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THEATRICAL FOOD COURT DI KABUPATEN KUDUS 

DENGAN PENDEKATAN ARSITEKTUR POST MODERN 

 

ABSTRAK 

 

Food court adalah sarana berkumpulnya pelaku UMKM kuliner pada satu 

tempat yang berisikan banyak tenant. Sarana yang baik sangat diperlukan 

oleh pelaku UMKM kuliner guna meningkatkan promosi dan penjualan 

produk makanannya. Masalah yang terjadi di Kabupaten Kudus adalah 

belum adanya sarana dari pemerintah yang mampu secara penuh 

mendukung perkembangan UMKM kuliner, sedangkan perkembangan 

jumlah UMKM kuliner serta tren wisata kuliner masyarakat Kudus terus 

menunjukkan peningkatan. Meski sudah banyak food court beroperasi di 

Kabupaten Kudus yang dikelola oleh pihak swasta tidak sepenuhnya 

mampu mendukung, karena tempat yang kurang strategis, bangunan yang 

kurang menarik, fasilitas yang belum memadahi, serta harga sewa yang 

cukup mahal membuat pelaku UMKM kuliner rintisan sulit untuk bersaing 

dalam promosi tanpa modal yang besar. Perancangan ini mencoba merespon 

kondisi tersebut dengan merancang sebuah food court di tempat yang 

strategis, dengan fasilitas yang komplit, manajemen yang baik, bentuk fisik 

bangunan yang menarik, serta memiliki daya tarik untuk dikunjungi. 

Perancangan mempertimbangkan bentuk fisik bangunan yang berkonsep 

seperti bangunan teater dengan pendekatan Arsitektur Post Modern. 

Perpaduan acuan menjadikan bangunan memiliki bentuk yang menarik, 

menjadi eye catching, dan juga dapat beroperasi sebagai bangunan food 

court yang baik serta dapat menggelar sebuah pertunjukkan sebagai hiburan 

sekaligus tempat pelestarian budaya. Tujuan utamanya adalah membantu 

pelaku UMKM kuliner untuk berkembang dengan memudahkan 

promosinya guna meningkatkan penjualan. 

 

Kata Kunci: Food Court, teater, Kuliner, Kabupaten Kudus. 

 
ABSTRACT 

 

The food court is a means of gathering culinary UMKM players in a place 

that contains many tenants. Good facilities are needed by culinary UMKMs 

in order to increase the promotion and sale of their food products. The 

problem that occurs in Kudus Regency is that there is no facility from the 

government that is able to fully support the development of culinary 

UMKMs, while the development of the number of culinary UMKMs and 

culinary tourism trends of the Kudus community continues to show an 

increase. Even though there are many food courts operating in Kudus 

Regency which are managed by the private sector, they are not fully able to 

support them, because the location is less strategic, the buildings are not 

attractive, the facilities are not yet adequate, and the rental prices are quite 
expensive, making it difficult for culinary start-up UMKMs to compete. 
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promotion without large capital. This design tries to respond to these 

conditions by designing a food court in a strategic place, with complete 

facilities, good management, an attractive physical structure, and an 

attraction to visit. The design considers the physical form of the building 

with a concept like a theater building with a Post Modern Architecture 

approach. The combination of references makes the building have an 

attractive shape, becomes eye catching, and can also operate as a good food 

court building and can hold a show as entertainment as well as a place for 

cultural preservation. The main objective is to help culinary UMKMs to 

develop by facilitating their promotion to increase sales. 

 

Keywords: Food Court, theater, Culinary, Kudus Regency. 

 

1. PENDAHULUAN 

Kabupaten Kudus merupakan pusat industri yang cukup berkontribusi 

pada pertumbuhan ekonomi provinsi terutama pada industri kuliner. 

Berkembangnya industri kuliner di Kabupaten Kudus memberi dampak positif 

bagi masyarakat karena menyerap cukup banyak tenaga kerja sehingga dapat 

munurunkan angka pengangguran baik dari industri-industri makanan besar 

maupun industri-industri kuliner kecil seperti UMKM (Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah) ataupun UKM (Usaha Kecil Menengah).  

Dari sektor kuliner jumlah pelaku industri kreatif di Kabupaten Kudus 

yang telah mengantongi sertifikat izin dari PIRT (Pangan Industri Rumah 

Tangga) hingga kini mencapai 887 pelaku usaha. Sementara UMKM yang 

bertajuk industri, koperasi, dan rumahan diperkirakan mencapai 12000 UMKM 

yang tersebar di sembilan kecamatan (isknews.com, 2018). 

