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MOSLEM LIFESTYLE MALL DI SURAKARTA

Abstrak
Gaya hidup adalah ciri sebuah dunia modern atau modernitas. Gaya hidup
merupakan gaya, perilaku atau cara menggunakan barang, tempat dan waktu khas
kelompok masyarakat tertentu dan dikaitkan dengan perbedaan pola hidup diantara
kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda. Dewasa ini kecenderungan hidup
masyarakat muslim tidak lepas dari gaya hidup masyarakat urban. Potensi Kota
Surakarta mendukung perkembangan pusat perbelanjaan modern atau mall yang
menawarkan berbagai fasilitas rekreasi dan penunjang sekaligus untuk menumbuhkan
kesadaran terhadap penegakan syariat dalam bidang bisnis retail islami dalam suatu
wadah terpadu sehingga dapat menghemat waktu dan mobilitas bagi konsumen. Tujuan
proyek ini adalah untuk merancang sebuah pusat perbelanjaan modern di Surakarta
untuk wadah pemenuhan kebutuhan barang dan jasa serta fasilitas hiburan yang
mencerminkan pola hidup, perilaku dan kebiasaan sosial masyarakat muslim pada
khususnya sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman yang semakin modern tanpa
mengesampingkan budaya dan identitas sebagai individu muslim.
Kata kunci: Muslim, Gaya Hidup, Mall, Surakarta
Abstract
Lifestyle is characterized by a modern world or modernity. Lifestyle is style,
behavior or manner of using goods, the place and time associated with lifestyle
differences among different society. Nowdays, lifestyle moslem not separated from
urban public lifestyle. The potential of Surakarta City which support the development of
modern or central shopping mall that offers of various facilities and facilities for
recreation as well as to foster awareness of the enforcement og legislation in the field of
Islamic retail business in an integrates container so that it can save time and mobility
for consumers. The purpose of this project is to design a modern shopping centre in
Surakarta for its container terms of goods and services as well as facilities
entertainment that reflects lifestyles, manners and customs societys social moslem in
particular according to demands of era development that is getting modern without
compromising the cultural and identity as individuals moslem.
Key word: Moslem, Lifestyle, Mall, Surakarta
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Judul

1.2 Pengertian Judul
Tugas Akhir berjudul Moslem Lifestyle Mall di Surakarta. Adapun
pengertian dari judul tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.
Pertama moslem

bahasa arab

seseorang yang berserah diri (kepada Allah), termasuk segala makhluk
yang ada di langit dan bumi (QS Al-Imran 3:83). Secara harafiah dan
maknawiyah muslim adalah menjalankan semua ajaran Islam. Kata
muslim merujuk kepada penganut agama Islam. Sekitar 13% penganut
agama Islam di dunia berada di Indonesia, yang merupakan negara dengan
populasi muslim terbesar di dunia. (www.wikipedia.co.id)
dalam

bahasa Indonesia berarti gaya hidup.

Gaya hidup adalah gaya, tata cara (perilaku) atau cara menggunakan
barang, tempat dan waktu khas kelompok masyarakat tertentu (Chaney,
1996 : 5). Gaya hidup dikaitkan dengan perbedaan pola hidup diantara
kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda dan tidak dapat dipisahkan

(tempat belanja, makan, hiburan), barang (pakaian, mobil, rumah) dan
waktu
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kata lain, gaya hidup dikaitkan dengan sesuatu yang secara relatif
durable) di dalam masyarakat (John A Walker, 1898, p:
151-173). Gaya hidup adalah ciri sebuah dunia modern atau modernitas

(lifestyle space), bersifat plural, yang di dalamnya anggota-anggota
kelompok sosial yang berbedataste) yang berbeda-beda
(Pierre Bordiue, 1984, p: 170-173).
dapat disebut sebagai jalan pada area pusat usaha
yang terpisah dari lalulintas umum, tetapi memiliki akses mudah
terhadapnya, sebagai tempat berjalan, duduk, bersantai, dan dilengkapi
unsur dekoratif untuk melengkapi kenyamanan dalam menikmati suasana
(Endi Marlina, 2008). Istilah mall juga sering sekali digunakan untuk
menyebut suatu bentuk pasar/pusat perbelanjaan modern. Pada umumnya
mall adalah bangunan tertutup multilantai dengan etalase-etalase dan
interior yang menarik, pengaturan udara yang baik dengan berbagai jenis
retail dalam satu struktur yang kompak, tempat berkumpul sejumlah toko
dengan

beragam

merk/brand,

antara

satu

toko

dengan

lainnya

dihubungkan oleh jalur sirkulasi (pedestrian ways) dengan tujuan
mempermudah pengunjung berjalan dari satu toko ke toko lainnya. Saat
ini fungsi mall tidak hanya sebagai pusat perbelanjaan saja, namun fasilitas
hiburan kian dominan. Fungsi mall semakin meluas menjadi semacam
community centre kaum urban, tempat mereka menikmati gaya hidup
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melalui konsumsi barang dan jasa yang sesuai dengan simbol statusnya.
(Suwito Santoso, 2006).
Dari penjelasan di atas, pengertian Moslem Lifestyle Mall di
Surakarta adalah pusat perbelanjaan modern di Surakarta untuk wadah
pemenuhan kebutuhan barang dan jasa serta fasilitas hiburan yang
mecerminkan pola hidup, perilaku dan kebiasaan sosial masyarakat
muslim pada khususnya.

1.3 Latar Belakang
Kota Surakarta telah lama dikenal sebagai kota seni dan budaya
yang mempunyai keunikan tersendiri didukung dengan latar belakang
sejarah dan kekayaan budaya yang cukup kuat dan mempengaruhi
perkembangan

kota.

Keadaan

ini menjadikan

parameter penentu

perkembangan Kota Surakarta yang pada akhirnya komponen-komponen
Kota Surakarta berkembang menjadi kota wisata budaya serta kota
perdagangan dan industry.
Sektor perekonomian Kota Surakarta menurut PDRB (Produk
Domestik Regional Bruto), BPS Ska Dalam Angka 2011, lapangan usaha
yang paling dominan dan relatif stabil mengalami kenaikan dari tahun ke
tahun adalah sektor industri dan perdagangan, yakni prosentase
distribusinya mencapai angka 27,1 %. Maka dapat disimpulkan bahwa
Kota Surakarta merupakan daerah sentral kegiatan industri dan
perdagangan, sehingga tingkat perkembangan ekonominya akan sangat
ditentukan dari kedua sektor tersebut.
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Adapun pusat-pusat perekonomian dan fasilitas komersial yang
terdapat di Surakarta adalah sebagai berikut :
1. Pertokoan, meliputi : pertokoan yang tumbuh di sepanjang Jalan
Slamet Riyadi, Jalan Yos Sudarso, Jalan Dipenogoro, Jalan Dr.
Radjiman, Jalan Honggowongso, Jalan Kapten Mulyadi, Jalan Jend.
Urip Sumoharjo, kawasan Coyudan.
2. Pasar tradisional skala kota, meliputi : Pasar Klewer, Pasar Gede,
Pasar Kliwon, Pasar Kadipolo, Pasar Legi, Pasar Gading.
3. Department Store, meliputi : Matahari, Luwes group, Goro Assalam
4. Supermarket, meliputi : Hypermart, Carefour, Giant, Lotte Mart,
Luwes Swalayan.
5. Pasar trade centre, meliputi : Beteng Trade Centre, Pusat Grosir
Solo.
6. Pusat perbelanjaan modern/ mall, meliputi : Solo Grand Mall, Solo
Square, Solo Paragon.
Dari data di atas dapat dilihat bahwa kota Surakarta masih
memiliki berbagai jenis pasar yang cukup banyak berperan dalam
pertumbuhan perekonomian di Surakarta.
Dewasa ini, gaya hidup masyarakat Surakarta sudah hampir
menyerupai kota metropolitan. Globalisasi ekonomi, informasi dan budaya
telah mempengaruhi kehidupan yang berpengaruh pada lingkungan,
kebudayaan dan gaya hidup. Dalam hal gaya hidup, dapat dilihat dari
perubahan aktivitas berbelanja yang dahulunya masyarakat cukup datang
di pasar tradisional, kini mall menjadi pintu perubahan gaya hidup yang

commit to user

4

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

semakin global (Suwito Santoso, 2006).

Mall menjadi tujuan mereka

dalam berbelanja karena situasi mall yang menawarkan kemewahan,
kemudahan dan kenyamanan dalam berbelanja yang sangat jarang ditemui
di pasar tradisional. Adanya berbagai barang kebutuhan yang dijual di mall
mulai dari kebutuhan primer hingga kebutuhan tersier memberikan
kemudahan kepada masyarakat karena mereka tidak perlu harus pergi ke
beberapa tempat untuk memenuhi kebutuhannya sehingga efisiensi waktu,
tempat dan tenaga dapat tercapai.
Di mata masyarakat Surakarta khususnya golongan tingkat
ekonomi menengah ke atas, mall bukan lagi sekedar tempat berbelanja,
melainkan telah menjadi tempat berkumpul bersama keluarga dan teman,
bersantai, mengisi waktu luang, dll. Porsi berbelanja hanyalah sekian
persen dibanding porsi mencari hiburan yang kian mendominasi minat
orang berkunjung ke suatu mall. Sehingga bangunan pusat perbelanjaan
tidak hanya menyediakan unit-unit toko saja, melainkan sarana rekreasi
yang nyaman, menyenangkan dan menarik. Pengunjung lebih menuntut
suatu tempat belanja yang lebih fungsional yang sekaligus menjadi sarana
rekreasi bagi keluarga dan masyarakat, seperti mall-mall yang sudah ada di
Surakarta yakni Solo Grand Mall, Solo Square dan Solo Paragon yang
menyediakan

fasilitas

bioskop,

karaoke keluarga,

arena

bermain

anak/gamestation, dll.
Di tengah maraknya gaya hidup masyarakat urban terutama
golongan menengah ke atas yang menjadikan mall sebagai alternatif
tempat rekreasi keluarga dan masyarakat, mode atau fashion pun
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merupakan kebutuhan pokok yang mana mereka tidak hanya sekedar
membeli pakaian tetapi juga mulai mengikuti tren pakaian saat ini.
Golongan masyarakat ini pun rela meluangkan waktu berjam-jam di salon
kecantikan atau pusat kebugaran tubuh hanya agar penampilannya terlihat
lebih cantik dan menarik. Hal ini terlihat dari ramainya pusat-pusat
perbelanjaan yang menawarkan kebutuhan seperti fashion, salon, pusat
kebugaran, dll. (Rini Rinawati, 2005).
Perkembangan mode busana muslim semakin terlihat seiring
Hijabers
Community

ai wadah untuk berbagi dan saling

memberikan inspirasi, terutama mengenai fashion muslim yang sesuai
kaidah. Keberhasilan menampilkan citra Islam yang lebih indah dan
fashionable, membuat banyak perempuan muda pada khususnya yang
tertarik dan tergerak untuk mengenakan busana muslim. Di berbagai
daerah, komunitas ini terus bertumbuhan. Kota Surakarta yang tak lepas
dari pengaruh gelombang gaya berhijab trendy, sekitar triwulan terakhir
tahun 2011 muncul dua komunitas para hijaber. Yang pertama adalah

setelahnya. (www.koranjitu.com/lifestyle/)
Munculnya kedua komunitas dengan misi untuk memotivasi para
perempuan muslim untuk

memakai jilbab ini menggunakan fashion

muslim sebagai pengikat dan daya tarik untuk bergabung di dalamnya.
Sebagai pencerminan gaya hidup muslimah modern yang mengarah ke
pola hidup yang sangat mementingkan urusan penampilan, banyak
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masyarakat Surakarta terlebih para remaja perempuan dan ibu-ibu muda
tertarik untuk bergabung di komunitas berhijab ini. Mereka semakin
percaya diri untuk memakai busana muslim yang fashionable di setiap
aktivitas mereka sehingga membuat trend berjilbab semakin semarak dan
eksistensi perempuan muda berhijab di Surakarta pun semakin menonjol.
Bukan sekadar eksis dengan gaya busana muslim yang modis, namun juga
muslimah yang dapat bersyiar melalui fashion dalam kegiatan keagamaan
dan sosial bergaya anak muda. (www.timlo.net/)
Seperti kota-kota besar di Indonesia, kebutuhan yang berhubungan
dengan pemenuhan gaya hidup di Kota Surakarta ini juga mengalami
kemajuan, tak terkecuali di kalangan masyarakat muslim. Angka
persentase jumlah outlet atau butik eksklusif busana muslim di Surakarta
mengalami kenaikan yang sangat signifikan.
Berdasarkan survey pribadi, peningkatan jumlah butik muslim dari
tahun 2009 hingga 2011 mencapai lebih dari 100%. Banyaknya peretail di
Pasar Klewer, Beteng Trade Centre, Pusat Grosir Solo, Solo Grand Mall
dan Solo Square yang menjual busana muslim juga mengalami
peningkatan rata-rata 50%.
Tidak hanya itu, kebutuhan masyarakat muslim yang lain seperti
buku-buku tentang Islam, aneka makanan dan camilan khas masyarakat
muslim (roti maryam, kurma, kacang Arab, kismis, dll), furniture rumah
tangga (kaligrafi, karpet mushola, poster, dll) bahkan industri jasa seperti
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wisata religi, travel haji dan umroh pun telah dibidik oleh para wirausaha
untuk dijadikan lahan bisnis.
Selain mode dan fashion, industri waktu luang dan hiburan seperti
bioskop, family karaoke, kafe dan mall-mall sekarang pun ramai
dikunjungi masyarakat Surakarta yang memang mayoritas adalah
masyarakat muslim. Dengan kata lain, terlebih para muslimah modern
dalam hal bergaul pun tidak ketinggalan dari wanita pada umumnya. Hal
ini membuktikan bahwa budaya popular telah berkembang di kalangan
masyarakat Surakarta . Karena seorang muslim/muslimah urban yang ingin
membangun citra sebagai muslim/muslimah yang selalu mengikuti
perkembangan jaman, tak bisa dihindari harus mampu mengembangkan
gaya hidup yakni perilaku yang khas dan memiliki selera serta cita rasa
yang memang sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman yang semakin
modern.
Berbicara tentang lifestyle atau gaya hidup modern, agama Islam
sendiri melarang setiap pemeluknya untuk mementingkan kesenangan
dirinya

sendiri

tanpa

mau

memperdulikan

keadaan

masyarakat

sekelilingnya, dan demikian pula sebaliknya. Sehingga meskipun
masyarakat muslim berada di tengah-tengah perkembangan jaman yang
semakin mengarah ke budaya populer, dan gaya hidup menjadikan
perubahan perilaku untuk

dapat memenuhi kebutuhan

hidupnya,

masyarakat Surakarta khususnya masyarakat muslim mengharapkan di
tengah perubahan gaya hidup masyarakat tersebut harus tetap dapat
memposisikan diri agar tidak semakin jatuh ke jurang gaya hidup yang
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mengesampingkan peran dan identitasnya sebagai individu muslim di
tengah kehidupan sosial.
Karena kecenderungan hidup masyarakat muslim sekarang ini yang
tidak lepas dari lifestyle atau gaya hidup masyarakat urban dan didukung
dengan potensi Kota Surakarta dalam perkembangan pusat perbelanjaan
yang menawarkan berbagai fasilitas rekreasi/penunjang, maka untuk
mempermudah dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat muslim pada
khususnya mulai dari mode atau fashion, kuliner, informasi, hiburan, jasa
pelayanan dll, sekaligus menumbuhkan kesadaran khususnya masyarakat
muslim terhadap penegakan syariat islam dalam bidang bisnis ritel islami
maka dibutuhkan sebuah wadah terpadu yang mencerminkan pola hidup,
perilaku dan kebiasaan sosial masyarakat muslim yang dapat menampung
semua aktivitas tersebut sehingga dapat menghemat waktu dan mobilitas
bagi para customer.
Sebagai tindak lanjut dari perwadahan yang nantinya direncanakan,
harus mampu mewadahi setiap aktivitas pengguna dengan menghadirkan
tatanan dan fungsi yang mencerminkan pola hidup, perilaku dan kebiasaan
sosial sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman yang semakin modern
tanpa mengesampingkan budaya dan identitas sebagai individu muslim.

1.4 Permasalahan Dan Persoalan
1.4.1

Permasalahan
Merencanakan dan merancang pusat perbelanjaan modern di

Surakarta untuk wadah pemenuhan kebutuhan barang dan jasa serta
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fasilitas hiburan yang mecerminkan pola hidup, perilaku dan kebiasaan
sosial masyarakat muslim pada khususnya.
1.4.2

Persoalan
Dari kajian permasalahan di atas, maka muncul persoalan sebagai

berikut.
1.

Lokasi dan site Moslem Lifestyle Mall pada tapak yang sesuai
dengan fungsi kegiatan di Surakarta.

2.

Pola tata massa dan pola tata ruang bangunan komersial yang
sesuai dengan masterplan kota Surakarta sebagai perwujudan pola
hidup perilaku dan kebiasaan sosial masyarakat muslim.

3.

Program ruang yang meliputi : karakter/sifat ruang, kebutuhan
ruang, jumlah dan besaran ruang berdasarkan kelompok jenis
kegiatan dan kebutuhan ruang yang menunjang efisiensi ruang
bangunan komersial sebagai perwujudan pola hidup perilaku dan
kebiasaan sosial masyarakat muslim.

4.

Pola sirkulasi, pola hubungan ruang dan organisasi ruang yang
nyaman bagi pejalan kaki untuk aktivitas belanja sebagai
perwujudan pola hidup perilaku dan kebiasaan sosial masyarakat
muslim.

5.

Bentuk dan tampilan bangunan Moslem Lifestyle Mall yang
mengungkapkan jenis kegiatan yang diwadahi di dalamnya.

6.

Sistem struktur, konstruksi, dan utilitas bangunan.

7.

