pedagang 

e.   Jumlah lantai                 : 5 lantai 

f.    Pengelola                       : Putra Griya Sentosa 
 

 

Batas-batas  wilayah  Pusat  Grosir  Solo,  berikut  merupakan  batas-batas 

wilayah dari pusat grosir solo. 
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Gambar 2. Batasan-batasan Pusat Grosir Solo 
 

 

a. 
 

b. 

Batas sebelah Utara 
 

Batas sebelah Timur 

: Benteng Vestenburg 
 

: Beteng Trade Center 

c. 
 

d. 

Batas sebelah Selatan 
 

Batas sebelah Barat 

: Perumahan warga 
 

: Jalan raya 

 

Gagasan perencanaan dan perancangan Bangunan  Pusat  Grosir  Solo  adalah  

bangunan  yang  dapat dikategorikan sebagai bangunan yang baru karena 

pembangunan gedung ini pada tahun 2005 dan baru berumur 15 tahun berdiri 

sejak awal pengoperasian gedung ini. Namun pada studi evaluasi purna huni 

masih tedapat beberapa yang harus di redesain yaitu mengenai sirkulasi, 

kenyamanan termal, kenyamanan visual, dan penambahan ruang publik agar 

pengunjung merasa nyaman. 

Bangunan  Pusat Grosir Solo terdapat aspek fungsional  dan teknis 

yang harus di redesain dengan harapan mampu menyelesaikan masalah 

yang mengenai arsitektural sehingga pengguna bangunan dapat nyaman 
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saat berbelanja.  Pusat Grosir Solo akan dirancang  menjadi bangunan 

yang memiliki standar arsitektur dan akan diuraikan sebagai berikut : 

a.   Kenyamanan   sirkulasi  kendaraan  dan  manusia  di  utamakan 

karena sirkulasi merupakan peran yang utama dalam sebuah 

bangunan agar memberi rasa nyaman pengunjung saat berada di 

sebuah bangunan. 

b.   Kenyamanan termal sangat diutamakan dalam sebuah bangunan 

agar suhu bangunan tetap stabil dan sesuai standar di iklim tropis 

yaitu 22,8˚C - 25,8˚C. Oleh karena itu, bangunan yang dirancang 

akan menerapkan banyak bukaan pada gedung yang disesuaikan 

dengan jenis tekstil yang terdapat dalam bangunan dan disisi lain 

dapat menghemat energi listrik. 

c.   Kenyamanan  visual  diutamakan  dalam  bangunan  ini  karena 

Pusat Grosir Solo merupakan pasar tekstil yang memerlukan 

pencahayaan  yang baik agar pengunjung  dapat melihat dengan 

jelas.  Rancangan  redesain  ini akan  menerapkan  pencahayaan 

alami dengan banyak bukaan dibagian atap bangunan dan sisi - 

sisi  bangunan  berupa  glass  roof  dan  memperbesar   jendela - 

jendela  samping  bangunan.  Selain menggunakan  pencahayaan 

alami untuk display menggunakan lampu dengan kekuatan 100- 

150 Lux sesuai dengan SNI 
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3.2.Kenyamanan Sirkulasi 

 

Standar Lebar Ideal Koridor 

Koridor pasar merupakan jalur atau lorong yang menghubungkan 

antar kios pada sebuah pasar. Koridor utama merupakan jalan utama 

dari luar pasar. Berikut merupakan beberapa standar ruang koridor 

menurut Neufert, 1996 : 

 

-  Berdiri  

 

Gambar 3.. Ukuran tubuh berdiri 
 

1. Posisi tubuh membungkuk membutuhkan ukuran lebar 875 mm dan 

tinggi 1375 mm. 

2. Posisi tubuh condong ke depan membutuhkan ukuran lebar 625 mm. 

3. Posisi tubuh berdiri menyamping membutuhkan ukuran lebar 300 

mm. 