Industri pengolahan makanan menjadi salah satu usaha yang saat ini 

paling berkembang pesat di Kabupaten Kudus. Industri yang mayoritas 

berskala mikro dan kecil ini mencapai lebih dari 500 unit usaha. Pertumbuhan 

paling pesat ada di usaha katering, karena prospek yang bagus. 

(suaramerdeka.com, 2017). 

Berkembangnya industri kuliner di Kabupaten Kudus belum di dukung 

fasilitas ruang oleh pemerintah meskipun telah banyak dilakukan promosi 

melalui berbagai macam festival yang membudaya. Food court yang telah 

adapun dimiiki oleh pihak swasta yang harga sewanya begitu mahal dan sulit 

dijangkau oleh pelaku industri kuliner kecil dan pandangan masyarakat di 
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Kabupaten Kudus bahwa makanan yang dijual di area food court memiliki 

harga yang mahal. Banyak juga food court yang telah mati fungsi karena 

perencanaan atau pembangunan terkesan asal-asalan dengan kurang 

mempertimbangkan berbagai macam aspek arsitektur yang. 

Dari uraian di atas didapat judul perencanaan perancangan sebuah ruang 

dengan fungsi utama yang dapat mendukung perkembangan industri kuliner di 

Kabupaten Kudus, dalam bentuk food court yang mudah dijangkau bagi 

seluruh pelaku industri kuliner dan menarik untuk dikunjungi masyarakat dari 

seluruh kalangan. Dengan konsep gedung teater, dengan fungsi tambahan 

panggung pertunjukkan menjadi focal point yang sekaligus menjadi tempat 

pertunjukkan budaya yang belum ada di Kabupaten Kudus sebagai sarana 

pelestarian budaya. Penekanan arsitektur post modern dipilih karena bentuk 

arsitektur post modern yang unik dan menarik akan lebih menarik minat 

masyarakat untuk datang berkunjung dan berwisata kuliner. Perencanaan dan 

perancangan dengan judul “Theatrical Food Court di Kabupaten Kudus 

(Penekanan Arsitektur Post Modern)” diharapkan dapat membantu 

perkembangan industri kuliner dan menjadi tempat wisata kuliner bagi 

masyarakat Kudus maupun Nusantara. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka didapat rumusan masalah 

sebagai berikut: 

a. Bagaimana menyediakan fasilitas ruang yang memenuhi kebutuhan 

pelaku industri kuliner dan mampu mendukung penjualan, promosi, serta 

perkembangan industri kuliner di Kabupaten Kudus dengan konsep 

teatrikal dengan panggung pertunjukkan menjadi focal point. 

b. Bagaimana mewujudkan tampilan arsitektur post modern dengan fungsi 

fasilitas ruang industri kuliner atau food court dan panggung teater yang 

menarik untuk dikunjungi bagi masyarakat. 
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1.3 Tujuan Perancangan 

a. Tujuan yang diharapkan dengan perencanaan dan perancangan theatrical 

food court adalah sebagai berikut: 

1. Menyediakan fasilitas ruang sekaligus pusat berkumpul beserta 

fasilitas pendukung bagi pelaku industri kuliner sekaligus ruang 

pertunjukkan budaya di Kabupaten Kudus. 

2. Menyediakan ruang arsitektural yang menarik untuk dikunjungi 

bagi masyarakat di Kabupaten Kudus dan bangunan sebagai 

representasikan Kudus sebagai Kota wisata kuliner. 

b. Dari tujuan perencanaan dan perancangan theatrical food court terdapat 

sasaran yang ingin dicapai, yaitu: 

1. Menghasilkan fasilitas ruang dan fasilitas-fasilitas pendukung yang 

mendukung penjualan, promosi, serta perkembangan industri kuliner 

serta tempat pertunjukkan sebagai sarana ruang pelestarian budaya di 

Kabupaten Kudus.  

2. Menghasilkan bangunan yang merepresentasikan Kudus sebagai 

kota kuliner, yang menarik dikunjungi,  dengan mengedepankan 

konsep teatrikal dan pendekatan arsitektur post modern. 

2. METODE 

Metode pembahasan yang digunakan dalam penyusunan dan penulisan 

laporan ini antara lain: 

1. Identifikasi permasalahan yang terjadi dan berkembang. 

2. Pengumpulan data dengan studi literatur dan observasi lokasi. 

3. Analisa data guna mendapatkan perencanaan dan perancangan yang 

sesuai tujuan. 