Bahan bangunan yang tepat dan memenuhi syarat untuk digunakan
dalam pembangunan gedung tersebut.
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1.5 Tujuan Dan Sasaran
1.5.1

Tujuan
Konsep perencanaan dan perancangan pusat perbelanjaan modern

di Surakarta untuk wadah pemenuhan kebutuhan barang dan jasa serta
fasilitas hiburan yang mecerminkan pola hidup, perilaku dan kebiasaan
sosial masyarakat muslim pada khususnya.
1.5.2

Sasaran

1. Konsep lokasi dan site yang strategis untuk bangunan komersil
Moslem Lifestyle Mall pada tapak yang sesuai dengan fungsi
kegiatan di Surakarta.
2. Konsep pola tata masa bangunan dan pola tata ruang yang sesuai
kebutuhan dan standar sebagai perwujudan pola hidup perilaku dan
kebiasaan sosial masyarakat muslim.
3. Konsep program ruang yang meliputi karakter/sifat ruang, kebutuhan
ruang, jumlah dan besaran ruang sebagai perwujudan pola hidup
perilaku dan kebiasaan sosial masyarakat muslim.
4. Konsep pola sirkulasi, hubungan ruang dan organisasi ruang yang
nyaman bagi pejalan kaki untuk aktivitas belanja sebagai perwujudan
pola hidup perilaku dan kebiasaan sosial masyarakat muslim.
5. Konsep bentuk dan tampilan bangunan Moslem Lifestyle Mall yang
mengungkapkan jenis kegiatan yang diwadahi di dalamnya.
6. Konsep sistem struktur, konstruksi dan utilitas bangunan.
7. Konsep bahan bangunan yang tepat dan memenuhi syarat untuk
digunakan dalam pembangunan gedung tersebut.
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1.6 Batasan
Pembahasan ditekankan pada permasalahan dan persoalan yang
ada pada perencanaan dan perancangan Moslem Lifestyle Mall di
Surakarta. Moslem Lifestyle Mall di Surakarta merupakan usaha swasta
yang bersifat komersial sebagai ungkapan pola hidup perilaku dan
kebiasaan sosial masyarakat muslim. Dalam arti tidak hanya berorientasi
pada profit semata, tapi ada sisi sosial keagamaan, terbuka untuk umum
dan menarik baik secara fisik maupun kenyamanan dalam fasilitas
sehingga masyarakat tertarik untuk datang, dengan sasaran masyarakat
umum, khususnya masyarakat muslim yang mencakup scope pelayanan
kota. Pemilihan lokasi dan site berdasarkan kriteria yang mendukung
keberadaan Moslem Lifestyle Mall di Surakarta. Kegiatan pada Moslem
Lifestyle Mall di Surakarta ini meliputi kegiatan pemasaran barang dan
jasa serta fasilitas hiburan/penunjang yang mecerminkan pola hidup
perilaku dan kebiasaan sosial masyarakat muslim pada khususnya yang
telah mengikuti tuntutan perkembangan jaman yang semakin modern.

1.7 Metode Perencanaan Dan Perancangan
1.7.1

Gagasan Awal

1. Ide/ Gagasan Awal
Ide awal bermula dari fenomena-fenomena di kota Surakarta
yang ditangkap terkait perkembangan gaya hidup (perilaku, pola
hidup, kebiasaan sosial) masyarakat muslim modern dan majunya
sektor bisnis dan perdagangan di Surakarta.
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Ide awal ini kemudian dikembangkan menjadi gagasan untuk
mendesain sebuah pusat perbelanjaan modern yang mewadahi atau
menyediakan kebutuhan gaya hidup masyarakat muslim (pada
khususnya) di Surakarta.
2. Pengumpulan Data
a. Survey dan pengamatan terhadap objek sejenis yang sudah ada di
Indonesia maupun luar negeri.
b. Wawancara dengan pihak yang terkait dengan kegiatan pusat
perbelanjaan muslim di Surakarta. Pihak terkait yang dimaksud,
sebagai berikut.
-

Pedagang pakaian dan perlengkapan muslim

-

Masyarakat umum

-

Para remaja putri dan ibu-ibu muda

c. Studi literatur untuk memperoleh data dan berbagai informasi yang
berkaitan dengan permasalahan dan persoalan.
3. Analisis Data
Analisis data merupakan tahap pengolahan data dan informasi
yang telah didapatkan.
1.7.2

Langkah Analisis Konsep Perencanaan dan Perancangan

1. Analisis

Tahap analisa dikelompokkan berdasarkan program fungsional,
performansi, dan arstektural.
a. Program Fungsional bertujuan mengidentifikasi pengguna Moslem
Lifestyle Mall yaitu pengunjung, penyewa, pengelola, dan alur
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kegiatan secara skematik mulai dari datang hingga pergi
meninggalkan bangunan.
b. Program Performansi dilakukan dengan cara menerjemahkan
secara skematik dan deskriptif kebutuhan calon pengguna yaitu
menyusun struktur organisasi dan penentuan daya tampung beserta
persyaratan beberapa fasilitas pada Moslem Lifestyle Mall.
c. Analisis Arsitektural yang merupakan tahap penggabungan dari
hasil identifikasi analisis fungsional dan performansi. Pada proses
ini dianalisis pengolahan site, permasaan, tampilan fisik, utilitas,
sirkulasi, dan struktur bangunan.
2. Sintesis

Kegiatan analisis di atas kemudian diolah dan disimpulkan
untuk mendapatkan konsep perencanaan dan perancangan yang sesuai
kemudian

ditransformasikan

ke

dalam

bentuk

desain

yang

dikehendaki.
1.7.3

Penerapan ke Desain
Penerapan ke dalam desain ditempuh dengan cara sintesis dari

analisis yang telah dilakukan dalam bentuk transformasi desain dan
realisasi gambar desain.

1.8 Sistematika Penulisan
BAB I

Pendahuluan
Mengungkapkan tentang pengertian judul, latar belakang masalah,
permasalahan dan persoalan, tujuan dan sasaran serta batasan yang

commit to user
14

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

hendak dicapai dalam mewujudkan perancangan Moslem Lifestyle
Mall di Surakarta.
BAB II

Tinjauan Umum
Mengulas tinjauan umum tentang shopping mall dan gaya hidup
masyarakat muslim modern mencakup kondisi, potensi serta
perkembangangannya di Indonesia pada umumnya dan di
Surakarta pada khususnya. Serta pembahasan mengenai konsep
Arsitektur Islam yang diterapkan pada bangunan tersebut.

BAB III Tinjauan Lokasi
Memaparkan tinjauan Kota Surakarta serta pembahasan mengenai
potensi dan permasalahannya
BAB IV Moslem Lifestyle Mall di Surakarta yang Direncanakan
Menyimpulkan hasil tinjauan umum dan tinjauan khusus serta
study kasus objek yang sudah ada kemudian merumuskannya
dalam bentuk sistematis bangunan komersil yang akan dirancang.
BAB V

Analisa Pendekatan

Konsep

Perencanaan

dan Perancangan

Moslem Lifestyle Mall di Surakarta
Mengadakan analisis ke arah konsep perencanaan dan perancangan
bangunan

komersil

dengan

menekankan

prioritas

program

perencanaan. Menganalisa lokasi, program kegiatan dan program
ruang, melalui analisa kegiatan sehingga dapat ditentukan konsep
kebutuhan ruang, analisa hubungan dan organisasi ruang, analisa
besaran ruang sehingga dapat ditentukan konsep besaran ruang,
kemudian menganalisa pengolahan site dan massa, desain bentuk
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serta tampilan, sistem bangunan serta fasilitas yang mendukung
untuk bangunan komersil.
BAB VI Konsep Perencanaan dan Perancangan Moslem Lifestyle Mall di
Surakarta
Menyusun konsep perencanaan dan perancangan sebagai acuan
transformasi desain fisik bangunan komersial melalui pendekatan
site dan tata ruang.
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BAB II
TINJAUAN UMUM
2.1 Tinjauan Shopping Mall
Shopping mall merupakan pengembangan dari istilah mall. Mall
adalah sebuah plaza umum, jalan-jalan umum, atau sekumpulan sistem
dengan belokan-belokan dan dirancang khusus untuk pejalan kaki. Mall
dapat disebut sebagai jalan pada area pusat usaha yang terpisah dari
lalulintas umum, tetapi memiliki akses mudah terhadapnya, sebagai tempat
berjalan,

duduk,

bersantai,

dan

dilengkapi

unsur

dekoratif

untuk melengkapi kenyamanan dalam menikmati suasana (Endi Marlina,
2008). Seperti pendapat yang diungkapkan oleh Budi Pradono, IAI dimana
shopping mall adalah suatu penemuan ruang dimana kita dapat
menemukan banyak barang yang primer sampai yang tersier (Suwito
Santoso, 2006).
1. Fungsi Shopping Mall
a.

Shopping Mall sebagai Wadah Kegiatan Perbelanjaan
Dalam perkembangannya, shopping mall berfungsi sebagai
wadah kegiatan jual beli dan belanja yang menerapkan konsep
one stop shopping
primer hingga tersier dalam satu tempat, dimana shopping mall
menyediakan tenant yang sangat lengkap dan bervariasi
sehingga tidak perlu lagi mencarinya ke tempat lain yang hanya
membuang waktu dan biaya. (www.vibiznews.com)
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Shopping Mall sebagai Wadah Kegiatan Rekreasi
Dewasa ini fungsi shopping mall bergeser tidak sekedar
sebagai tempat belanja saja melainkan juga menjadi sarana
rekreasi. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengikuti gaya hidup
masyarakat

modern

yang

membutuhkan

hiburan

setelah

melakukan rutinitas yang padat. Bahkan shopping mall dapat
menjadi tempat untuk berinteraksi atau bersosialisasi.
Keberadaan ruang publik (ruang bersama) pada shopping
mall adalah untuk membedakan karakter shopping mall dengan
pusat perbelanjaan tipe yang lain.
c.

Shopping Mall sebagai Wadah Kegiatan Promosi
Selain mewadahi kegiatan perbelanjaaan dan rekreasi,
shopping juga menjadi wadah promosi yang berkaitan dengan
informasi mengenai produk, barang dan jasa yang ditawarkan,
selain itu promosi juga dapat ditampilkan melalui aspek visual,
sehingga memberikan informasi kepada masyarakat bahwa
bangunan tersebut adalah pusat perbelanjaan dimana mampu
mengkomunikasikan dirinya sebagai bagian dari gaya hidup
masyarakat.

2. Kelebihan Shopping Mall Dibanding Perbelanjaan Tradisional1
Adapun beberapa kelebihan shopping mall dibandingkan dengan
pasar tradisional adalah sebagai berikut.

1
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a. Shopping mall lebih luwes, yakni mampu memberi tema
sesuai keadaan yang sedang marak.
b. Mampu membaca selera konsumen secara cepat, seperti
even-even yang marak.
c. Shopping mall mampu memyajikan sarana rekreasi sekaligus
sebagai tempat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang
komplit.
d. Management shopping mall lebih tertata dengan baik, dimana
para tenant di pasar modern terorganisir dan diberi tempat
yang sesuai.
e. Shopping mall merupakan kesatuan yang saling mendukung,
dimana ketika ada satu tenant yang terkenal, maka banyak
pengunjung yang akan datang dan itu berarti kesempatan juga
akan semakin besar bagi tenant-tenant yang lain.
f. Shopping mall mampu menjual suasana sebagai nilai lebih
yang digunakan untuk menarik pengunjung.
3. Kegiatan yang Diwadahi
Kegiatan dalam shopping mall yaitu menyangkut kegiatan jual
beli, yang berkaitan erat dengan kegiatan promosi serta tidak lepas
dari aspek rekreasi. Dari ketiga unsur itu (jual beli, promosi dan
rekreasi) dapat ditelusuri sifat kegiatanya, yaitu :
a. Kegiatan jual beli : dinamis, ramai dengan pergerakan orang
maupun pengunjung dalam memilih barang yang dibelinya.
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b. Kegiatan promosi : berorientasi pada peningkatan daya tarik
(aspek visual/ tampilan barang serta tanggapan dari kesan yang
ditangkap pengunjung) dan daya saing (aspek harga, mutu barang
dan mutu pelayanan).
c. Kegiatan rekreasi
1) Non formal : pengunjung datang untuk tujuan menyenangkan
dan santai dengan ramainya suasana kegiatan terutama
kegiatan pengunjung itu sendiri.
2) Dinamis : adanya pergerakan arus pengunjung yang selalu
mengalir dari satu tempat ke tempat lain.
4. Pelaku Kegiatan
a. Penyewa (tenant)
Adalah penyewa unit retail atau pedagang, merupakan individu
maupun kelompok yang menyewa dan menggunakan ruang serta
fasilitas yang disediakan untuk usaha komersial. Retail-retail ini
mempunyai

pengelolaan

tersendiri

yang

bertanggung

jawab

langsung kepada penyewa-penyewa retail. Kegiatan mereka adalah
mempersiapkan dan menjaga barang yang dijual.
b.

Pengunjung (konsumen)
Salah satu faktor penting dalam perencanaan shopping mall

adalah

pengunjung,

karena

berhasil

tidaknya

suatu

pusat

perdagangan dapat dilihat dari jumlah pengunjung yang datang dan
membeli barang yang ditawarkan oleh para tenant.
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Tujuan utama pengunjung adalah berbelanja. Aktivitas yang
terjadi dalam pusat perbelanjaan adalah berbelanja, melihat-lihat
(windows shopping), rekreasi, istirahat, bermain, berkuliner, melihat
pameran, bersosialisasi, dll.
Kekuatan membeli dan kebiasaan berbelanja pada setiap
pengunjung ditentukan oleh pekerjaan, pendapatan, usia, dan jenis
kelamin. Pengunjung yang datang dapat dibedakan menjadi tiga
kategori :
1)

Datang khusus untuk berbelanja

2)

Datang untuk berbelanja dan berekreasi

3)

Datang untuk sekedar berekreasi saja

Kebiasaan pengunjung kaitannya dengan kebutuhan dan jarak
tempuh pencapaian ke shopping mall adalah sebagai berikut.
Tabel 2.1 Kegiatan Berbelanja, Waktu dan Jarak Perjalanan

`

Kebiasaan berbelanja

Bauran produk

Pembelian kembali langsung atau
belanja rutin
Pemecahan masalah terbatas

Makanan

Jarak
(mil)
1,5

Waktu
(menit)
10

Busana dan kebutuhan
3-5
15-20
rumah tangga
Pemecahan masalah ekstensif
Belanja secara
8-10
25-30
atau belanja produk baru
komperatif
Sumber : Empat Langkah Penting dalam Manajemen Pusat Perbelanjaan Asia, 2005

c.

Investor
Investor

atau

pemilik

merupakan

pihak

yang

paling

berkepentingan terhadap nilai komersial suatu mall. Sasaran
langsung

mereka

adalah

para

penyewa dan

sasaran

tidak

langsungnya adalah pengunjung mall.
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Investor melakukan kegiatan yang bersifat kontemporer hanya
untuk melihat, mencermati kegiatan maupun keadaan bangunan
shopping mall dan selanjutnya melakukan koordinasi dengan
building manager.
d.

Pengelola
Bertugas memberikan pelayanan dan meyediakan fasilitas yang

mewadahi agar pedagang mau menyewa retail yang ditawarkan.
Terdiri dari building manager, divisi keuangan, divisi operasional,
divisi marketing dan promosi.
Tujuan utama pengelola adalah mengusahakan semua ruang
usaha bersewa sehingga memperoleh keuntungan. Untuk itu,
pengelola berusaha menyediakan fasilitas yang mewadahi, ruang
yang efektif, dan pelayanan yang baik.
e.

Pemasok barang (supplier)
Merupakan pengisi atau penghantar barang yang diperlukan

pedagang. Kegiatan utamanya adalah bongkar muat barang dan jam
kerjanya

dilakukan

diluar

jam

operasional

shopping

mall.

Kecenderungan permintaan supplier adalah kemudahan bongkar
muat dan sirkulasi bagi kendaraan pengangkut barang.
5. Dimensi Shopping Mall2
Tidak ada kriteria khusus mengenai panjang maksimal shopping
mall, namun berdasarkan penelitian di Amerika Serikat, panjang

2

(Marlina, Endi. 2008. Pandua Perencanaan Bangunan Komersial. Yogyakarta. Andi

Offset.
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minimal adalah 180m dan panjang maksimal adalah 240m. yang
perlu diperhatikan,bangunan shopping mall tidak boleh terlalu
panjang karena dapat melelahkan pengunjung.
Panjang mall dapat dipecahkan dengan square, courts, dan ruang
terbuka lainnya. Ruang ini selain berfungsi untuk menampung
fasilitas tempat duduk, tanaman dan elemen lainnya, juga harus dapat
menyediakan ruang yang cukup untuk menampung pengunjung pada
saat-saat ramai sehingga kemacetan dapat dihindari. Total area pada
shopping mall (termasuk court dan square) minimal 10% dari total
luas lantai shopping mall.
Permasalahan yang cukup penting dalam perancangan shopping
mall adalah menerapkan teori visual stop, yaitu mengarahkan aliran
pengunjung agar mereka terdorong untuk melihat ke dalam shopping
mall yang mereka lewati. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi
dimensi atau skala shopping mall adalah bentuk, warna, dan pola
permukaan bidang-bidang yang membentuk, serta sifat dan skala
elemen-elemen yang diletakkan di dalamnya.
6. Waktu Operasional
Pengoperasian kegiatan shopping mall pada umumnya yaitu :
Tabel 2.2 Waktu Operasional Shopping Mall
Jenis aktivitas
Aktivitas administrasi
Aktivitas perbelanjaan dan rekreasi
Aktivitas dropping barang dan bongkar muat
Aktivitas keamanan
Aktivitas pemeliharaan gedung
Sumber : Analisa pribadi

Waktu operasional
08.00-16.00
09.00-21.00
21.00-09.00
24 jam
24 jam
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7. Pola Sirkulasi Dalam Shopping Mall
a. Selasar satu ruang
Dipakai untuk sistem peruangan terbuka/tertutup. Sirkulasi ini
paling efektif dan nyaman bagi konsumen, namun kurang efisien
karena penggunaannya hanya untuk satu arah.

Gb.2.1 Selasar satu ruang
Sumber : buku Shopping Centers, Edgar Lion

b. Selasar dua arah
Pemakaian sistem ini lebih efisien dan efektif dibandingkan
dengan sistem satu ruang. Pemakaian sistem ini dapat digunakan
untuk pola peruangan terbuka maupun tertutup

Gb. 2.2 Selasar dua arah
Sumber : buku Shopping Centers, Edgar Lion

c. Dua selasar tiga ruang
Sistem ini adalah pembagian dari system satu arah dan dua arah,
dapat menggunakan sistem peruangan terbuka atau tertutup

Gb.2.3 Selasar tiga ruang
Sumber
: buku Shopping
commit
to userCenters, Edgar Lion
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d. Perkembangan dari penggunaan sistem peruangan empat arah. Sistem
ini lebih efektif, fleksibel dan efisien

Gb.2.4 Selasar Empat Arah
Sumber : buku Shopping Centers, Edgar Lion

2.1.1
1.