4. Posisi tubuh berdiri dengan satu tangan menyentuh kepala dan satu 

tangan menyentuh pinggul ukuran lebar 875 mm. 

5. Posisi tubuh berdiri menyamping dengan satu tangan lurus ke depan 

membentuk sudut 90˚, ukuran lebar 875 mm dan tinggi 1750 mm. 

6. Posisi tubuh berdiri dengan satu tangan lurus ke samping 

membentuk sudut 90˚, ukuran lebar 1125 mm.  
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- Kebutuhan tempat diantara dinding ( sirkulasi koridor) 

 

Gambar 4.. Ukuran tubuh berada di koridor 
 

1. Posisi tubuh berdiri tegak membutuhkan ukuran lebar 625 mm. 

2. Posisi tubuh berdiri dengan kedua siku membuka kesamping dan 

kaki membuka ke samping membutuhkan ukuran 875 mm. 

3. Posisi tubuh tegak berdiri dengan dua orang, orang yang satu 

menyamping dan orang yang satunya lurus kedepan membutuhkan 

ukuran 1000 mm. 

4. Posisi tubuh berdiri dengan dua gaya berdiri, orang pertama dengan 

gaya berdiri namun membuka kakinya dan orang kedua tegak lurus 

dengan kaki yang merapat yang membutuhkan ukuran 1150 mm. 

5. Terdapat tiga orang berdiri dan ada salah satu orang berdiri dengan 

gaya kaki rapat diantara orang yang membuka kakinya, maka 

membutuhkan ukuran 1700 mm. 

6. Terdapat empat orang sedang berdiri dengan gaya yang berbeda-

beda pada masing-masing orang, maka membutuhkan ukuran 2250 

mm. 

 

Konsep ini akan menerapkan  sirkulasi yang nyaman baik di koridor 

maupun  ruang  tunggu  drop  off  serta  sirkulasi  kendaraan.  Berikut 

adalah uraiannya : 

-    Kenyamanan di dalam koridor 
 

Ukuran standar menurut Neufert tahun 1996 idealnya adalah 2 - 
 

3 meter untuk sebuah koridor umum, akan tetapi untuk sebuah 

koridor di sebuah pasar tekstil yang selalu meletakkan barang 

dagangan di sepanjang koridor maka koridor yang akan di rancang 

memiliki lebar 4 m. 
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Gambar 5. sketsa sirkulasi koridor 
 

 
 

Koridor memiliki lebar 4 m yang terbagi menjadi 2 fungsi yaitu 1 

meter  yang  masing-masing  di kedua  sisi kanan  dan kiri untuk 

meletakkan display dagangan dan 2 meter untuk space sirkulasi 

manusia. Menurut data arsitek agar manusia dapat bergerak secara 

leluasa membutuhkan ruang 8,75 m / orang sehingga di asumsikan 

membutuhkan 1 m / orang. 

 

- Kenyamanan sirkulasi kendaraan dan ruang tunggu drop off 
 

Ruang tunggu akan di bagi menjadi 2 zona, zona 1 untuk ruang 

tunggu khusus yang menggunakan kendaraan pribadi dan zona 2 

untuk ruang tunggu umum yang menggunakan moda transportasi 

umum berupa taksi offline maupun online. 

 
 

Gambar 6. sketsa sirkulasi kendaraan dan 

waiting room 
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-     

 
Untuk zona taksi terpisah dengan zona kendaraan umum karena 

taksi tidak  meletakkan  kendaraan  di tempat  parkir  pengunjung 

dan langsung keluar gedung sehingga di desain zona taksi yang 

terpisah dengan zona umum. 