4. Penyusunan semua hasil dari data dan konsep, analisa sehingga menjadi 

bahan dasar perencanaan dan perancangan theatrical food court. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Gagasan Perancangan 
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Gambar 1 Konsep Aksesibilitas 

Theatrical Food Court di Kabupaten Kudus adalah tempat yang memiliki 

konsep tempat wisata kuliner dan tempat pertunjukkan kesenian, dengan tujuan 

sebagai pusat wisata kuliner di Kabupaten Kudus dan pusat pelestarian budaya, 

bagi masyarakat tempat ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat 

mengakses wisata kuliner serta hiburan. Dengan perbaduan dua konsep yang 

menarik, Theatrical Food Court juga diharapkan dapat menarik wisatawan dari 

luar wilayah Kabupaten Kudus untuk berkunjung, serta menjadi simbolik 

Kudus sebagai Kota kuliner. 

Konsep arsitektur post modern  diterapkan pada bangunan Theatrical Food 

Court bertujuan untuk mendapatkan bentuk fasad yang unik, menarik, dan 

eyecatching agar semakin menarik minat masyarakat untuk berkunjung, serta 

menjadi bangunan yang ikonik di Kabupaten Kudus. 

 

3.2 Konsep Perancangan 

a. Konsep Aksesibilitas 

1. Jl. Kyai H. Agus Salim merupakan jalan utama di sekitar lokasi site 

2. ME dan jalur keluar terhubung dengan jalan utama 

3. Jl. Gorwergu Wetan merupakan jalan sekunder di sekitar lokasi site 

4. SE dan jalur keluar sekunder terhubung dengan jalan sekunder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

b. Konsep View 

1. membuat tampilan visual yang baik dari seluruh arah. 

2. Visual massa bangunan yang kontras dengan bangunan di sekitar 

lokasi site. 
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Gambar 2 Konsep View 

Gambar 3 Konsep Pola Masa 

3. View diarahkan keluar bangunan ke seluruh arah terutama arah utara 

untuk menunjukkan tanda terhadap kegiatan yang ada pada 

bangunan serta dapat menambah nilai ekspos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Konsep Pola Masa 

Pola massa bangunan yang dipilih yaitu pola melingkar dan 

memusat, dengan massa utama yang menjadi pusat atau dikelilingi massa 

pendukung dengan pola melingkar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Konsep Kebisingan 

1. Ruang-ruang yang membutuhkan konsentrasi tinggi ditempatkan 

jauh dari sumber kebisingan. 

2. Untuk mengurangi kebisingan menggunakan vegetasi dan 

pemilihan material pada bangunan. 

3. Untuk kebisingan dalam bangunan diatasi dengan sistem zonasi 

khusus dan ruang khusus. 
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Gambar 4 Konsep Kebisingan 

Gambar 5 Konsep Klimatologi 

 

 

 

 

 

 

 

  

e.  Konsep Klimatologi 

1. Massa bangunan lebih berorientasi menghadap ketimur 

2. Mengurangi dampak suhu sedang iklim tropis dengan vegetasi 

yang cukup, ventilasi yang cukup, dan mengurangi intensitas 

cahaya matahari secara langsung pada ruang-ruang dalam 

bangunan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f.  Konsep Zonifikasi 

1. Zona inti adalah zona workshop dan pelatihan dan juga tempat 

pertunjukkan 

2. Zona inti dikelilingi oleh zona display atau showroom 

3. Zona terluar adalah zona parkir yang mengelilingi seluruh 

bangunan 
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Gambar 6 Konsep Zonifikasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

g. Konsep Tata Ruang 

Perhitungan ruang bertujuan untuk mendapatkan luasan ruang yang 

dibutuhkan dalam proses perancangan dengan kriteria sebagai berikut :  

 Analisis jumlah pelaku kegiatan terhadap faktor kesesakan dan kepadatan  

 Efisiensi pergerakan, dalam perencanaannya berkaitan dengan hubungan 

 antar ruang-ruang yang kegiatannya saling mendukung  

Beberapa hal menjadi landasan dalam perhitungan besaran ruang di 

antaranya adalah sebagai berikut :  

1. Dasar pertimbangan : Jenis ruang, jumlah/kapsitas, luas standart dan 

flow  

2. Standart besaran flow  

Dalam menentukan sikulasi atau flow gerak yang dibutuhkan dalam 

sebuah ruangan terdapat beberapa point yang akan dijabarkan menurut 

Neufert Architech Data (NAD) sebagai berikut:  

 Flow 5 – 10 % merupakan standar minimum  

 Flow 20 % merupakan kebutuhan keleluasan sirkulasi  

 Flow 30 % merupakan tuntunan kenyamanan fisik.  