Klasifikasi Shopping Mall
Berdasarkan Skala Pelayanan Shopping Mall
a. Lokal (Neighbourhood Centre)
Pusat perbelanjaan berskala pelayanan lingkungan dalam radius
0,5 mil untuk 5.000-40.000 penduduk dengan luas area berkisar
antara 30.000-10.0000 sq.ft (2.787-9.290 m2).
b. Distrik (Community Centre)
Pusat perbelanjaan berskala wilayah dalam radius 2mil untuk
melayani 40.000-150.000 penduduk, dengan luas area sekitar
100.000-250.000 sq.ft (9.296-23.225m2).
c. Regional (Main centre Regional)
Pusat perbelanjaan berskala pelayanan kota dalam radius 4mil
untuk melayani 150.000-400.000 penduduk, dengan luas area
sekitar 250.000-1.000.000 sq.ft (23.225-92.900m2).
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Berdasarkan Barang yang Dibutuhkan
a. Impulse / Luxury store
Merupakan toko yang menyediakan barang sebagai penambah
kenikmatan hidup, pengelompokan barangnya berkesan mewah
(lux).
b. Convience store
Merupakan toko yang menjual barang kebutuhan, dimana
barang tersebut dibutuhkan secara berkala karena adanya
keinginan untuk membeli.
c. Demant store
Merupakan toko yang menyediakan barang sehari-hari.

3. Berdasarkan Tipe Mall (Maithland, 1987)
a. Open mall (mall terbuka)
Merupakan mall tanpa pelingkup. Keuntungannya adalah kesan
luas dan perencanaan teknis yang mudah sehingga biaya lebih
murah. Kerugiannya berupa kendala climatic control yang
berpengaruh terhadap kenyamanan dankurangnya kesan pewadahan.
b. Enclosed mall (mall tertutup)
Merupakan mall dengan pelingkup. Keuntungannya berupa
kenyamanan climatic control. Kerugiannya biaya mahal dan kesan
kurang luas.
c. Integrated mall (mall terpadu)
Merupakan penggabungan mall terbuka dan tertutup.Biasanya
berupa mall tertutup dengan akhiran mall terbuka. Munculnya

commit to user

26

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

bentuk ini merupakan antisipasi terhadap keborosan energi
untuk climatic control serta mahalnya pembuatan dan perawatan
mall tertutup. Mall ini juga bertujuan mengkonsentrasikan daya
tarik pengunjung pada mall tertutup.
4. Berdasarkan Tingkatan Kelas (Handaka Santoso, Chief Executive
Officer Senayan City)
a. Kelas bawah
1) Masih memiliki sentuhan

pasar tradisional yang cukup

terasa seperti dilihat pada penataan tenant nya yang masih
terasa padat
2) Pada umumnya berkonsep trade centre, sehingga tidak
memiliki kriteria dalam memilih tenant nya.
3) Fasilitas yang ada masih terbilang standar, seperti listrik,
jaringan telepon, dan AC. Bahkan ada juga bentuk beberapa
mall bertaraf trade centre namun tidak menggunakan AC.
4) Beberapa contoh dari pasar modern kelas bawah adalah PGS
(Pusat Grosir solo), BTC (Betreng Trade Centre), ITC
Surabaya, WTC Jakarta.
b. Kelas menegah
1) Memiliki sistem pengorganisasian tenant yang lebih rapi dan
tertata.
2) Tampilan fasad yang sudah jauh lebih menarik dari pada
mall kelas bawah yang juga memiliki tampilan mengundang.
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3) Dari segi fasilitas yang dihadirkan, sudah mulai bervariasi.
Mampu menampilkan beragam fasilitas hiburan seperti
Cineplex 21 dengan fasilitas audio yang canggih.
c. Kelas atas
1) Pada jaman dahulu, mall kelas atas memiliki desain yang
sangat konservatif, dimana tertutup oleh dinding massif.
Tetapi sekarang desainnya lebih modern melalui gaya yang
lebih terbuka (open air mall).
2) Pada umumnya memiliki target para pelanggan yang
berdaya beli tak terpengaruh oleh kondisi sosial ekonomi.
3) Pemilihan tenant nya pun mengalami seleksi yang ketat,
dimana tidak setiap tenant mampu membuka gerai di tempat
ini.
4) Biasanya mall tingkat atas sudah tidak berdiri sendiri, tetapi
merupakan bagian dari super blok atau mixed use, dimana
mall-mall tersebut membentuk suatu kawasan tersendiri
dengan fasilitas layaknya sebuah kota mulai dari kantor,
hunian, dan sarana rekreasi serta pusat pemenuhan
kebutuhan hidupnya berada dalam satu komplek kawasan
city within city
Pada saat ini kemudahan dan keefisienan menjadi suatu syarat utama
untuk mewujudkan gaya hidup masyarakat sehingga membutuhkan suatu
sarana untuk memfasilitasi beberapa kebutuhan sekaligus. Sarana yang
dimaksud adalah sarana yang memberikan kemudahan baik dari segi
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akses maupun keefisienan dalam menggunakan sarana multifungsi
tersebut.
Mall dengan kategori kelas atas yang biasa disebut dengan istilah
berusaha menggabungkan fungsi retail dengan fasilitas
kenyamanan dan berorientasi terhadap konsumen kelas atas pada
khususnya serta menanamkan pola pikir masyarakat bahwa kegiatan
belanja sebagai suatu bentuk rekreasi.
Lifestyle mall mempunyai ciri-ciri3 :
a) Open-air architecture dengan retail-retail kelas atas.
b) Ada atau tidak ada anchor tenant.
c) Fasilitas kuliner dan hiburan yang mendapat perhatian cukup besar.
d) Mempunyai landscape yang menarik.
e)

shopping as
entertainment
Bagi para developer, lifestyle mall lebih mudah dan murah dalam

pengoperasian

dibanding

konsep

mall-mall

sebelumnya

(pusat

perbelanjaan konvensional) dengan alasan harga sewa dari para tenant
retail-retailnya kurang lebih sebanding dengan pusat perbelanjaan
konvensional namun pendapatan dari penjualannya rata-rata jauh lebih
tinggi.

3

(Evans, Denise L. JD & Evans, O. William JD. 2007. The Complete Real Estate
Encyclopedia. The McGraw-Hill Companies, Inc.)
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Tabel 2.3 Perbedaan Pusat Perbelanjaan secara Konvensional dan Pusat
Perbelanjaan sebagai Lifestyle Center
Pusat Perbelanjaan
Konvensional
Bangunan
massif
yang
dilengkapi oleh atrium
Mementingkan
efisiensi
desain

Pusat Perbelanjaan Lifestyle
Center
- Bangunan terdiri dari indoor
Layout
atau outdoor (open-air mall)
Dan
Desain
- Mementingkan desain dan
selalu mengutamakan space
untuk area
umum bagi
pengunjung
Anchor
tenats
(biasanya Mengoptimal mini anchor tenant
Tenancy
Mix
department stores) mempunyai (gym,
bioskop,
toko
buku,
porsi terbesar dari keseluruhan panggung musik, salon, dll) diantara
area
anchor tenant
Target
Mengakomodasi semua segmen
Target
spesifik
:
kelompok
berpenghasilan tinggi, keluarga,
Market
kaum eksekutif
Sumber : Seminar Urban Lifestyle The Emerging of Lifestyle Centre in Indonesia oleh:
Pengamat bisnis dan ekonomi Ir. Bayu S. Utomo, MRECM (Director capital markets JLL)

2.1.2

Jalur Pedestrian sebagai Public Space dalam Lifestyle Mall
Jalur pedestrian meupakan elemen yang penting dalam pusat

pedestrian sekaligus public space outdoor ini merupakan unsur utama
yang membedakan denga
Jalur pedestrian yang cukup luas, selain digunakan untuk sirkulasi
pejalan kaki juga dapat dimanfaatkan untuk kontak komunikasi atau
interaksi sosial juga berbagai aktivitas lain seperti berjualan (stand-stand
temporer), duduk santai, dan sekaligus berjalan-jalan sambil melihat
etalase pertokoan. (Danoe Iswanto, 2006). Sehingga citra suatu jalur
pedestrian itu sendiri merupakan area tempat pejalan yang berjalan
secara perlahan-lahan tanpa tergesa-gesa dan bersuasana rindang.
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Prinsip Desain Jalur Pedestrian
Sesuai dengan kegiatan yang diwadahi, jalur pedestrian sebagai

dalam ruang komersial. Meskipun demikian, kriteria-kriteria dari ruang
publik itu sendiri harus tetap terpenuhi. Adapun kriteria ruang publik
secara esensial terdiri dari 3 yaitu :
-

Dapat memberi makna atau arti

bagi masyarakat setempat

secara individual maupun kelompok (meaningful).
-

Tanggap terhadap semua keinginan

pengguna dan dapat

mengakomodir kegiatan yang ada pada ruang publik tersebut
(responsive).
-

Dapat menerima kehadiran berbagai lapisan masyarakat dengan
bebas tanpa ada diskriminatif (demokratif).

2.

Proporsi Jalur Pedestrian
Untuk menfasilitasi para pedestrian dalam kegiatan berjalan, yang

paling diperhatikan adalah mendesain sebuah jalur pedestrian yang
nyaman bagi para pejalan. Dalam hal ini, jalur pedestrian di dalam

pembentuk ruang yakni zona horizontal berupa jalur pedestrian itu
sendiri dan zona vertikal berupa deretan toko di sepanjang sisi kanan dan
kiri jalan.
Perbandingan tinggi bangunan dengan lebar jalan di sisi kanan kiri
adalah 1:2,5 (Moughtin, 1992: 140-142). Namun hal ini tidak berlaku
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mutlak di setiap wilayah. Iklim sangat berpengaruh terhadap penentuan
proporsi jalan.
Pada wilayah beriklim panas/tropis seperti di Indonesia, proporsi
jalan dibuat dengan perbandingan tinggi bangunan di sisi kanan kiri
jalan lebih besar agar cahaya matahari terhalang oleh bangunan yang
tinggi. Dengan jalan yang sempit dan sisi bangunan yang tinggi maka
jalur pedestrian akan terkena bayangan dari bangunan sehingga teduh.
Namun proporsi seperti ini mempunyai kelemahan yaitu bangunan yang
terlalu tinggi akan menghilangkan unsur rekreatif dari jalur pedestrian
itu sendiri karena terkesan monoton dan sempit (Vernez Moudeon 1987:
230)
Standar tinggi atap maksimum pada koridor pedestrian yang sesuai
standar kenyamanan pejalan kaki maksimum 6 meter (Vernez Moudeon
1987: 229)

Gb. 2.5 Skala Vertikal Koridor Pedestrian
Sumber: buku Public Streets for Public Use, hlm 225
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Elemen Jalur Pedestrian
Dalam perencanaan elemen-elemen jalur pedestrian diperlukan

pendekatan secara optimal terhadap lokasi dimana jalur pedestrian
tersebut berada. Disamping pertimbangan tersebut, yang terpenting
dalam perencanaan elemen jalur pedestrian adalah mengenai komposisi,
warna, bentuk, ukuran serta tekstur.
a. Elemen Material Jalur Pedestrian
Elemen-elemen material yang umumnya digunakan pada jalur
pedestrian adalah paving (beton), bata atau batu.
1) Paving atau beton
Material paving disesuaikan dengan karakteristik lingkungan
(Southworth, 1996:83). Material yang paling sesuai untuk
jalur

pedestrian

adalah

paving

beton

dengan

alasan

pemasangan dan pemeliharaannya yang mudah, dan dapat
digunakan di berbagai tempat karena kekuatannya.
2) Batu
Batu merupakan salah satu material yang paling tahan lama,
memiliki

daya tahan

yang kuat

dan

mudah

dalam

pemeliharaannya. Batu granit adalah salah satu yang sering
digunakan

pada

jalur

pedestrian

yang

membutuhkan

keindahan.
3) Bata
Bahan

material

ini

merupakan

bahan

yang

mudah

pemeliharaannya, serta mudah pula didapat. Bata memiliki
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tekstur dan dapat menyerap air dan panas dengan cepat tetapi
mudah retak.
b. Elemen Pendukung Jalur Pedestrian
Agar tercipta suasana yang rekreatif bagi para pengunjung
maupun wisatawan, maka pada jalur pedestrian diberikan
elemen-elemen pendukung atau yang biasa dikenal dengan
street furniture, seperti :
1) Lampu penerangan untuk pejalan kaki
Beberapa kriteria lampu yang digunakan untuk penerangan
para pejalan kaki yaitu:
a)

Tinggi lampu 4 6 meter.

b) Jarak penempatan 10 15 meter.
c)

Tidak menimbulkan black spot.

d) Mengakomodasi tempat menggantung/banner umbulumbul.
e)

Desain

sederhana,

geometris,

modern

futuristic,

fungsional, terbuat dari bahan anti vandalism, terutama
bola lampu.
2) Tempat sampah
Pengadaan elemen tempat sampah dimaksudkan untuk
menjaga kebersihan jalur pedestrian agar tercipta suasana
yang nyaman. Adapun kriteria tempat sampah yang
digunakan yaitu:
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a)

Perletakan tempat sampah yang diatur dalam jarak
tertentu (jarak penempatan 15 20 meter ).

b) Mudah dalam sistem pengangkutannya, , tempat sampah
tertutup.
c)

Jenis tempat sampah yang disediakan memiliki tipe yang
berbeda-beda sesuai dengan fungsinya (sampah kering,
sampah basah, sampah plastik ).

d) Bentuk atau model tempat sampah mengacu pada kondisi
/lokasi penempatan dan tempat sampah harus fungsional.
e)

Desain dari ketinggian tempat sampah harus dapat
dijangkau dengan tangan dalam memasukkan kotoran
/sampah (tinggi 60 70 cm).

3) Vegetasi dan pot bunga
Jalur pedestrian sebagai ruang terbuka tidak lepas dari
pengadaan

vegetasi

(penghijauan)

untuk

menciptakan

suasana ruang terbuka yang segar bagi para pejalan kaki.
Beberapa kriteria vegetasi :
a)

Dapat berfungsi sebagai peneduh (jalur tanaman tepi),
misalnya Angsana, Tanjung, dan Kiara Payung

b) Ditempatkan pada jalur tanaman (minimal 1,5 meter),
percabangan 2 meter diatas tanah, bentuk percabangan
tidak merunduk, bermassa daun padat dan ditanam
secara berbaris
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c)

Sebagai kontrol pandangan (visual control). Dimana
vegetasi tersebut diletakkan di sisi jalan atau jalur tengah
jalan. Sebaiknya dipilihkan pohon atau perdu yang padat
dan

merupakan

jenis

tanaman

berumur

panjang

(Southworth, 1996:83)
d) Pengendali iklim (climate control) untuk kenyamanan
manusia. Pada jalur pedestrian, vegetasi atau tanaman
sebagai kontrol radiasi sinar matahari dan suhu, tanaman
tersebut akan menyerap panas dari pancaran sinar
matahari

dan

memantulkannya

sehingga

dapat

menurunkan suhu dan iklim mikro.
Menurut Vernez Moudeon (1987), penempatan elemen jalur
pedestrian pun juga harus memenuhi standar kenyamanan
bagi pejalan kaki dengan peletakan komposisi elemen seperti
gambar berikut :

Gb. 2.6 Komposisi Elemen Jalur Pedestrian
Sumber: buku Public Streets for Public Use, hlm 224
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Dari penataan komposisi tersebut, diatur antara lebar jalur
pedestrian dengan jarak dan skala masing-masing elemen.
Standar lebar jalur pedestrian dihitung dari dinding bangunan
hingga vegetasi adalah antara 6-9 meter dengan pembagian
space untuk stand peretail di depan dinding bangunan selebar
1,5-3 meter, space untuk pejalan kaki 3,75 meter dengan
kebutuhan ruang pejalan sekitar 0,62-0.9 m2 (FHMA, 1980;
Fruin, 1971) namun untuk bergerak membawa barang
dibutuhkan ruang yang lebih luas. Menurut Rubenstain
(1987) lebar minimum juga harus disediakan untuk kursi roda
adalah 1,5 meter. Sedangkan space untuk vegetasi disediakan
sekitar 0.5 meter.

Gb. 2.7 Penataan koridor pedestrian
Sumber: buku Public Streets for Public Use, hlm 225
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Elemen Desain Ruang Retail
Pusat perbelanjaan sebagai lifestyle mall yang terdiri dari deretan

retail sebagai objek utama di sepanjang jalur pedestrian para pengunjung
harus didesain semenarik mungkin. Kesuksesan penjualan suasana pada
retail menjadi kunci majunya perdagangan retail.
Ada lima elemen di dalam desain ruang retail yang penting untuk
dikelola agar lingkungan belanja menjadi berkesan dan menarik minat
pengunjung, yaitu :
1.

Display
Sebuah display diharapkan dapat memicu resapan emosional

tertentu dalam sekilas pandang. Display produk yang tertangkap
langsung dari arah luar, dapat membangun kesan pertama yang
memancing orang untuk masuk ke toko, merasa nyaman di dalam dan
membeli produk. Tampilan display yang dapat bergerak atau bersuara
sebagai bagian atraksi komunikasi fungsional dapat berkesan menghibur.

Gb. 2.8 Window display
Sumber: http://www.danheller.com/

2.

Signage
Elemen ini terkait dengan tampilan gambar/logo, warna, tulisan

dan pencahayaan. Kita bisa melihatnya sebagai media di bagian luar
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toko yang menampilkan nama perusahaan atau brand produk yang dijual
di dalam toko tersebut.

Gb. 2.9 Shop signage
Sumber: http://overexposure.com.au/signage/shop-signage

3.

Grafis
Memperhatikan unsur grafis bermanfaat agar suatu brand lebih

mudah dan cepat diingat. Penonjolan produk-produk utama sebagai
materi grafis diyakini akan semakin menegaskan daya tarik produk
sebagai fokus setiap shop environment.

Gb. 2.10 Shop Grafis
Sumber: http://www.whatisblik.com/

4.

Merchandising
Elemen keempat pada desain ruang retail adalah merchandising,

pengelolaan barang dagangan. Keputusan retailer untuk menjual barang
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tertentu, unik, khusus, atau barang umum di dalam tokonya akan amat
berpengaruh pada konsep desain toko.

Gb. 2.11 Merchandising
Sumber: http://www.clevelandwomen.com/fashion/vm-3-newyork.htm

5.

Point of Sale (POS)
Merupakan satu sistem perangkat teknologi yang merespon

tuntutan praktis dari setiap transaksi. Elemen yang berada di area kasir
ini terdiri dari layar monitor, keyboard, scanner, cash drawer, tempat
menggesekkan kartu kredit dan debet, dll.

Gb. 2.12 Perangkat Point of Sale
Sumber: http://www.smallbiztechnology.com/

2.1.4
1.

Preseden Mall sebagai Lifestyle Centre
Paris Van Java, Bandung
Paris Van Java terletak di daerah Sukajadi yang termasuk daerah

paling berkelas di Bandung. Paris Van Java memiliki konsep yang unik
dengan tata ruang resort udara terbuka (open air) yang alami dengan
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konsep bangunan yang kental dengan desain Eropa (klasik colonial).
PVJ didesain semi outdoor, sebagian mall di lantai atas hanya ditutupi
dengan atap skylight dan dibagian tengah tidak ada penutup sama sekali.
Jalan-jalannya lebar dengan pola susunan batu-batu seperti jalanan di
kota-kota Eropa.
Mall dengan total luas pertokoan 4700 m 2 ini berisi sekitar 200
penyewa yang menawarkan berbagai jenis produk dan jasa. Fasilitas
yang disediakan dalam lifestyle mall ini antara lain pusat perbelanjaan,
supermarket, toko aksesoris rumah, tempat kesehatan dan kecantikan,
restaurant, café, tempat hiburan, bioskop, dll.
Paris Van Java Mall (PVJ) adalah mall yang terbagi menjadi first
floor, ground floor, upper ground serta lower ground. Selain itu, di Paris
Van Java Mall juga berjejer kafe-kafe membuka gerai mengelilingi PVJ
sembari memanfaatkan space teras untuk menawarkan atmosfer outdoor.