3.3.Kenyamanan Termal 

 

- Standar kenyamanan termal  

Menurut ASHRAE (American society of heating, refrigerating and air 

conditioning engineers, 1989), kenyamanan termal merupakan situasi 

dimana manusia merasakan kenyamanan dengan suhu temperatur 

lingkungannya atau tidak merasakan temperatur udara terlalu panas 

maupun terlalu dingin (ASHRAE, 1989). Penghawaan alami adalah 

kenyamanan termal yang secara umum bahwa angin memiliki arah yang 

dipengaruhi iklim makro. Angin di wilayah Indonesia memiliki arah alir 

dari arah Tenggara ke Barat Daya. Terdapat teori perletakan bentuk 

bangunan yang didesain berseling-seling hingga aliran angin dapat lebih 

lancar tanpa tertutupi salah satu bangunan atau memiliki bentuk yang 

menyudut. Maka harus dirancang secara detail arsitektur agar 

menciptakan bukaan yang mampu menangkap arah angin tersebut. Sirip-

sirip yang diletakkan vertikal di samping jendela akan dengan mudah 

menangkap angin dan mengalirkannya ke dalam ruang hingga tercapai 

kesejukan. Dalam satu ruang minimal perlu diletakkan dua jendela dalam 

posisi yang berjauhan agar terjadi ventilasi silang atau cross ventilation 

(Kriya, 2015).  

 

-    Bukaan jendela dan shading 
 

Pusat Grosir Solo memiliki konsep kenyamana termal 

berupa banyaknya  bukaan  jendela  yang  besar  pada  sisi  fasad  

bangunan agar udara dari luar bangunan dapat bebas mengalir 

dengan mudah. 
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Gambar 7. sketsa bukaan jendela 
 

 
 

Dengan kondisi iklim tropis maka tekanan udara cukup tinggi 

sehingga pada bangunan harus menggunakan sistem pengendali 

udara berupa shading yang diletakkan di sisi gedung. Shading 

juga berfungsi untuk melindungi barang-barang tekstil yang di 

jual sehingga tidak menyebabkan timbulnya debu yang 

menempel. 

 

- Konsep cross ventilation 
 

Bangunan  Pusat Grosir  memiliki  banyak  kios dan akan 

menerapkan konsep high ceiling agar udara dapat mengalir 

sempurna ke seluruh  bangunan  dan pada konsep  ini tinggi 

dari langit -langit di desain lebih tinggi dari atap kios. 

 

 

Gambar 6. Sketsa high ceiling sebagai aliran cross ventilation
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3.4. Kenyamanan Visual 

 
 

-    Memberi banyak bukaan pada atap 
 

Konsep  yang  akan  diterapkan   pada  kenyamanan   visual  yaitu 

memberi  banyak  bukaan  yaitu  pada  bagian  atap  void yang 

menggunakan atap transparan berupa kaca / glass roof yang digunakan 

sebagai sumber pencahayaan alami pada siang hari. Untuk penerangan 

bagian  sisi-sisi  bangunan  akan  diberi  banyak  bukaan  berupa  jendela 

yang besar dan untuk penerangan display di dalam kios akan 

menggunakan lampu hemat energi yaitu LED sebesar 100-150 lux 

menurut SNI 03-6197 2011. 

 

 
 

 

 
Gambar 7. Sketsa bukaan atap kaca sebagai 

sumber cahaya alam
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4. PENUTUP 

 

Tujuan dilaksanakan redesain Pusat Grosir Solo agar  kenyamanan sirkulasi kendaraan dan 

manusia di utamakan karena sirkulasi merupakan peran yang utama dalam sebuah 

bangunan agar memberi rasa nyaman pengunjung saat berada di sebuah bangunan. 

Kemudian bangunan yang dirancang akan menerapkan banyak bukaan pada gedung yang 

disesuaikan dengan jenis tekstil yang terdapat dalam bangunan dan disisi lain dapat 

menghemat energi listrik. Kenyamanan visual diutamakan dalam bangunan ini karena 

Pusat Grosir Solo merupakan pasar tekstil yang memerlukan pencahayaan yang baik agar 

pengunjung dapat melihat dengan jelas.  
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