 Flow 40 % merupakan tuntunan kenyamanan psikologi  

 Flow 50 % merupakan tuntunan spesifik kegiatan  
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 Flow 100 % merupakan keterkaitan dengan banyaknya kegiatan 

yang diwadahi.  

Standart besaran ruang sebagai dasar pertimbangan :  

 NAD : Neufert Architech Data  

  A : Asumsi  

3. Asumsi perhitungan kebutuhan kapasitas 

Asumsi perhitungan kebutuhan kapasitas Theatrical Food Court. 

Jumlah penduduk di Kudus 881.128 jiwa x 3% (kunjungan) =26.433,84  

jiwa dibulatkan menjadi 26.500, dan 50% makan ditempat 13.250 jiwa. 

4. Asumsi kedatangan  

1 jam ( asumsi lama kunjungan ) x 18 jam (waktu aktivitas normal) = 

18 jam 

 Pagi hari (jam 6-10) x20% dari 13.250  jiwa  = 2.650 jiwa 

 Siang hari (jam 11-17)x25% dari 13.250 jiwa  = 3.312 jiwa 

 Sore hari (jam 17-19) x25% dari 13.250 jiwa   = 3.412 jiwa 

 Malam hari (jam 19-24) x 30% dari 13.250 jiwa = 3.975 jiwa 

Total 13.250 jiwa, tersedia 80 gerai food court di theatrical food court   

26.500 : 80 = 165, maka setiap harinya ditargetkan setiap gerai food 

court di theatrical food court menerima sebanyak 165 pengunjung. 

Pengunjung terpadat di dapat pada jam malam hari yaitu 3.975 jiwa 

maka di buat menjadi acuan perhitungan tempat pengunjung. 

 

h. Konsep Tampilan Arsitektur 

Konsep utama fasad theatrical food court yaitu arsitektur post 

modern dengan warna putih . diharapkan mampu memberikan kesan 

unik, menarik, eyecatching, dan kontras dengan bangunan disekitar 

lokasi, agar mudah dikenali dan diingat oleh masyarakat sebagai 

bangunan yang simbolik, merepresentasikan nama Kudus yang berarti 

suci.  
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Gambar 7 Konsep Fasad Depan Gambar 8 Konsep Fasad Belakang 

Gambar 9 Konsep Fasad 

Bentuk bangunan mengambil konsep dari bentuk bangunan teater 

dengan dengan jenis amphitheratres. Memposisikan panggung di sentral 

dengan memperpanjang zona penonton sampai 220 °. Ruang hanya 

dibentuk oleh landscape dan langit. Sementara amphiteatre Romawi 

sepenuhnya mengelilingi pusat panggung. Amphiteater Romawi 

memiliki bentuk setengah lingkaran, memberikan 180° pengepungan 

panggung. Auditorium penonton hanya menggunakan beton dan batu 

menciptakan back-drop permanen. Amphiteater digunakan sebagai 

istilah umum untuk tempat pertunjukan outdoor. Konsep bentuk ini 

dikembangkan dan ditambah fungsi sebagai tempat pengunjung makan, 

dan menyaksikan pertunjukan. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i. Konsep Interior 

Warna putih masih menjadi konsep utama pada interior, warna putih 

sebagai warna dasar atau netral menjadikan panggung teater menjadi focal 

point pada bangunan theatrical food court. Ditambah dengan permainan 

pola dan tekstur agar tidak monoton. 
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Gambar 10 Konsep Interior 

Gambar 11 Konsep Lansekap 

Gambar 12 Perspektif 1 Gambar 13 Perspektif 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k. Konsep Lansekap 

Material lansekap dibutuhkan untuk menunjang citra visual 

kawasan theatrical food court dan diharapkan mampu merespon iklim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l. Desain Perancangan 

Tampilan fasad depan pada bangunan Food Court: 
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Gambar 14 Perspektif 3 Gambar 15 Perspektif 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. PENUTUP 

 Berdasarkan Tugas Akhir Dasar Program Perencanaan dan Perancangan 

(DP3A) yang penulis buat, tujuan dari perencanaan dan perancangan adalah 

membantu menyadiakan sarana dengan fasilitas yang baik bagi pelaku UMKM 

kuliner dalam promosi dan penjualan, dan juga menyediakan sebuah tempat 

rekreasi wisata kuliner dan hiburan bagi masyarakat Kudus, serta sebagai fungsi 

tambahan sebagai tempat pelestarian dan berkumpulnya seniman Kudus, serta 

menciptakan bangunan simbolik Kudus sebagai Kota kuliner. 
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