Gb. 2.13 Paris Van Java, Bandung
Sumber: : www.parisvanjava.com

2.

Cihampelas Walk, Bandung
Cihampelas Walk merupakan pusat perbelanjaan di kota Bandung

yang didirikan di tengah-tengah area terbuka (open air), sehingga
merupakan perpaduan antara gedung perbelanjaan modern dengan
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suasana alam yang indah dan menyegarkan. Cihampelas Walk didirikan
di atas lahan seluas sekitar 3,5 hektar, dengan kontur agak kasar. Dari
areal seluas itu, hanya sepertiga dari total area yang digunakan untuk
membangun toko-toko, sedangkan 2/3 lainnya atau sebagian besar areal
yang digunakan untuk tempat parkir yang dapat menampung sekitar 800
kendaraan. Parkir daerah itu sendiri terletak di ruang bawah tanah
gedung dan sisi kanan bawah area luar, sehingga kendaraan tidak akan
mengganggu pengunjung yang sedang berjalan atau bersantai di kawasan
perbelanjaan.
Cihampelas Walk tidak hanya menjadi pusat perbelanjaan tetapi
juga bisa menjadi tempat wisata. Kesegaran udara dan suasana yang
indah dan didukung oleh tata letak rapi telah membuat Cihampelas Walk
ramai pengunjung baik dari lokal atau dari luar Bandung.

Gb. 2.14 Cihampelas Walk, Bandung
Sumber: www.cihampelaswalk.com/

3.

Clark Quay, Singapura
Clark Quay merupakan salah satu tempat tujuan wisata paling

rekreatif dan indah di Singapura. Kawasan perbelanjaan, kuliner dan
hiburan ini terletak di pinggiran Sungai Singapura (Singapore River).
Suasana yang diciptakan sangat ramai, alunan musik keras hingga light
jazz bercampur baur menjadi satu.
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Jalur bagi para pengunjung/ pedestrian didesain sangat menarik.
Kumpulan air mancur di tengah-tengah plasa membuat kesan dan daya
tarik tersendiri bagi para pengunjung. Jalur pedestrian dilindungi oleh
atap seperti payung raksasa menyerupai jaring laba-laba. Selain
berfungsi untuk melindungi dari pengaruh iklim, atap ini sekaligus untuk
menampung air hujan yang kemudian diolah kembali dan dimanfaatkan
untuk keperluan lain.

Gb. 2.15 Clark Quay, Singapura
Sumber: http://www.agoda.com/asia/singapore

Dari beberapa preseden di atas, dapat dilihat beberapa contoh pusat
perbelanjaan sebagai lifestyle centre baik di Indonesia maupun di luar
negri. Selain menyediakan fasilitas untuk jual beli, disediakan pula
fasilitas-fasilitas kuliner, hiburan dan fasilitas penunjang lain yang
bersifat rekreatif sebagai daya tarik utama para pengunjung atau
wisatawan. Penyediaan jalur pedestrian open space yang yang baik,
nyaman, dan dilengkapi elemen pendukung seperti vegetasi, bangku,
lampu-lampu dan air mancur membuat pengunjung dapat menghirup
udara segar di tengah aktivitas jalan-jalan/windows shopping, berkuliner
dan berbelanja.
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2.2 Tinjauan Gaya Hidup
Gaya hidup merupakan ciri sebuah dunia modern atau bisa disebut
sebagai modernitas. Karena dalam dunia modern gaya hidup akan
membantu mendefinisikan sikap, nilai-nilai, dan menunjukan kekayaan
serta posisi sosial kita.
Gaya hidup mulai marak sejak tahun 1990-an, dan tampaknya sampai
saat ini persoalan gaya hidup menjadi hal yang tidak bisa dianggap sepele.
Kata "gaya" dalam bahasa Indonesia merupakan padanan kata "style"
dalam bahasa Inggris, yang berasal dari bahasa Yunani "stilus", yang
artinya alat tulis atau tulisan tangan. Meyer Schapiro mendifinisikan gaya
hidup sebagai "bentuk yang konstan, dan kadang unsur-unsur, kualitaskualitas, dan ekspresi yang konstan dari perseorangan maupun
kelompok". Alvin Toffler mendifinisikan gaya (hidup) sebagai "alat yang
dipakai oleh individu untuk menunjukan identitas mereka dengan
subkultur-subkultur tertentu" (dalam Ibrahim, 1997:165).
Chaney (2003:91) memberikan penjelasan bahwa "gaya hidup adalah
suatu cara terpola dalam penggunaan, pemahaman, atau penghargaan
artefak-artefak budaya material untuk menegosiasikan permainan kriteria
status dalam konteks sosial". Dari pemahaman tersebut jelas bahwa
peredaran gaya hidup merupakan makna simbolik dari artefak-artefak
tersebut, artinya apa yang terlibat mempresentasikan tentang identitas
mereka. Dengan demikian, gaya hidup selanjutnya merupakan cara-cara
terpola dalam menginvestasikan aspek-aspek tertentu dalam kehidupannya
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sehari-hari dengan nilai sosial atau simbolik. Artinya gaya hidup adalah
cara bermain dengan identitas.
Berdasarkan bagaimana presentasi diri dalam rangka menanamkan
kesan-kesan (impression) tertentu merupakan salah satu faktor yang
mempengaruhi gaya hidup seseorang. Dengan demikian, gaya hidup
seseorang akan berbeda sesuai dengan bagaimana presentasi diri yang
ha
Demikian pula masyarakat muslim, mereka mempunyai gaya hidup
sendiri sebagai identitas agamanya. Memang, gaya hidup sebagai pembeda
kelompok akan muncul dalam masyarakat yang terbentuk atas dasar
stratifikasi sosial. Setiap kelompok dalam status sosial tertentu akan
memiliki gaya hidup yang khas.
Oleh karena itu, gaya hidup menurut Siregar (dalam Ibrahim,
1997:2007), hanya dapat dibicarakan jika kita mau melihat kehadiran
kelompok dalam "kelas"-nya masing-masing. Dan karena gaya hidup
merupakan simbol prestige suatu kelas tertentu, penyebarannya melalui
komunikasi massa akan menembus batas-batas stratifikasi sosial. Pada saat
itulah kita akan menempatkan gaya hidup sebagai suatu kebudayaan massa
(populer) yang kehilangan ekslusivitas kelas sosial tertentu.
2.2.1

Gaya Hidup Muslim Modern4
Indonesia merupakan negara yang penduduknya sebagian besar

beragama Islam, dimana mayoritas adalah wanita, atau biasa yang

4
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disebut muslimah. Dengan demikian membicarakan gaya hidup
muslimah menjadi topik pembicaraan yang menarik, karena dunia
wanita menjadi dunia yang sering menjadi komoditas industri gaya
hidup.

Selanjutnya

membicarakan

gaya

hidup

muslimah

akan

menyangkut pada pergaulan, fashion atau penampilan.
Penampilan bagi seorang wanita, tak terkecuali muslimah
merupakan ciri yang khas. Hal ini sejalan dengan apa yang dijelaskan
David Carney (2003:15) bahwa penampilan dalam industri gaya hidup
adalah segalanya. Tidak heran industri gaya hidup sebagian besar adalah
industri penampilan.
Ciri

dari

seorang

muslimah

dapat

dilihat

dari

pakaian

muslimahnya. Dalam gelombang gaya hidup ini, cara berpakaian dari
para muslimah ini juga terkena budaya populer. Agar tidak dikatakan
melanggar aturan agama, terutama perintah berjilbab para muslimah
modern mengkontekskan jilbab dengan dunia budaya "gaul"-nya, maka
lahirlah istilah " jilbab gaul" dan menjadi tren dikalangan remaja atau
ibu-ibu muslimah yang tidak mau ketinggalan mode.
Kini perempuan tidak lagi mengenakan jilbab dengan pakaian yang
longgar-longgar saja dan dengan warna yang monoton (warna gelap).
Hal ini merupakan dampak dari perkembangan industri busana muslim
yang semakin menjadi tren dan diikuti munculnya berbagai designer
busana muslimah lokal maupun nasional yang menawarkan rancanganrancangan yang cantik. Para perancang mengeksplorasi cutting dan pola,
mengadaptasi teknik baru serta bereksperimen dengan material. Hasilnya
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era baru busana muslim yang segar, inovatif, muda, sekaligus
kontemporer.

Gb. 2.16 Model-Model Busana Muslim Kontemporer
Sumber : http://sitisstreet.blogspot.com/

Untuk memenuhi keinginan para muslimah dalam hal fashion ini,
peragaan dan lomba busana muslim sering diadakan. Bahkan setiap
tahun para perancang yang mengkhususkan diri pada busana muslim
juga mengeluarkan tren busana muslim untuk tahun berikutnya, sama
seperti perancang-perancang busana lain yang setiap tahun juga
mengeluarkan rancangan tren busana musim gugur, musim panas,
musim dingin dan lain-lain.
Tidak berhenti sampai di situ, gaya hidup muslimah modern yang
lebih percaya diri jika mengenakan busana muslim karena sekarang
dirasa sangat fashionable dan lebih trendy, memunculkan ide bagi para
fashion blogger muslimah untuk membuat suatu komunitas para
.
Komunitas ini merupakan wadah silaturahmi para pengguna jilbab.
Diikuti oleh para remaja dan ibu-ibu muda, komunitas ini menjadi
cermin gaya hidup muslim modern di Indonesia. Komunitas yang
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mempunyai misi untuk memotivasi para perempuan yang masih ragu
untuk memakai jilbab ini menggunakan fashion muslim sebagai pengikat
dan daya tarik untuk bergabung didalamnya.
Di seluruh kota-kota besar di Indonesia, seperti Jakarta, Bandung,
Surabaya, Makassar, Malang, Jogja, bahkan Surakarta sendiri, Hijabers
Community telah membuat eksistensi perempuan muda berhijab di
Indonesia semakin menonjol. Bukan sekadar eksis dengan gaya busana
muslim yang modis, namun juga muslimah yang dapat bersyiar melalui
fashion dalam kegiatan Islami bergaya anak muda, seperti pengajian,
talkshow, pelatihan mengaplikasikan kerudung yang stylish (hijab
tutorial) hingga peragaan busana dan bazaar mode muslim yang biasa
digelar di pusat-pusat perbelanjaan.

Gb. 2.17 Pengajian dan hijab tutorial oleh HIjabers Community
Sumber : http://rightflipflop.wordpress.com/

Dari

berbagai

fenomena

diatas,

tidak

mengherankan

jika

penampilan kini menjadi persoalan serius dalam perburuan kecantikan
dan untuk selalu tampil yang tercantik, tidak hanya dipentas fashion, tapi
juga dalam kehidupan sehari-hari.
Hal ini merupakan gejala paling mutahir di Indonesia bagaimana
seorang muslimah dilatih untuk terobsesi dengan persoalan gaya hidup
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yang memprioritaskan penampilan, sehingga salon-salon selalu ramai
dipenuhi para wanita, baik untuk merawat wajah, tubuh, rambut, bahkan
sampai ke kuku tangan. Fasilitas yang memberikan layanan untuk
mempercantik penampilan telah dan akan terus tumbuh menjadi bisnis
yang menjanjikan, sehingga lahirlah apa yang saat ini kita kenal dengan
"Salon Muslimah".
Dalam masyarakat modern saat ini, dimana gaya hidup menjadi
sebuah ciri, setiap orang dituntut memainkan dan mengontrol peranan
mereka sendiri. Dengan demikian, gaya pakaian, dandanan wajah, juga
segala macam aksesoris yang menempel, adalah bagian dari pertunjukan
identitas dan kepribadian diri.
Selanjutnya, dalam hal bergaul, para muslimah modern telah
mengikuti arus budaya pop yang sedang tren. Dengan menjamurnya
pusat perbelanjaan bergaya semacam shopping mall, kafe-kafe,dll
menjadikan para muslimah khususnya kaum muda, menjadikan tempat
tersebut sebagai ajang berkumpul dan bergaul. Mulailah muncul outletoutlet berlabel "Exclusive Moslem Fashion",

"Cafe Muslimah"

sebagaimana telah menjamurnya "Salon Muslimah". Pada gilirannya
bagi sejumlah remaja muslimah, gaya hidup dengan segala kemudahaan
dan kesenangan sudah menjadi kebiasaan yang makin mengakar.

Gb.2.18 Gaya Hidup Muslimah Modern
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Dengan semakin menjamurnya shopping mall, telah melahirkan
gaya hidup baru bagi muslimah, yaitu "shopaholic woman" yang
meminjam istilah Yasraf Amir Puliang. Melalui komoditas yang
ditawarkan, shopping mall telah mentransformasikan kegiatan belanja
yang sebelumnya semata-mata kegiatan transaksi jual beli, menjadi
kesenangan dan fantasi. Kebudayaan belanja telah menjadi satu gaya
hidup dikalangan muslimah pada saat ini.
2.2.2

Pengaruh Media terhadap Gaya Hidup Muslimah Modern
Kontribusi media bagi perkembangan gaya hidup para muslimah

modern sangatlah besar dikarenakan menjamurnya media massa
sehingga saat ini kita hidup dengan berlimpahnya informasi.
Menurut Chaney (2003:10), para pemikir keagamaan mutahir harus
mulai melihat bahwa sensibilitas keagamaanpun mulai mengalami
"komodifikasi" (menjadi komoditas) dipentas media massa. Ketika
jilbab, gamis, dan baju koko (dengan berbagai model, bahan, corak dan
warna) kian menjadi salah satu ikon gaya hidup dalam fashion dan mulai
menjadi bisnis besar, serta banyak dipakai para artis dalam dunia hiburan
seperti sekarang ini. Disadari atau tidak, maka sebetulnya dikalangan
tertentu muncul upaya untuk konsumtif.
Begitu pula dengan perkembangan industri penerbitan khusus
remaja saat ini yang telah menjadi ladang persemaian gaya hidup.
Banyak majalah anak muda yang menawarkan gaya hidup di seputar
perkembangan tren busana, problem gaul, pacaran, berbelanja, dan acara
mengisi waktu senggang yang jelas perlahan tapi pasti akan ikut
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membentuk budaya kawula muda (youth culture) yang berorientasi gaya
hidup fun.

Gb.2.19 Media Massa Mengangkat Tema Muslimah Modern
Sumber : http://jilbabwata.com/

Sampai tahap ini, kita bisa melihat adanya hubungan yang
kompleks antara tubuh, fashion, gaya dan penampilan, serta identitas
kepribadian yang ingin dikukuhkan oleh muslimah modern sebagai
akibat dari pengaruh media dalam pembentukan identitasnya melalui
gaya hidup yang ditampilkan. Pembentukan identitas bukan persoalan
sederhana. Ia tidak pernah bergerak secara otonom atau berjalan atas
inisiatif diri sendiri, tapi dipengaruhi oleh berbagai macam faktor yang
beroperasi bersama-sama seperti faktor pengaruh ideologi kelompok dan
tekanan teman sebaya.

2.3 Tinjauan Arsitektur Islam
2.3.1

Pemahaman Arsitektur Islam
Arsitektur Islam merupakan penerapan konsep-konsep Islam dalam

sebuah bangunan, yang diaktualisasikan pada segi fisik maupun unsur
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spiritual pada bangunan tersebut yang bersumber dari Al-Quran dan asSunnah (Hadits).
Pada dasarnya dalam Al-Quran dan Hadits tidak menyebutkan
secara tersurat tentang bangunan dan arsitektural. Namun lebih kepada
aturan dan pola hidup (aktivitas) dalam kehidupan soial yang kemudian
diaplikasikan dan memiliki keterkaitan dengan wadah aktivitas tersebut
hingga menghasilkan suatu fisik bangunan dan produk arsitektural
lainnya, berikut adalah contoh-contohnya.
1.

Konsep Toleransi

pincang, tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi
r :61)
Penerapan ayat ini dalam konsep arsitektural dapat dilakukan
dalam aksesibilitas bangunan. Misalnya penggunaan ramp sebagai
pengganti tangga bagi difabel (penyandang cacat, manula, ibu hamil)
dengan kemiringan standar ramp adalah 50-70 .

Gb.2.20 Ramp
Sumber: http://blontankpoer.com/2010/06/13/disabilitydan-difability/ramp/
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Konsep Religius

olehmu berdua beberapa buah rumah di Mesir untuk tempat
tinggal bagi kaummu dan jadikanlah olehmu rumah-rumahmu itu
tempat

shalat

dan

Dirikanlah

olehmu

sembahyang

serta

gembirakanlah orang-orang yang
Dalam bangunan yang bahkan bersifat komersil, aspek tersebut
ditunjukkan dengan menyediakan sebuah ruangan untuk sholat
(musholla, masjid).

Gb.2.21 Mushola
Sumber : http://arsitekturberkelanjutan.wordpress.com/2010/03/18/

3.

Konsep Keseimbangan Dengan Alam
Secara ideal luas bangunan berkisar antara 40%-60% dari luas

lahan dengan ketentuan : ada sempadan depan dan belakang dengan
halaman; lebih asri jika halaman di rencanakan adanya taman, sehingga
setiap sisa tanah tidak tertutup bangunan yang berfungsi sebagai serapan
air hujan; jika memungkinkan ada jarak bangunan minimal 1 meter pada
kiri-kanan bangunan, untuk sirkulasi udara dan kemudahan jika terjadi
kebakaran.
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Gb.2.22 Pengadaan Vegetasi pada Bangunan
Sumber : http://arsitekturberkelanjutan.wordpress.com/2010/03/18/

Islam merupakan agama universal dan bersifat kompleks begitu
pula dengan Arsitektur Islam. Arsitektur Islam tidak terbatas pada
perwujudan bentuk saja, akan tetapi juga pada nilai-nilai hakiki di
dalamnya.
Menurut Munichy B. Edrees dalam Aplikasi Konsep Islam Dalam
Lingkungan Makro, Arsitektur Islam adalah bagian dari aspek visual
kebudayaan yang merupakan cerminan dari tata nilai dan tata laku yang

Lingkungan yang Islami hendaknya berladaskan pada ajaran Islam
yaitu

dan

seperti firman Allah

mereka berpegang dengan tali Allah (agama) dan berpegang dengan

tiadalah Kami Mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) Rahmat bagi

kemaslahatan umat manusia maupun alam semesta, artinya desain
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arsitektur baik makro atau mikro harus berasas manfaat bagi
kemaslahatan umat manusia maupun bagi alam semesta.
Jadi menurut agama Islam, orang mu'min yang sejati ialah orang
yang telah merasakan dirinya sebagai anggota masyarakat, dimanapun
berada dapat berbaur satu sama lain ditengah perkembangan jaman dan
gaya hidup yang semakin modern. Sehingga dalam apliksi arsitektur :
pengadaan ruang bersama atau open space untuk melakukan kegiatan
sosial, berkumpul (hablu minnanas), misalnya teras, taman, dll

Gb. 2.23 Teras dan Halaman Rumah Sebagai Area Berkumpul
Sumber : http://www.homeinteriorsite.com/

Pola dasar dalam berkehidupan yang dianjurkan dalam Islam
adalah pola dasar yang mengatur bagaimana seorang manusia bersikap,
bertindak dan melakukan segala aktivitasnya tentunya juga akan
mempengaruhi pola desain dalam perancangan.
Menurut Rehman (2002) dalam The Grand Tradition of Islamic
Architecture, bangunan arsitektur Islam memiliki desain berbasis

memodifikasi pencahayaan, ventilasi, efek suara, landscape, warna,
tekstur, interior dan eksterior.
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Penerapan Nilai Nilai Islami pada Bangunan Mengacu pada
Konsep Arsitektur Islami5

1.

Prinsip Pengingatan kepada Tuhan
Karenanya sangat penting bagi kita untuk memperlihatkan

kebesaran alam sebagai ciptaan langsung dari Allah jika dibandingkan
dengan bangunan atau produk ciptaan manusia. Perancangan bangunan
dan perkotaan haruslah berusaha mendekatkan penghuninya dengan
suasana yang lebih alami dan dekat dengan alam.
-lah Tuhan yang membentangkan bumi dan menjadikan
gunung-gunung dan sungai-sungai padanya. Dan menjadikan
padanya

semua

buah-buahan

berpasang-pasangan,

Allah

menutupkan malam kepada siang. Sesungguhnya pada yang
demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum
yang memikirkan(3) Dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang
berdampingan, dan kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman dan
pohon korma yang bercabang dan yang tidak bercabang, disirami
dengan air yang sama. Kami melebihkan sebahagian tanamtanaman itu atas sebahagian yang lain tentang rasanya.
Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda
-4)
2.

Prinsip Pengingatan pada Ibadah dan Perjuangan
Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan,

namun juga mengatur bagaimana hubungan sesama manusia dalam
5

Nangkula Utaberta, Arsitektur Islam Pemikiran, Diskusi, dan Pencarian Bentuk,
Yogyakarta, Gajah Mada Universitas Press,2003
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konteks hubungan dengan Tuhan. Prinsip ini tidak hanya berbicara
tentang aspek ibadah saja namun juga berbicara mengenai muamalat
dan perjuangan perbaikan kehidupan manusia. Hal ini terjadi karena
konsep ibadah dalam Islam menyatu dengan keseharian kehidupan
muslim itu sendiri. Hal ini terlihat dari firman Allah berikut ini :
-Qur'an) ini tidak ada keraguan
padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa (2) (yaitu) mereka
yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan
menafkahkan sebahagian rezki yang Kami anugerahkan kepada
mereka (3) dan mereka yang beriman kepada Kitab (Al-Qur'an)
yang telah diturunkan kepadamu dan Kitab-kitab yang telah
diturunkan

sebelummu,

serta

mereka

yakin

akan

adanya

(kehidupan) akhirat (4) Mereka itulah yang tetap mendapat
petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang
-Baqarah 1-5)
Dalam dunia arsitektur, hal ini merupakan suatu prinsip yang
membawa implikasi sangat besar. Dalam perancangan masjid misalnya,
ide tentang prinsip ibadah dan perjuangan menjadikan masjid bukan
hanya sekedar tempat sholat dan ibadah ritual saja. Namun juga berperan
sebagai pusat kegiatan sehari-hari dan pusat interaksi serta aktivitas dari
komunitas Muslim di kawasan tersebut karenanya elemen-elemen seperti
pagar dan dinding bangunan seharusnya lebih terbuka dan memberi
kesan mengundang daripada melarang orang untuk masuk ke dalamnya.
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Prinsip Pengingatan akan Kerendahan Hati
Dalam dunia arsitektur, prinsip ini berbicara tentang bagaimana

seharusnya kita meletakkan dan menyusun massa bangunan dalam
konteks lingkungannya. Ukuran bangunan sebagaimana kita belajar dari
penampilan Rasulullah tidak seharusnya berdiri terlalu besar secara
kontras dibandingkan bangunan sekitarnya. Kita harus berusaha
memberikan kesan bahwa Islam sebagai agama yang demokratis,
progresif dan siap menerima berbagai perubahan.
Bangunan pun tidak seharusnya mengacaukan komposisi alami
dari lingkungan alaminya dengan memaksakan komposisi simetri yang
seringkali justru dipaksakan demi alasan simbolik atau formalitas saja.
4.

Prinsip Pengingatan akan Wakaf dan Kesejahteraan Publik
Dalam dunia arsitektur, fasilitas umum dan fasilitas sosial perlu

mendapatkan prioritas yang utama.
Dalam sebuah mall seringkali fasilitas umum seperti tempat
bermain anak, tempat duduk, taman atau masjid menjadi bagian dari
bangunan yang terpinggirkan karena dianggap tidak memiliki nilai
komersial, sehingga kita perlu merekonstruksi pola pikir dan
pemahaman kita dari sebuah pola perancangan yang berorientasi kepada
materialistik ke pemikiran yang lebih sosial dan mengutamakan
kepentingan publik.
5.

Prinsip Pengingatan terhadap Toleransi Kultural
Di negara-negara Islam dimana Islam menjadi umat mayoritas,

toleransi dan kerjasama antar agama berjalan dengan baik dan
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berkembang. Hal ini membuktikan bagaimana Islam sebagai sebuah
sistem hidup menjadi rahmat bagi seluruh alam sebagaimana firman
Allah :

- Anbiya 107)
Dalam dunia arsitektur, hal ini menegaskan akan kewajiban kita
untuk menghormati budaya dan kehidupan sosial masyarakat dimana
bangunan tersebut berdiri. Selama tidak bertentangan dengan Islam kita
diperbolehkan mempergunakan bahasa arsitektur masyarakat setempat
dengan memanfaatkan potensi dan material yang ada di tempat tersebut.
Hal ini tentu menjadi prinsip yang menjamin fleksibilitas perancangan
bangunan dalam Islam.
6.

Prinsip Pengingatan akan Kehidupan yang Berkelanjutan
Dewasa ini kita melihat banyak sekali kerusakan yang terjadi di

muka bumi ini yang disebabkan oleh tingkah laku manusia sebagaimana
difirmankan Allah berikut ini.
rusakan di darat dan di laut disebabkan karena
perbuatan tangan manusi, supay Allah merasakan kepada mereka
sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali
(ke jalan yang benar) (41) Katakanlah: "Adakanlah perjalanan di
muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang
yang terdahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang
-42)
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Dalam dunia arsitektur, kelestarian secara alami mengajarkan
kepada kita untuk memperhatikan kondisi lahan dan lingkungan sekitar
kita sebelum merancang sebuah bangunan. Pemilihan bahan dan
penggunaan teknologi perlu diperhatikan sebelum kita melakukan suatu
perubahan terhadap tapak dan mengolahnya.
7.

Prinsip Pengingatan tentang Keterbukaan
Dalam dunia arsitektur prinsip ini memberikan sebuah implikasi

yang luar biasa terutama dalam perancangan bangunan pemerintahan.
Sebagai contoh, pada bangunan parlemen Jerman, masyarakat dapat
berjalan di bagian atapnya dan dapat melihat bagaimana wakil rakyatnya
bersidang.

Perancangan

ini

menunjukkan

supremasi

sekaligus

pengawasan dari masyarakat kepada pemimpinnya.

Gb.2.24 Gedung Parlemen Jerman
Sumber : http://sunggar.multiply.com/journal/item/29

Dalam dunia arsitektur ide kedua dari prinsip keterbukaan ini
berimplikasi terhadap perancangan minimum dari bangunan untuk
keselamatan anak. Pada bangunan tinggi seperti apartemen dan rumah
susun aspek keamanan bagi anak-anak seringkali diabaikan.
Pembahasan di atas mengenai berbagai ide dan kerangka teori
Arsitektur Islam yang lahir dari prinsip-prinsip dasar Islam yaitu Al-
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nilai yang ada dalam Islam untuk kemudian diimplementasikan dalam
perencanaan bentuk pusat perbelanjaaan (bentuk konvensional atau
bentuk lifestyle mall) yang sesuai untuk perancangan Moslem Lifestyle
Mall di Surakarta.
2.3.3

Simbol dan Ornamen Islami
Arsitektur

Islam

adalah

cara

membangun

yang

Islami

sebagaimana ditentukan oleh hukum syariah, tanpa batasan terhadap
tempat dan fungsi bangunan, namun lebih kepada karakter Islaminya
dalam hubungannya dengan desain bentuk dan dekorasi. Definisi ini
adalah suatu definisi yang meliputi semua jenis bangunan, bukan hanya
monumen ataupun bangunan religius (Saoud, 2002: 2).
Sebagaimana telah kita ketahui bersama, Arsitektur Islam
merupakan salah satu gaya arsitektur yang menampilkan keindahan yang
kaya akan makna. Setiap detailnya mengandung unsur simbolisme
dengan makna yang sangat dalam. Salah satu makna yang terbaca pada
arsitektur Islam itu adalah bahwa rasa kekaguman kita terhadap
keindahan dan estetika dalam arsitektur tidak terlepas dari kepasrahan
dan penyerahan diri kita terhadap kebesaran dan keagungan Allah
sebagai Dzat yang memiliki segala keindahan.
Arsitektur Islam merupakan wujud perpaduan antara kebudayaan
manusia dan proses penghambaan diri seorang manusia kepada
Tuhannya, yang berada dalam keselarasan hubungan antara manusia,
lingkungan

dan

Penciptanya.

Arsitektur

Islam

mengungkapkan
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hubungan geometris yang kompleks, hirarki bentuk dan ornamen, serta
makna simbolis yang sangat dalam (Aulia Yahya. 2008).
Salah satu ciri utama yang memberikan warisan artistik identity
dunia Muslim yang berbeda adalah penggunaan corak-corak geometri.
Geometri Islam terdiri atau terhasil daripada bentuk-bentuk sederhana
seperti bulatan dan segi empat, corak-corak geometri yang digabungkan,
diulang, dihubungkan, dan disusun dalam kombinasi lengkap, sehingga
menjadi salah satu ciri khas keseniaan Islam. Empat bentuk asas atau

lengkap dibuat adalah melibatkan daripada asas bulatan dan gabungan
bulatan, segi empat atau sisi empat poligon; corak bintang, segi empat
dan segitiga yang terlukis dalam sebuah bulatan serta melibatkan
berbagai sisi (Norsaedah Binti Jamaludin, 2010).
Sebenarnya telah ditemukan 6 simbolisasi yang sering digunakan
dalam bangunan dengan nuansa Islam, yaitu :
Tabel 2.4 Elemen Bernuansa Islami
NO
1

2

ELEMEN & KETERANGAN
Lengkung termasuk kubah

GAMBAR

Minaret / Menara
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NO
3

ELEMEN & KETERANGAN
Intricate : ornament berwarnawarni
dengan
garis
jalinan
geometris yang membentuk pola
seperti bintang atau yang lain

4

Miqornas : pengulangan bentuk
kubikal,
geometris,
atau
pelengkung kecil-kecil seperti
sarang lebah atau stalakmit

5

Arabesque : hiasan lengkung atau
geometri
yang
merupakan
penyederhanaan dari tanaman

6

Kaligrafi :
diperindah

tulisan

arab

GAMBAR

yang

Sumber : Dhani Mutiari dan S. Setyowati, 2005

2.3.4
1.

Preseden Pusat Perbelanjaan dengan Arsitektur Islam
Goro Assalam, Surakarta
Goro adalah salah satu pusat belanja terbesar di Solo. Area tempat

parkir yang cukup luas sering dimanfaatkan untuk berbagai event khusus
seperti, pameran buku, dan expo.
Dari segi arsitekturnya, Goro Assalam menggunakan ornamenornamen islam dalam penyelesaian fasadnya. Penggunaan elemen kubah
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pada atapnya dan warna dinding eksterior hijau pun menambah kesan
islami.

Gb.2.25 Goro Assalam Solo
Sumber : http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=665348&page=17

2.

Pasar Tanah Abang, Jakarta
Pasar Tanah Abang di Jakarta Pusat memang sudah terkenal sejak

zaman kolonial Belanda sebagai pusat perdagangan tekstil terbesar seAsia Tenggara. Selain bahan sandang, para pembeli juga membeli
keperluan lain, seperti karpet dan barang elektronik.
Arsitektur Islam pada Pasar Tanah Abang sangat kental terlihat
dari fasad yang kaya akan ornamen islami dan warna hijau pada
dindingnya. Pada lantai paling atas terdapat masjid dengan pohon-pohon
kurma di halamanya.

Gb.2.26 Pasar Tanah Abang
Sumber:http://jakartacity.olx.co.id/pusat-grosir-pasar-regional-tanah-
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The Dubai Mall, Dubai
Dubai Mall adalah mall raksasa di Dubai, Uni Emirat Arab,

oleh Emaar. Mall ini mengklaim diri sebagai mall terbesar di dunia.
Proyek ini mencakup area lebih dari 12 juta ft² , dengan 10-15 mall kecil
dibangun didalamnya, mencakup 9 juta ft² dari seluruh bangunan toko
eceran (dapat menampung lebih dari 1000 toko).
Karena pengaruh budaya setempat (sebagai negara muslim) maka
mall ini kental akan arsitektur islamnya. Lengkungan- lengkungan
diantara pilar dan ornament secondary skin yang menggunakan corak
geometri islami. Secara keseluruhan, The Dubai Mall merupakan sebuah
mall dengan arsitektur modern seperti mall-mall pada umumnya.
Sehingga asitektur pada gedung mall ini adalah perpaduan antara
arsitektur modern yang mendapat sentuhan arsitektur islam.

Gb.2.27 The Dubai Mall
Sumber: http://www.famedubai.com/dubai-shopping/dubaimall/ibn-battuta-mall-dubai/
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BAB III
TINJAUAN LOKASI
3.1 Tinjauan Kota Surakarta
Surakarta terletak di 110-111 BT dab 7,6

8 LS, dan merupakan salah

satu kota utama di Kawasan Tengah. Luas wilayah administratif
kotamadya Surakarta berkisar anatra 4.404 ha yang terbagi atas lima
kecamatan dan 51 kelurahan.
3.1.1

Batas-batas Surakarta

- Utara : Kab Sukoharjo dan Boyolali
- Selatan : Kab Sukoharjo
- Barat : Kab Sukoharjo dan Boyolali
- Timur : Kab Karanganyar dan Sukoharjo

Gb. 3.1 Peta Surakarta
Sumber : http://lintassolo.wordpress.com/2010/07/06/peta-kota-surakarta/
3.1.2

Rencana Struktur Tata Guna Tanah
Untuk memantapkan struktur yang telah digariskan dalam RUTRK

1993-2013,

adapun

fungsi

masing-masing
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Pengembangan) dengan prosentase kegiatannya seperti ditunjukkan pada
table berikut.
Tabel 3.1 Fungsi Kawasan-kawasan di Surakarta
S
W
P

Skala Pelayanan Kegiatan
Ter
Sekun
Primer
sier
der
ling
B
l
r
na i
W
o
e
s
n
K
k
g
t

I
II
III
IV
V
VI
VII
VII
I
IX
X

Fungsi/kegiatan (%)

A

B

10
15
5

5
15

C

D

E

20

10

5
15

5

15
5
5
10

5
5
10
25

F

10
10
25
10
10
5
5
5

Tot
(%)
G

H

10

5

15
5
5
5
5
Sumber : RUTRK Kodya Surakrta 1993-2013 dan RDTRK SkaSel

70
60
45
65
70
75
90
55

100
100
100
100
100
100
100
100

75
90

100
100

Keterangan :

3.1.3

A : Fungsi Pariwisata

E

: Fungsi Pendidikan

B : Fungsi kebudayaan

F

: Fungsi Perdagangan

C : Fungsi Olahraga

G

: Fungsi Pusat Adm

D : Fungsi Industri

H

: Fungsi Perumahan

Kondisi Umum Surakarta
Sektor perekonomian Kota Surakarta

menurut PDRB (Produk

Domestik Regional Bruto), BPS Ska Dalam Angka 2011, lapangan
usaha yang paling dominan dan relatif stabil mengalami kenaikan dari
tahun ke tahun adalah sektor industri dan perdagangan yakni prosentase
distribusinya mencapai angka 27,1 %. Maka dapat disimpulkan bahwa
Kota Surakarta merupakan daerah sentral kegiatan industri dan
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perdagangan, sehingga tingkat perkembangan ekonominya akan sangat
ditentukan dari kedua sektor tersebut.
Dari potensi perekonomiannya, dapat diperkirakan golongan
menengah ke atas sudah cukup banyak, sehingga keberadaan Moslem
Lifestyle Mall di Surakarta bisa direalisasikan.
Sebagai kota yang terbilang mapan, Surakarta mempunyai fungsi
sebagai

kota

pemerintahan,

perdagangan,

industri,

pendidikan,

pariwisata, olah raga, serta sosial budaya. Adapun daftar fungsi kota
beserta skala pelayanannya adalah sebagai berikut.
Table 3.2 Fungsi Kota dan Skala Pelayanan
NO
1
2
3
4
5
6

FUNGSI KOTA
SKALA PELAYANAN
Perdagangan
Local, regional
Industri
Local, regional, nasional
Pendidikan
Local, regional
Pariwisata dan social budaya
Local, regional, nasional, internasional
Pemerintahan
Local, regional
Fasilitas sosial
Local, regional, nasional
Sumber : RBWK Surakarta Bagian Selatan

Dengan data perkembangan perdagangan dan jasa yang semakin
meningkat, akan dapat mendukung keberadaan Moslem Lifestyle Mall di
Surakarta.
Di mata masyarakat Surakarta khususnya golongan tingkat
ekonomi menengah ke atas, fasilitas komersial seperti mall bukan lagi
sekedar tempat berbelanja, melainkan telah menjadi tempat bersantai,
berkumpul, arena hiburan dll. Sehingga mall tidak hanya menyediakan
unit-unit

toko

saja,

melainkan

sarana

rekreasi

yang

nyaman,

menyenangkan dan menarik, seperti Solo Grand Mall, Solo Square dan
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Solo Paragon yang menyediakan fasilitas bioskop, karaoke keluarga,
arena permainan anak, foodcourt dll
Sedangkan data jumlah penduduk di Surakarta berdasarkan agama
juga dapat digunakan sebagai data pendukung keberadaan Moslem
Lifestyle Mall.
Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Menurut Agama
Kecamatan
Laweyan
Serengan
Pasar Kliwon
Jebres
Banjarsari
KOTA
2010
2009
2008
2007

Islam
Katholik Kristen Budha
89.969
11.371
9.559
525
49.614
6.683
7.030
7.030
73.765
7.734
7.018
7.018
99.552
23.766
20.267
20.267
133.136
19.503
23.779
23.779
446.039
69.057
67.653
3.724
443.231
67.734
69.718
3.761
438.323
67.628
69.497
3.762
406.339
70.292
69.453
4.462
412.283
74.355
69.971
4.605
Sumber : BPS Ska Dalam Angka 2011

Hindu
343
22
157
782
336
1.640
1.595
1.638
2.123
2.141

Jumlah
111.767
63.491
89.164
145.703
177.985
588.110
586.039
580.849
553.669
563.355

Dari data kependudukan di atas dapat dilihat bahwa mayoritas
penduduk Surakarta beragama Islam, sehingga sangat mendukung
keberadaan Moslem Lifestyle Mall sebagai pusat perbelanjaan modern
sebagai wadah pemenuhan kebutuhan masyarakat muslim di Surakarta.
Seperti di kota-kota besar di Indonesia, kebutuhan yang
berhubungan dengan fashion, penampilan ataupun hiburan di kota
Surakarta juga mengalami kemajuan. Minat untuk selalu mengikuti tren
sudah besar bagi masyarakat kota Surakarta terutama bagi para wanita.
Fasilitas-fasilitas dibidang mode seperti pusat perbelanjaan, salon
kecantikan dan pusat kebugaran banyak diminati oleh masyarakat.
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Perkembangan gaya hidup masyarakat tersebut berpengaruh pada
eksistensi busana muslim dikalangan para wanita muslim modern.
Fenomena yang muncul di Kota Surakarta sendiri pun busana muslim
kini mudah ditemui di pasaran . Berdasarkan survey pribadi, peningkatan
jumlah butik muslim dari tahun 2009 hingga 2011 mencapai lebih dari
100%. Banyaknya peretail di Pasar Klewer, Beteng Trade Centre, Pusat
Grosir Solo, Solo Grand Mall dan Solo Square yang menjual busana
muslim juga mengalami peningkatan rata-rata 50%.
Tidak hanya mode dan fashion, kebutuhan masyarakat muslim
yang lain seperti buku-buku tentang Islam, aneka makanan dan camilan
khas masyarakat muslim (roti maryam, kurma, kacang Arab, kismis, dll),
furniture rumah tangga (kaligrafi, karpet mushola, poster, dll) bahkan
industri jasa seperti wisata religi, travel haji dan umroh pun telah dibidik
oleh para wirausaha untuk dijadikan lahan bisnis.

Gb. 3.2 Toko-Toko Menjual Kebutuhan Muslim
Sumber : Dokumen Pribadi
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3.2 Potensi Dan Permasalahan Pemenuhan Kebutuhan Gaya Hidup
Masyarakat Muslim Di Surakarta
3.2.1

Potensi Pemenuhan Kebutuhan Gaya Hidup Masyarakat
Muslim di Surakarta
Kota

Surakarta

mempunyai

potensi

yang

besar

untuk

mengembangkan bisnis produk-produk yang bernuansa islami, seperti
fashion, buku-buku, makanan, dan perlengkapan lain. Dari segi fashion
misalnya, busana muslim menjadi usaha kreatif lebih dari sekadar
memenuhi kebutuhan pasar musiman. Bisnis busana muslim bisa
berkembang menjadi bisnis fashion yang menjanjikan didukung oleh
industri tekstil dan pakaian yang ada di Surakarta yang memang sudah
cukup banyak dan ditunjang dengan adanya industri batik yang terkenal
baik di dalam maupun di luar negeri.
Toko-toko yang menjual kebutuhan gaya hidup muslim banyak
ditemui di Surakarta, seperti daerah Kecamatan Pasar Kliwon,
Kecamatan Kauman, daerah Pabelan sekitar Universitas Muhamadiyah
(UMS) dan titik-titik kota yang merupakan wilayah yang berdekatan
dengan fasilitas-fasilitas umum berbasis Islam (instansi pendidikan
Islam, pondok pesantren, rumah sakit, dll) yang menyebar di seluruh
kota Surakarta. Banyak produk yang ditawarkan mulai dari fashion,
makanan, furniture rumah, perlengkapan ibadah, obat-obat herbal,
kosmetik, dll. Bahkan industri jasa seperti travel wisata rohani, agen
umroh dan haji, salon khusus muslimah pun banyak diminati masyarakat
Surakarta.
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Outlet atau butik-butik yang menjual fashion muslim dengan
membawa brand masing-masing di Kota Surakarta kini sudah mulai
banyak bermunculan, jumlahnya pun dari tahun ke tahun meningkat
pesat seiring dengan pesatnya kemajuan busana muslim di kalangan
masyarakat kota sebagai busana yang tidak lagi dipandang sebelah mata.
Outlet atau butik-butik muslim di Kota Surakarta kebanyakan terletak di
dekat sentra penjualan kain batik yaitu Pasar Klewer seperti House of
Danadi, Al- Fath, Kilat, dll; daerah Kampung Batik Laweyan seperti
Bilqis, Up2Date, Az- Zahra,dll ; daerah Pasar Kliwon yang dikenal

daerah dekat sekolah/instansi pendidikan berbasis Islam seperti House of
Orchid, House of Shasmira, Penimo, dll. Para pedagang tersebut menjual
busana muslim dengan berbagai model dan tema tersendiri serta
penataan masing-masing.

Gb.3.3 Contoh Butik Muslim Ternama di Surakarta
Sumber : Dokumen pribadi

Para perancang mode di Surakarta juga mulai merancang modelmodel busana muslim kontemporer. Mereka melihat permintaan pasar
akan busana muslim yang trendy mulai meningkat. Perancang di
Surakarta seperti, Solo Bagio, Djongko Raharjo, Djoko Widiarto, Tuti,
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merupakan perancang senior, selain itu ada juga perancang muda seperti,
Endi Ariesta, Alan, Eko, Hendrik dan Rori.

menjadi daya tarik tersendiri sebagai pencerminan gaya hidup muslim
modern yan

anyak masyarakat

Surakarta terlebih para remaja perempuan dan ibu-ibu muda tertarik
untuk bergabung di komunitas berhijab ini. Mereka semakin percaya diri
untuk memakai busana muslim yang fashionable di setiap aktivitas
mereka

sehingga

membuat

tren

berjilbab

semakin

semarak.

Kemunculan kedua komunitas ini membuat era berbusana para
muslimah pun kini semakin modis dan bergaya.
Dari beberapa fenomena tersebut, dapat menjadi penanda bahwa
busana muslim di Surakarta semakin berkembang menjadi gaya hidup
muslimah modern dan sebagian besar masyarakat Kota Surakarta telah
memposisikan fashion muslim sebagai budaya berpakaian mereka.
Sehingga dapat diprediksikan prospek industri fashion muslim di Kota
Surakarta akan semakin membaik.
3.2.2

Permasalahan

Pemenuhan

Kebutuhan

Gaya

Hidup

Masyarakat Muslim di Surakarta
Gaya hidup muslim modern sekarang tercermin dari busana
muslim yang mereka pakai juga tempat-tempat hiburan yang mereka
kunjungi. Minat untuk selalu mengikuti mode atau tren dalam berbusana
muslim sudah besar bagi masyarakat kota Surakarta. Namun semua itu
tidak didukung dengan fasilitas yang memadai.
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Acara-acara promosi dan informasi tentang karya-karya perancang
lokal memang jarang diadakan sehingga masyarakat Kota Surakarta
kurang mengapresiasi dan memilih untuk berbelanja busana-busana
muslim di pasaran yang hanya mengikuti tren yang sedang berkembang
tanpa memperhatikan kualitas bahan dan detail rancangan.
Disamping itu, lokasi butik-butik muslim dengan brand terkenal
masih banyak tersebar di titik-titik Kota Surakarta dan saling berjauhan.
Bagi para konsumen dan pecinta mode muslim sendiri, diharapkan bisa
lebih mudah dalam pemenuhan kebutuhan akan fashion muslim.
Kecenderungan masyarakat Surakarta untuk mengikuti arus budaya
populer yang sedang tren sangat berpengaruh dalam hal cara bergaul
bagi para muslim modern. Menjamurnya pusat perbelanjaan bergaya
semacam shopping mall, kafe-kafe, dll menjadikan para wanita muslim
khususnya kaum muda, menjadikan tempat tersebut sebagai ajang
berkumpul dan bergaul. Namun sayangnya, kebutuhan tersebut belum
terwadahi di Surakarta. Dimana pemenuhan kebutuhan muslim mulai
dari fashion, aksesoris, kuliner, perlengkapan ibadah, kosmetik, bukubuku atau furniture, dll yang berhubungan dengan gaya hidup seorang
muslim dan bernuansa Islami secara terpadu dalam suatu wadah pusat
perbelanjaan modern/ mall.
Sebagai contoh, selama ini mall yang menyediakan outlet eksklusif
fashion muslim hanya dapat ditemui di Solo Grand Mall, dimana
terdapat 10 gerai yang menjual busana muslim dan jilbab. Kebutuhan
akan salon/ pusat kecantikan di dalam mall pun belum terpenuhi,
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sehingga wanita yang berjilbab seperti enggan untuk ke salon karena
terlalu terbuka dan bercampur antara pria dan wanita.
Pada intinya masyarakat muslim modern membutuhkan suatu
wadah untuk pemenuhan segala macam kebutuhan gaya hidup mereka.
Dimana di sana mereka dapat melakukan aktivitasnya sebagai
konsumen, kebutuhan akan barang dan jasa terpenuhi sekaligus
keinginan menikmati fasilitas-fasilitas hiburan dan kenyamanan yang
sesuai dengan pola hidup perilaku dan kebiasaan sosial masyarakat
muslim yang berakhlak di
masyarakat urban dengan segala kemudahaan dan kesenangan yang
sudah menjadi kebiasaan yang makin mengakar.

3.3 Kriteria Lokasi Site Moslem Lifestyle Mall
Moslem Lifestyle Mall diharapkan dapat menjadi sebuah bangunan
komersial di Surakarta yang dapat mewadahi kebutuhan masyarakat
muslim pada khususnya yang mecerminkan pola hidup perilaku dan
kebiasaan sosial yang diwujudkan melalui fungsi-fungsi ruang.
Adapun kriteria pemilihan site secara umum, yakni sebagai berikut.
1. Berada pada zona komersial berdasarkan RUTRK.
2. Potensial bagi pengembangan perdagangan dan pariwisata.
3. Pencapaian mudah, tidak jauh dari pusat kota dan dapat diakses
kendaraan pribadi maupun kendaraan umum.
4. Adanya fasilitas pendukung infrastruktur dan utilitas kota
5. Dekat dengan fasilitas berorientasi Islami.
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BAB IV
MOSLEM LIFESTYLE MALL YANG DIRENCANAKAN
4.1 Perencanaan Moslem Lifestyle Mall
Kecenderungan hidup masyarakat muslim sekarang ini yang tidak
lepas dari gaya hidup masyarakat urban. Didukung dengan potensi
Surakarta dalam perkembangan mall yang menawarkan berbagai fasilitas
rekreasi/penunjang, maka untuk mempermudah dalam

pemenuhan

kebutuhan gaya hidup masyarakat muslim, sekaligus menumbuhkan
kesadaran khususnya masyarakat muslim terhadap penegakan syariat islam
dalam bisnis retail, maka dibutuhkan sebuah wadah yang dapat
menampung semua aktivitas tersebut untuk menghemat waktu dan
mobilitas bagi para customer.
Sebagai tindak lanjut dari bangunan yang nantinya direncanakan,
harus mampu mewadahi setiap aktivitas pengguna dengan menghadirkan
tatanan yang mencerminkan pola hidup perilaku dan kebiasaan sosial
masyarakat muslim sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman yang
semakin modern tanpa mengesampingkan budaya dan identitas sebagai
individu muslim.
4.2 Tujuan Dan Sasaran Moslem Lifestyle Mall
4.2.1

Tujuan Moslem Lifestyle Mall
Sebagai wadah pemenuhan kebutuhan yang mecerminkan pola

hidup perilaku dan kebiasaan sosial masyarakat muslim pada khususnya
yang intinya.
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1. Mewadahi kegiatan pemasaran sekaligus promosi mode dan
busana muslim beserta barang dan jasa yang berkaitan dengan
kebutuhan gaya hidup muslim dengan fasilitas hiburan dan
penunjang lainnya untuk

wilayah Surakarta dan sekitarnya

2. Mendukung usaha pengembangan dunia mode muslim yang
merupakan salah satu potensi besar bagi dunia industri mode di
masa yang akan datang baik skala kota, nasional hingga
internasional.
3. Menyediakan ruang komersial sekaligus ruang

publik sebagai

ungkapan gaya hidup masyarakat muslim yang mengutamakan
fungsi interaksi sosial antar individu kota sehingga dapat menarik
para pengunjung dan masyarakat di kota Surakarta.
4. Mengaplikasikan konsep Arsitektur Islam pada bangunan baik
dalam wujud fisik maupun makna yang terkandung dengan
menyatukan kegiatan muamalah dan ibadah sekaligus fungsi ruang
untuk aktivitas sosial berbasis islami dalam satu wadah sebagai
ungkapan pola hidup perilaku dan kebiasaan sosial masyarakat
muslim.
4.2.2

Sasaran Moslem Lifestyle Mall
Memberikan kemudahan bagi masyarakat di Surakarta dan

sekitarnya khususnya masyarakat muslim maupun wisatawan yang
menaruh minat dalam hal mode/busana muslim atau kebutuhan lain yang
berhubungan dengan pemenuhan gaya hidup masyarakat muslim modern
pada khususnya.
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Skala Pelayanan Moslem Lifestyle Mall
Moslem Lifestyle Mall ini dirancang agar mampu memberikan

fasilitas yang dapat diakses masyarakat lokal Surakarta pada khususnya
dan nasional pada umumnya juga para wisatawan yang berkunjung baik
domestik maupun mancanegara meliputi fasilitas komersil seperti :
butik, retail shop, biro jasa, swalayan, salon, kafe, food court, dll juga
fasilitas lain : function hall, area bermain anak, open space, jalur
pedestrian, dll.
Diharapkan dari interaksi ini dapat menciptakan lingkungan binaan
dalam sebuah fasilitas komersil dimana harmonisasi, peran dan
kebutuhan masyarakat akan pemenuhan gaya hidup muslim terwadahi
dalam media yang baik sesuai pola hidup perilaku dan kebiasaan sosial
masyarakat muslim.
4.2.4

Status Kelembagaan Moslem Lifestyle Mall
Moslem Lifestyle Mall di Surakarta merupakan usaha swasta yang

tidak hanya berorientasi pada profit semata, namun juga terdapat sisi
sosial keagamaan yang mencerminkan

pola hidup perilaku dan

kebiasaan sosial masyarakat muslim, dengan kepemilikannya dipegang
oleh sebuah badan swasta yang terdiri dari beberapa pemegang saham.
4.2.5

Program Kegiatan Moslem Lifestyle Mall
Kegiatan yang diselenggarakan dalam Moslem Lifestyle Mall ini

harus bersifat kontinuitas, maka pengelola bertanggung jawab dalam
menangani kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan dan tidak menutup
kemungkinan adanya sponsor oleh pihak tertentu.

commit to user
78

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

Kegiatan yang berlangsung dalam Moslem Lifestyle Mall
dikelompokkan

menjadi

beberapa

kelompok

berdasarkan

jenis

kegiatannya, meliputi :
1.

Kelompok Kegiatan Utama
a. Kegiatan Pemasaran Barang dan Jasa
1) Pengertian
Merupakan kegiatan yang berupa pemasaran hasil produk
mode, kebutuhan muslim lain, bahan-bahan makanan ataupun
pelayanan jasa.
2) Bentuk kegiatan
a) Butik dan retail fashion
Fasilitas ini untuk memasarkan produk mode/busana dari
masing-masing brand busana muslim dan jenis produkproduk mode lain yang didisplay sesuai tema dan penataan
layout interior ruang butik masing-masing.
b) Retail shop
Fasilitas ini untuk memasarkan produk-produk jenis
kebutuhan

muslim

lain

seperti,

buku,

furniture,

perlengkapan mahar, oleh-oleh haji, parfum, dll dengan
fasilitas ruang retail yang bersifat permanent. Sedangkan
untuk retail temporer disediakan gerobak retail.
c) Swalayan
Fasilitas

ini

makanan/barang

menyediakan
kebutuhan

barang-barang
sehari-hari)

yang

(bahan
halal
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maupun yang sudah bersertifikat halal (tidak menyediakan
minuman beralkohol dan rokok)
d) Biro Haji dan Umroh
Fasilitas ini menyediakan pelayanan jasa perjalanan untuk
ibadah haji dan umroh
e) Biro Travel Wisata Religi
Fasilitas ini menyediakan pelayanan jasa perjalanan wisata
religi untuk rombongan atau keluarga, misalnya wisata ke
Masjid Demak, wisata ke Mojokerto (Masjid Walisongo),
wisata ke Semarang (Masjid Agung Jateng), dll
f) Event Organizer
Fasilitas ini menawarkan jasa event organizer untuk acara
yang bernuansa islami seperti pernikahan, khitanan,
aqiqah, dll
3) Sifat kegiatan
a) Menimbulkan kebisingan di sekitarnya
b) Memerlukan keleluasaan ruang
c) Dilaksanakan setiap hari
d) Memerlukan kenyamanan (dalam berbelanja)
b. Kegiatan Promosi
a. Pengertian
Kegiatan dalam rangka memajukan usaha dagang, reklame
atau mensosialisasikan suatu kegiatan tertentu.
b. Bentuk kegiatan
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a) Pameran
Merupakan pameran berkala yang diselenggarakan oleh
pengelola atau pihak luar. Objek yang dipamerkan antara
lain :
- Foto-foto mode busana muslim (dalam dan luar
negeri)
- Produk-produk best seller diantara rancangan para
perancang atau dari beberapa brand busana muslim
- Buku-buku

islami,

hasil

karya

seniman

yang

bernuansa islami seperti kaligrafi, lukisan, dll
b) Peragaan busana
Peragaan busana/fashion show yang diselenggarakan
oleh pengelola maupun pihak luar atau kerja sama
pengelola dan pihak luar adalah bersifat :
- Terbuka (untuk umum), berupa peragaan koleksi
terbaru dari desainer tertentu baik lokal maupun
nasional atau peragaan dari satu atau beberapa brand
busana muslim
- Tertutup (untuk kalangan tertentu), diadakan tidak
secara rutin, dengan tema antara lain malam dana,
pelelangan busana muslim dan perlengkapannya,
event-event khusus terkait mode muslim, dll
c. Sifat kegiatan
a) Diadakan secara berkala
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b) Menimbulkan kebisingan di sekitarnya
c) Memerlukan keleluasaan ruang
d) Memerlukan kondisi tertentu dalam pencahayaan, tata
ruang dan sistem suara
2.

Kelompok Kegiatan Hiburan dan Penunjang
a. Pengertian
Merupakan kegiatan-kegiatan hiburan yang bersifat rekreatif
dan kegiatan

yang melengkapi untuk menunjang kegiatan-

kegiatan yang berlangsung dalam Moslem Lifestyle Mall.
b. Bentuk kegiatan
1) Restoran / foodcourt
Fasilitas ini untuk melayani kebutuhan kuliner baik untuk
para pengunjung maupun karyawan. Semua makanan yang
disajikan adalah makanan halal
2) Fashion Cafe
Fasilitas ini diselenggarakan oleh pengelola. Merupakan kafe
yang

didesain

pertunjukan

dengan

peragaan

konsep

busana

fashion,

muslim

menyajikan

(berkala)

serta

memamerkan memorabilia yang berkaitan dengan mode
muslim.
3) Salon dan Spa Muslimah
Fasilitas

ini

disediakan

untuk

melayani

kebutuhan

pengunjung wanita akan perawatan rambut dan tubuh,
tatarias wajah dan modifikasi jilbab.
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4) Sport Centre Muslimah
Fasilitas ini menyediakan fasilitas kebugaran seperti fitness
centre, gym dan hanya diperuntukan bagi pengunjung
muslimah.
5) Mini Theatre
Fasilitas ini menyediakan ruang-ruang untuk memutar
kaset/vcd film-film islami baik yang bersifat edukasi maupun
hiburan.
6) Area bermain anak/remaja
Fasilitas ini menyediakan area game station dan playground
untuk remaja dan anak-anak
7) Function Hall (ruang serba guna)
Fasilitas ini diselenggarakan oleh pengelola. Menyediakan
ruang yang berfungsi untuk acara besar seperti pengajian,
seminar, pelatihan serta kegiatan sosial lainnya yang bersifat
islami. Fasilitas ini bisa digunakan dengan pembayaran sewa,
profit sharing atau bisa juga gratis tergantung sifat
kegiatannya.
8) Koperasi Simpan Pinjam
Fasilitas ini merupakan jasa simpan pinjam berbasis syariah
9) Drug Store
Fasilitas ini merupakan fasilitas penunjang untuk memenuhi
kebutuhan obat-obatan atau kebutuhan yang berhubungan
dengan bidang kesehatan
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10) ATM Centre
Fasilitas

ini

disediakan

untuk

melayani

kebutuhan

pengunjung akan pengambilan uang.
c. Sifat kegiatan
1) Menimbulkan kebisingan di sekitarnya
2) Memerlukan keleluasaan ruang
3) Beberapa

fasilitas

bersifat

privat

dan

khusus

untuk

pengunjung wanita
4) Dilaksanakan secara rutin
3.

Kelompok Kegiatan Pengelolaan dan Administrasi
a. Pengertian
Merupakan kegiatan pengelolaan, pengaturan hubungan serta
mengorganisir kegiatan intern yang berlangsung di Moslem
Lifestyle Mall yaitu berupa kegiatan pemasaran, promosi dan
hiburan juga kegiatan penunjang.
b. Bentuk kegiatan
1) Administrasi
Mengurusi segala urusan pembukaan, surat menyurat dan
sebagainya dari dalam dan luar Moslem Lifestyle Mall
2) Pengelolaan
Kegiatan pengelolaan meliputi.
a) Pengelolaan, yaitu koordinasi antar unsur dalam kegiatan
pemasaran, promosi dan hiburan , beserta berbagai
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kegiatan penunjang yang diwadahi dalam

Moslem

Lifestyle Mall di Surakarta
b) Mengadakan

hubungan

dengan

dinas-dinas/

pihak

berwenang
c) Rapat dan diskusi
c. Sifat kegiatan
1) Suasana formal dan lingkungan kerja
2) Dilaksanakan secara rutin, teratur, terpimpin
3) Konsentrasi sedang/ penuh, tergantung pada jenis kegiatan
4) Tingkat ketenangan sedang
4.

Kelompok Kegiatan Pelayanan/ Servis
a. Pengertian
Merupakan kegiatan pelaksanaan operasional bangunan Moslem
Lifestyle Mall agar segala kegiatan yang berlangsung di
dalamnya dapat berjalan dengan lancar, tertib, nyaman dan
aman.
b. Bentuk kegiatan
1) Masjid
Fasilitas umum yang disediakan untuk tempat ibadah baik
pengelola, pengunjung maupun masyarakat umum
2) Parkir
a) Parkir pengelola dan penyewa
b) Parkir pengunjung
3) Keamanan (security service)
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a) Pengamanan bangunan
b) Pengamanan kegiatan
4) Operasionalisasi fasilitas gedung (mekanikal elektrikal)
a) Operasional air bersih dan air kotor
b) Penyediaan energy listrik
c)

Pengaturan AC, dsb

5) Kebersihan (cleaning service)
Merupakan kegiatan pengelolaan sampah dan kebersihan
lavatory
6) Utilitas Bangunan / ME
Merupakan pengelolaan alatalat pada utilitas bangunan,
seperti genzet, AHU, dll
c. Sifat kegiatan
1) Informal
2) Dilaksanakan secara rutin
3) Beberapa kegiatan menimbulkan kebisingan
4.2.6

Pelaku Kegiatan
Pelaku

kegiatan

dalam

Moslem

Lifestyle

Mall

dapat

dikelompokkan menjadi :
1.

Kelompok Pengelola
Mengelola kegiatan-kegiatan yang berlangsung dalam Moslem
Lifestyle Mall. Pelaku kegiatan dalam kelompok ini adalah :
a. Pengelola administrasi serta kegiatan lain dalam pelayanan
maupun operasionalisasi Moslem Lifestyle Mall
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b. Pengelola pusat informasi/promosi mode
c. Pengelola event organize
d. Pengelola fasilitas penunjang (Fashion Café Muslimah dan
Function Hall)
e. Para pekerja teknisi bangunan (ME)
f. Petugas servis (keamanan dan kebersihan)
2.

Kelompok Penyewa
Yaitu pemakai yang menyewa ruang-ruang yang ada sebagai
tempat usaha komersil, dengan kewajiban membayar uang sewa.
Pelaku menyewa bangunan Moslem Lifestyle Mall ini terdiri dari :
a. Tenant retail (barang dan jasa)
b. Tenant swalayan
c. Tenant restoran, foodcourt, fashion café
d. Tenant salon dan spa muslimah
e. Tenant sport centre muslimah
f. Tenant mini theatre
g. Tenant area bermain anak
h. Tenan function hall
i. Tenant khusus (kegiatan promosi, pameran, dll)
3. Kelompok Pengunjung
Kelompok pengunjung adalah orang-orang yang datang
berkunjung ke Moslem Lifestyle Mall untuk tujuan tertentu,
antara lain :
a.

Pengunjung dengan tujuan melihat-lihat / jalan-jalan
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b. Pengunjung dengan tujuan mencari informasi
c.

Pengunjung dengan tujuan melihat peragaan busana dan
pameran

d. Pengunjung dengan tujuan membeli/berbelanja
e.

Pengunjung dengan tujuan bisnis

f.

Pengunjung dengan tujuan mencari hiburan

g. Pengunjung

dengan

tujuan

membutuhkan/memakai

jasa

ataupun pelayanan yang ada.
h. Pengunjung dengan tujuan mengadakan/menghadiri kegiatan
tertentu (penyelenggara) yang bekerja sama dengan pihak
pengelola Moslem Lifestyle Mall serta peserta dari kegiatan
tersebut.
4.2.7

Waktu Pelaksanaan Kegiatan di Moslem Lifestyle Mall
Waktu pelaksanaan kegiatan yang terjadi di dalam Moslem

Lifestyle Mall yaitu:
1. Kegiatan pemasaran barang dan jasa, promosi serta fasilitas
hiburan pukul 09.00-21.00 WIB.
2. Kegiatan Pengelolaan pukul 08.00-17.00 WIB.
4.2.8

Lokasi Moslem Lifestyle Mall
Lokasi yang dijadikan alternatif pilihan adalah kawasan Pasar

Kliwon dan kawasan Laweyan. Dipilih lokasi-lokasi ini karena berada di
zona

perdagangan

dan

lingkungan

site

yang

mendukung

berkembangnya Moslem Lifestyle Mall sebagai wadah pemenuhan
kebutuhan barang dan jasa serta fasilitas penunjang secara tepat dan
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terpadu. Selain kesesuaian peruntukan lahan, kawasan tersebut dekat
dengan sasaran dari Moslem Lifestyle Mall, yaitu masyarakat muslim
pada khususnya.
4.2.9 Konsep Desain Moslem Lifestyle Mall
Moslem Lifestyle Mall dirancang sebagai pencerminan pola hidup,
perilaku dan kebiasaan sosial masyarakat muslim. Perancangan pusat
perbelanjaan modern ini menggunakan prinsip Arsitektur Islam dalam
desain rancangannya.
Berdasarkan pemahaman dari Arsitektur Islam, bahwa aturan dan
pola hidup (aktivitas) dalam kehidupan sosial masyarakat muslim ini
telah disebutkan dan diatur dalam Aldiaplikasikan dan dikaitkan dengan wadah aktivitas tersebut sehingga
menghasilkan suatu fisik bangunan dan produk arsitektural. Hal ini
karena pada dasarnya dalam Al-Quran dan Hadits tidak menyebutkan
secara tersurat tentang bangunan dan arsitektural.
Islam merupakan agama universal dan bersifat kompleks sehingga
Arsitektur Islam tidak terbatas pada perwujudan bentuk saja, akan tetapi
juga pada nilai-nilai hakiki di dalamnya. Nilai- nilai yang diterapkan
dalam perancangan adalah yang memungkinkan untuk diterapkan dalam
fungsi bangunan komersial sebagai pusat perbelanjaan modern.
Sesuai dengan fungsi yang diwadahi di dalamnya sebagai
pencitraan visual, desain Moslem Lifestyle Mall yang direncanakan juga
menggunakan elemen dan ornamen pada Arsitektur Islam.
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BAB V
ANALISA PENDEKATAN KONSEP PERENCANAAN DAN
PERANCANGAN MOSLEM LIFESTYLE MALL
5.1 Analisa Penentuan Kegiatan
1.

Analisa pelaku berdasarkan pada data hasil survey berikut1:
a. Intensitas kunjungan ke mall :
Terjadwal / rutin 23%

Tidak Pasti 77%

b. Kegiatan Utama yang sering dilakukan di mall:
Berbelanja 44%

Makan 6%

Rekreasi 48%

Kegiatan lain 2%

c. Daya tarik yang diperoleh:
Bentuk 9%

Teknologi 4%

Akses 22%

Fasilitas 65%

d. Yang diutamakan dari mall :

2.

Bangunan megah 4%

Tekonologi lengkap 4%

Akses mudah 22%

Fasilitas lengkap 65%

Tujuan : memperoleh gambaran tentang alur sirkulasi kegiatan dari
pelaku kegiatan.

3.

Dasar Pertimbangan :
a. Pelaku Kegiatan

1

Polling arsitektur Tematik LH Gunadi Prakosa tahun 2006. "Surakarta Menyongsing Trend

Pasar Modern", 150 responden umur 18 - 30 tahun dengan profesi bidang nonarsitektural
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Dari pelaku kegiatan (pengunjung, pengelola, dan penyewa) akan
diketahui aktifitas apa saja yang dilakukan oleh para pelaku kegiatan.
b. Urutan Kegiatan
Dari urutan kegiatan akan dihasilkan suatu pola kegiatan dari para
pelaku kegiatan.
Pembahasan :
1) Kelompok Pengunjung
- melihat-lihat/jalan-jalan
- berbelanja
- mencari informasi
- melihat pameran
- melihat peragaan busana

Parkir Kendaraan

- mencari hiburan
- memakai jasa/pelayanan
Datang

Main

Hall/plasa
penerima

Makan &

- mengadakan/menghadiri
kegiatan tertentu

Kegiatan Penunjang

Bagan 5.1 Kegiatan Kelompok Pengunjung

Ambil Kendaraan

Sumber : Analisa Pribadi
Pulang

2) Kelompok Pengelola
Parkir Kendaraan

Datang

Mengelola kegiatan
utama

Main Entrance

Makan & sholat

Mengelola kegiatan
penunjang

Ambil kendaraan

Pulang

Mengelola kegiatan
servis

Bagan 5.2 Kegiatan Kelompok Pengelola
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3) Kelompok Penyewa
a) Penyewa butik dan retail

Parkir kendaraan

Ambil kendaraan
Sortir

Datang

Stock barang

Display, transaksi

Pulang

Bagan 5.3 Kegiatan Penyewa Butik/Retail

Makan & sholat

Sumber : Analisa Pribadi

b) Pengusaha Promosi

Pameran

Parkir kendaraan

Ambil kendaraan
Sortir

Datang

Stock

Pameran, transaksi

Makan & sholat

Pulang

Bagan 5.4 Kegiatan Pengusaha Promosi - Pameran
Sumber : Analisa Pribadi

c) Peraga Mode
Ambil kendaraan

Make up/rias

Datang

Persiapan

Ganti pakaian

Pentas

Makan & Sholat
Parkir kendaraan

Pulang

Toilet
Bagan 5.5 Kegiatan Peraga Mode
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d) Pengusaha Swalayan

Parkir kendaraan

Ambil kendaraan
Sortir

Datang

Stock barang

Transaksi

Pulang

Bagan 5.6 Kegiatan Swalayan
Makan & sholat
Sumber : Analisa Pribadi

e) Pengelola kuliner (restoran/foodcourt dan fashion café)

Administrasi

Datang

Isoma

Dapur

Pulang

Melayani pengunjung

Toile

Parkir kendaraan

Ambil kendaraan
Bagan 5.7 Kegiatan Kuliner
Sumber : Analisa Pribadi

f) Pengelola kegiatan pemasaran jasa, penunjang dan
hiburan
Administrasi

Isoma

Datang

Pulang
Melayani
pengunjung

Parkir kendaraan

Toilet

Ambil kendaraan
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Analisa Pendekatan Peruangan
5.2.1

Analisa Kebutuhan Ruang
Penentuan kelompok kegiatan dan kebutuhan ruang berdasarkan

pada sifat kegiatan yaitu :
1.

Kelompok Kegiatan Umum
Kelompok Kegiatan Umum adalah segala kegiatan Moslem
Lifestyle Mall yang memanfaatkan semua fasilitas yang disediakan
oleh pihak pengelola.

2.

Kelompok Kegiatan Utama
Kelompok Kegiatan Utama adalah kegiatan yang memanfaatkan
fasilitas utama yang disediakan oleh pengelola yaitu berupa
kegiatan pemasaran barang maupun jasa dan promosi

3.

Kelompok Kegiatan Hiburan dan Penunjang
Kelompok Kegiatan Hiburan dan Penunjang adalah kegiatan
hiburan yang bersifat rekreatif dan kegiatan

yang melengkapi

untuk menunjang kegiatan-kegiatan yang berlangsung dalam
Moslem Lifestyle Mall.
4.

Kelompok Kegiatan Pengelolaan
Kelompok Kegiatan Pengelolaan adalah kelompok kegiatan yang
mengelola segala kegiatan administrasi intern maupun ekstern
Moslem Lifestyle Mall.
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Kelompok Kegiatan Service
Kelompok Kegiatan Service adalah kelompok kegiatan yang
menunjang kegiatan pemeliharaan dan pengoperasian sistem
bangunan juga kegiatan peribadatan.
Dengan dasar pertimbangan sifat dan bentuk kegiatan yang

dilakukan di dalam Moslem Lifestyle Mall, maka dapat ditentukan
macam ruangan yang dibutuhkan.
Tabel 5.1 Tabel Penentuan Kebutuhan Ruang Moslem Lifestyle Mall
Macam Kegiatan

Pelaku
Kegiatan

Kegiatan
Informasi
Kegiatan
Pameran/Promosi
/Hiburan
Kegiatan
Pergerakan

Pengunjung dan
penyewa

Macam Kegiatan

Kebutuhan Ruang

KEGIATAN UMUM
pemberi informasi
pelayanan costumer
penyajian pameran, promosi dan
hiburan
sirkulasi
transaksi ATM
metabolisme

R. informasi
Counter pelayanan
atrium
main hall
jalur pedestrian
ATM box
lavatory

KEGIATAN UTAMA
PEMASARAN
BARANG DAN
JASA
Butik

Pengunjung dan
Pramuniaga

penjualan barang
pemesanan dan pengukuran baju
pengepasan pakaian
pengadaan/penyimpanan
pembayaran
penjualan barang
pengepasan pakaian
pengadaan/penyimpanan
pembayaran

R. display barang
R. kerja desaigner
Fitting room
Storage space/gudang
Kasir

Retail fashion

Pengunjung dan
Pramuniaga

Retail shop

Pengunjung dan
Pramuniaga

penjualan barang
pengadaan/penyimpanan
pembayaran

R. display barang
Storage space/gudang
Kasir

Swalayan

Pengunjung dan
Pramuniaga

Penjualan kebutuhan seharihari
Penyimpanan bahan makanan
Penyimpanan barang

R. Penyajian barang
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Pelaku
Kegiatan

Macam Kegiatan

Kebutuhan Ruang

Penitipan barang
Pembayaran

Tempat penitipan
Kasir

Biro Haji dan
Umroh

Pengunjung dan
Karyawan

Antri giliran
Customer service
Administrasi

R. tunggu
R. layanan
R. administrasi

Biro Travel
Wisata Religi

Pengunjung dan
Karyawan

Antri giliran
Customer service
Administrasi

R. tunggu
R. layanan
R. administrasi

Event Organizer

Pengunjung dan
Karyawan

Antri giliran
Customer service
Administrasi

R. tunggu
R. layanan
R. administrasi

PROMOSI

Pameran

Pengunjung dan
Penyelenggara

Melihat pameran
Menyimpan barang dan alat
Customer service
Mengelola, mengawasi

R. display pameran
Gudang
R. layanan
R.
panitia
penyelenggara

Peragaan Busana

Pengunjung dan
Penyelenggara

Mencari informasi
Melihat peragaan busana
Peragaan busana
Persiapan peragaan busana dan
make up
Menyimpan peralatan
Istirahat
Mempersiapkan hidangan

R. informasi
Hall penonton
Panggung peragaan
R.rias
Gudang
Backstage
R. makan
Ruang-ruang
untuk
kegiatan promosi bersifat
temporer

Restoran

KEGIATAN HIBURAN DAN PENUNJANG
Pengunjung dan
Makan dan minum
pramuniaga/pra
Pembayaran
musaji
Penyimpanan makanan
Pengolahan makanan
Penyimpanan alat
Pembuangan sampah

Foodcourt

Pengunjung dan
pramuniaga/pra
musaji

Fashion Café

Pengunjung,
pramusaji dan

Area makan - minum
Kasir
Gudang pendingin
Dapur
Gudang
R. Sampah

Makan dan minum
Pembayaran
Metabolisme
Pengolahan makanan
Penyimpanan makanan
Penyimpanan peralatan
Pembuangan sampah

Area
makan
dan
minum
Kasir
Lavatory
Dapur
Gudang pendingin
Gudang
R. Sampah

Makan dan minum
penyajian peragaan busana

Area
makan
minum
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Pelaku
Kegiatan
pengelola
peraga busana

Pengunjung dan
karyawan

Macam Kegiatan

Kebutuhan Ruang

pengontrolan alat
Persiapan peragaan busana
Pembayaran
Metabolisme
Pengolahan makanan
Penyimpanan alat

Stage
R. operator
R. persiapan
Kasir
Lavatory
Dapur
Gudang

Mendaftar
Menunggu antrian
Perawatan wajah,
tubuh
Menyimpan peralatan
Membayar

Resepsionis
R. tunggu
R. perawatan wajah
R. Perawatan tubuh
Gudang
Kasir

rambut,

Pengunjung dan
karyawan

Mendaftar dan administrasi
Penitipan barang
Ganti baju
berolah raga

Resepsionis
Loker
R. ganti
R. senam dan yoga
R. fitness

Pengunjung dan
karyawan

Pemesanan ruang
Pembelian snack
Metabolisme
Menunggu antrian
Menonton film
Istirahat karyawan
Pengoperasian pemutaran film
Administrasi

Resepsionis
Cafetaria
Lavatory
Lobby tunggu
Studio
R. Karyawan
R. Operator
R. Administrasi

Pembelian tiket
Permainan gamestation
Pengelolaan gamestation
Penyimpanan alat

Loket
Arena gamestation
R. Pengelola
Gudang

Pengunjung dan
pengelola

Mengadakan acara
persiapan
Metabolisme
Penyimpanan alat

R. serba guna
R, persiapan
Lavatory
Gudang

Pengunjung dan
pegawai

Pelayanan
Menabung atau transaksi
Administrasi
Metabolism

Meja CS
Teller
R. Backoffice
Lavatory

Mini Theatre

Area bermain
anak/remaja

Pengunjung dan
karyawan

Function Hall

Koperasi Simpan
Pinjam

Administrasi /
Manajemen

KEGIATAN PENGELOLAAN DAN ADMINISTRASI
Staff pengelola
Perencanaan & pemrogaman
R.General manager
R. asisten manager
R. tamu
R. Engineeer manager
R. accounting manager
R.
control
credit
Pengontrolan & evaluasi
manager
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Pelaku
Kegiatan

Macam Kegiatan

Pengarsipan data / administrasi

Pertemuan

Staff pengelola
dan tamu

Sarana Penunjang

Staff pengelola

Masjid

Pengunjung &
pengelola

Keamanan

Security/satpam

Kebersihan

Cleaning
service

Operasional
Bangunan

Utilitas Bangunan
/ ME

Karyawan

Karyawan

R. marketing manager
R. house keeping
manager
R. car park manager
R. security manager
R administrasi
R. arsip

Rapat pengelola
Penyimpanan alat
Penerimaan tamu

R. rapat
R. penyimpanan alat
Lobby

Makan dan minum
Pengelolaan makanan
Beribadah
Penyimpanan
Metabolisme

Area
makan
minum
Pantry dan dapur
R. ibadah
Gudang
Lavatory

KEGIATAN PELAYANAN/SERVICE
Karyawan &
peribadahan
pengunjung
metabolisme

Parkir

Kebutuhan Ruang

dan

R. ibadah
Lavatory

Parkir pengunjung
Parkir pengelola

Area parkir kendaraan

Penjagaan keamanan

Pos jaga/ keamanan

Membersihkan
Istirahat
Menyimpan alat

R. cleaning service
Gudang

Penerimaan barang
Bongkar muat barang
Penyimpanan barang
Pengangkutan barang
Pengelolaan

Loading dock
R. bongkar muat
Gudang
Lift barang
R. pengelola

Pengelolaan alat

Penyimpanan alat
Service

R. genset
R. AHU
R. reservoir
R. PABX
Gudang
R. sampah

Maintenance

Karyawan

Maintenance gedung
Penyimpanan alat

R. penyimpanan
Gudang

R. Karyawan

Karyawan

Penyimpanan barang
Ganti pakaian
Istirahat karyawan

Loker barang
R. ganti
R. karyawan

Sumber : Analisa Pribadi
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Analisa Pola Hubungan Ruang
Pola hubungan ruang dan organisasi ruang akan menghasilkan

suatu penzoningan ruang. Dari penzoningan tersebut dapat terlihat suatu
hubungan ruang yang saling berhubungan meskipun berbeda jenis
kegiatannya. Sedangkan tingkat hubungan ruang dilihat berdasarkan
persyaratan ruang yang ada. Semakin banyak persamaan persyaratan
yang yang harus dimiliki oleh antara ruang, maka semakin erat pula
hubungan ruangannya.
Pola hubungan ruang ini menggunakan dasar pertimbangan :
- Kelompok kegiatan
- Kebutuhan ruang
- Sifat kegiatan
Tabel 5.2 Notasi Matrik
NOTASI
O/
O/
O/

1.

____

KETERANGAN
Hubungan Erat
Hubungan Tidak Erat
Tidak Ada Hubungan
Sumber : Analisa Pribadi

Pola Hubungan Ruang Makro

Bagan 5.9 Pola Hubungan
Ruang Mikro
Sumber : Analisa Pribadi

2.

Pola Hubungan Ruang Mikro
a. Kegiatan Utama
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Bagan 5.10 Pola Hubungan Ruang
Kegiatan Utama
Sumber : Analisa Pribadi

b. Kegiatan Hiburan dan Penunjang

Bagan 5.11 Pola Hubungan Ruang
Kegiatan Hiburan dan Penunjang
Sumber : Analisa Pribadi
Koperasi Simpan Pinjam

c.

Kegiatan Pengelolaan dan Administrasi

Bagan 5.12 Pola Hubungan Ruang
Kegiatan Pengelolaan dan Administrasi
Sumber : Analisa Pribadi

d.

Kegiatan Pelayanan/Service

Bagan 5.13 Pola Hubungan Ruang
Kegiatan Pelayanan/Service
Sumber : Analisa Pribadi
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Analisa Penentuan Kapasitas Users

a. Pengunjung
Jumlah pengunjung Moslem Lifestyle Mall diasumsikan 80%
berasal dari Surakarta dan sisanya dari luar kota (termasuk
wisatawan). Prosentase 80% di atas diambil dari perkiraan
penduduk golongan menengah ke atas sebesar 15% dari penduduk
Surakarta. Prosentase 15% dari perkiraan penduduk 10 tahun
mendatang sebesar 582.244 (RUTRK Kota Surakarta 2007-2016)
yaitu 291.122 orang, dengan asumsi bahwa setiap 1000 orang
terdapat 4 orang yang melaksanakan kegiatan yang berkaitan
dengan kebutuhan muslim dan hiburan pada pusat perbelanjaan,
maka jumlah pengunjung pada suatu waktu = 291122 : 1000 x 4 =
1165 orang. Sehingga jumlah pengunjung dari dalam kota
Surakarta pada suatu waktu 100/80 x 1165 = 1556 orang.
Sedangkan kapasitas jumlah pengunjung pada tiap unit
kegiatan diasumsikan sebagai berikut :
Table 5.3 Jumlah Pengunjung Pada Tiap Unit Kegiatan
Kelompok kegiatan
Kegiatan Pemasaran
Barang dan Jasa

Kegiatan Promosi
Kegiatan Hiburan dan
Penunjang

Unit kegiatan
Butik dan retail
Swalayan
Biro Haji dan Umroh
Biro travel wisata religi
Event organizer
Peragaan busana
Pameran
Restoran/food court
Fashion Café Muslimah
Salon dan spa muslimah
Fitness Centre Muslimah
Mini theatre
Area bermain anak/remaja
Fuction hall
Koperasi Simpan Pinjam

commit to user

Kapasitas
200
100
10
10
5
250
75
200
100
100
40
50
50
600
10

101

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

Kelompok kegiatan

Unit kegiatan
Jumlah

Kapasitas
1800

Sumber : Analisa Pribadi

b. Pengelola
Pengelola mengelola segala sesuatu yang berkenaan dengan
kegiatan di Moslem Lifestyle Mall baik ke dalam maupun keluar,
terdiri dari :
Table 5.4 Jumlah Pengelola Pada Tiap Unit Kegiatan
Kelompok Kegiatan
Pengelola Moslem
Lifestyle Mall

Pengelola Kegiatan
Servis

Unit Kegiatan
Direktur
Wakil direktur
Sekretaris
HRD dan staff
Keuangan dan staff
Humas dan staff
Promosi dan staff
Pemasaran dan staff
Pengelola fuction hall dan staff
Bagian Event organizer dan staff
Ruang teknisi bangunan
Ruang penjaga keamanan
Ruang ticketing parkir
lavatory
Jumlah

Kapasitas
1
1
1
4
6
6
6
6
4
6
4
5
4
6
60

Sumber : Analisa Pribadi

c. Penyewa
Kapasitas penyewa Moslem Lifestyle Mall yang direncanakan :
Table 5.5 Jumlah Penyewa Pada Tiap Unit Kegiatan
Kelompok kegiatan
Kegiatan
Pemasaran Barang
dan Jasa

Kegiatan Promosi
Kegiatan Hiburan
dan Penunjang

Unit kegiatan
Butik dan retail
Swalayan
Biro Haji dan Umroh
Biro travel wisata religi
Event organizer
Peragaan busana
Pameran
Restoran/food court
Fashion Café Muslimah
Salon dan spa muslimah

Kapasitas
150
10
5
5
5
20
10
150
5
10
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Fitness Centre Muslimah
Mini theatre
Area bermain anak/remaja
Fuction hall
Koperasi Simpan Pinjam
Jumlah

5
5
5
5
10
400

Sumber : Analisa Pribadi

Jadi jumlah pelaku dalam Moslem Lifestyle Mall diasumsikan
berjumlah 1800+60+400= 2260 orang.
5.2.4

Analisa Pendekatan Besaran Ruang

1. Tujuan : memperoleh besaran ruang-ruang dalam Moslem Lifestyle
Mall
2. Dasar pertimbangan :
a. Kapasitas pemakai
b. Luasan peralatan dalam ruang
c. Kebutuhan flow
Besarnya flow tergantung oleh kenyamanan dan jenis kegiatan.
1) 5% - 15%

: standar minimum sirkulasi utama

2) 20%

: kebutuhan keleluasaan sirkulasi

3) 30%

: tuntutan kenyamanan fisik

4) 40%

: tuntutan kenyamanan psikologis

5) 50%

: tuntutan spesifikasi kegiatan

6) 70% - 100%

: keterkaitan banyak kegiatan

3. Dasar perhitungan :
a. Perhitungan Standar (studi literatur)
1) Neufert Architect Data, Ernest Neufert jilid 1 dan 2
2) New Metric Handbook Planning and Data Design
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3) Time-Saver Standarts for Building Types, Josep de
Chiara and John Hancock Callender, 1973
Moslem Lifestyle Mall yang direncanakan merupakan
pusat perbelanjaan skala regional:
Berskala kota dalam radius 4mil, melayani 150.000400.000 penduduk dengan luasan area antara 2322592900 m 2. Pusat perbelanjaan dengan penyewa utama
satu atau lebih unit department store yang lebih lengkap
dengan 50-100 unit toko dengan beragam fasilitas
penunjang lainnya.
4) Indonesian Shopping Centre, PT. Griya Sri Prima,
Jakarta, 2006, Suwito Santosa.
Tabel 5.6 Klasifikasi Shopping Centre
JENIS
AREA
Convenience/
Blok

LUASAN AREA
RETAIL
< 10.000 sqm

Neighbourho
od/ Complex

10.000-50.000
sqm

Community
Regional

TOKOTOKO
3-6

± 10

TIPE (TOKO)
SEWA
Convenience,
wholesale grocery,
retail grocery
Supermarket,
department store,
stores
Home
improvement store
Department store,
plaza

LOKASI
Within
area

±
munutes
car
30.000
m2
10 - 30
Within
110.000 m2
area
110.000 m2
30 - 100
On
250.000 m2
occupied
area
Sumber : Indonesian Shopping Centre, PT. Griya Sri Prima,
Jakarta, 2006, Suwito Santosa

b. Perhitungan Khusus : ditentukan dari besaran kapasitas,
kenyamanan pengguna ruang, unit fungsi, sirkulasi, flow.
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c. Perhitungan Asumsi
- Studi literature
- Pengamatan lapangan pada bangunan pusat perbelanjaan dan
rekreasi : Solo Grand Mall 70% digunakan untuk retail
berukuran kecil (4x4m) dan 30% digunakan untuk retail
berukuran besar (8x4m)
4. Analisa Perhitungan Besaran Ruang
a. Kelompok Kegiatan Umum
Tabel 5.7 Perhitungan Besaran Ruang Kelompok Kegiatan Umum
RUANG

Atrium/ Hall
Penerima

KEBUT
UHAN
2 unit

KAPASITAS

BESARAN RUANG
PENDEKATAN /
LUAS M 2
STANDART M 2/org
Utama
Asumsi : 320-80 = 400
Asumsi : 320
Penerima 2
Asumsi : 80 m2
Perabot:
1 meja/rak simpan:
1 x 0,6 x 1,25 = 0,75
2 kursi:
2x0,6 x 0,55 = 0,66

Informasi

1 unit

2 orang

Plaza

1 unit

500 orang

Standart: 1,14m2/orang

2 unit
Lavatory
wanita

8 orang

Perabot:
3 closet
3 x 0,8 x 1,2 = 2,88
3 wastafel
3 x 0,5 x 0,7 = 1,05

2 unit
Lavatory
pria

4 orang

Perabot:
3 closet
3 x 0,8 x 1,2 = 2,88

Lavatory
Umum

3 wastafel
3 x 0,5 x 0,7 = 1,05
3 urinoir
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TOTAL
M2
400

Besaran perabot:
0,75 + 0,66 = 1,41
Flow furniture:
2 x 1,41 = 2,82
Flow ruang:
30% x 2,82 = 8,46
Besaran ruang:
(8,46 + 2,82) = 10,28
Besaran ruang:
1,14x500
Besaran perabot:
2,88 + 1,05 = 3,93
Flow furniture:
2 x 3,93 = 7,86
Flow ruang:
20% x 7,86 = 1,57
Besaran ruang :
(7,86 + 1,57) x 2= 18,86

11

570
20

Besaran perabot:
2,88 + 1,05 + 1,17 = 5,1
Flow furniture:
2 x 5,1 = 10,2
Flow ruang:
20% x 10,2 = 2,04
Besaran ruang:
(10,2 + 2,04)x2 = 24,48

25
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RUANG
KEBUT
UHAN
ATM Box

10 unit

KAPASITAS
1 unit

BESARAN RUANG
PENDEKATAN /
LUAS M 2
2
STANDART M /org
3 x 0,65 x 0,6 = 1,17
Perabot
Besaran perabot = 0,57
1 mesin ATM
Flow furniture:
1 x 0,95 x 0,6 = 0,57
2 x 0,57 = 1,14
Flow ruang:
20% x 1,14 = 0,28

TOTAL
M2
15

Besaran ruang:
(1,14+0,28) x10 = 14,2
LUASAN TOTAL FASILITAS UMUM

1041

Sumber : Analisa Pribadi

b. Kelompok Kegiatan Utama
Tabel 5.8 Perhitungan Besaran Ruang Kelompok Kegiatan Utama
RUANG
KEBUTUHAN

KAPASITAS

BESARAN RUANG
PENDEKATAN /
LUAS M 2
2
STANDART M /org
PEMASARAN
Asumsi :
Asumsi
2 x luas small shop
2x16 = 32
Flow:
30% x 32 = 9,6
Besaran ruang
(32 + 9,6)x20 = 832
Standart:
Asumsi:
16 - 25 m2/unit
5x5 = 25
Flow:
30% x 25 = 7,5
Besaran ruang:
(25+7,5)x90 = 2925
Standart:
Asumsi:
16 - 25 m2/unit
4x4 = 16
Flow:
30% x 16 = 4,8
Besaran ruang
(16 + 4,8)x40 = 832

Butik

20 unit

Retail
Fashion

90 unit

Retail Shop

40 unit

Gerobak
Retail

15 unit

Asumsi
5m2

Swalayan

1 unit

Study banding 350m2
Gudang
10%x350=35

Biro haji
dan Umroh

1 unit

TOTAL
M2
832

2925

832

75
Asumsi
2,5x2=5
Besaran ruang
15x5=75
Flow 30%x330=115,5
Besaran ruang
385+115=500

500

25
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RUANG
KEBUTUHAN
Ruang
Pelayanan

KAPASITAS
3 orang

Ruang
Administrasi

2 orang

Ruang
Tunggu

4 orang

BESARAN RUANG
PENDEKATAN /
LUAS M 2
2
STANDART M /org
Perabot
Besaran perabot
2 meja
2,7 + 0,99 = 3,69
2 x 0,9 x 1,5 = 2,7
Flow perabot
3 kursi
2 x 3,69 = 7,38
3 x 0,55 x 0,6 = 0,99
Flow ruang
30% x 7,38 = 2,2
Besaran ruang
7,36 + 2,2 = 9,56
Perabot
1 meja
Besaran perabot
1 x 0,9 x 1,5 = 1,35
1,35+0,66+0,6 = 1,98
1 kursi
Flow perabot
2 x 0,6 x 0,55 = 0,66
2 x 2,31= 4,62
1 rak simpan
Flow ruang
0,4 x 1,5 = 0,6
30% x 4,62 = 1,39
Besaran ruang
Perabot
4,62+1,39= 6,01
1 meja
1x0,9 x 1,5 = 1,35
Besaran perabot
4 kursi
1,35 + 1,32 = 2,7
4 x 0,6 x 0,55 = 1,32
Flow perabot
2 x 2,7 = 5,6
Flow ruang
30% x 5,6 = 1,68
Besaran ruang
5,6 + 1,68= 7,28

TOTAL
M2

Total besaran ruang
9,56+5,15+7,28= 21,99
Biro Travel
Wisata
Religi

1 unit

25

3 orang

Perabot
2 meja
2 x 0,9 x 1,5 = 2,7
3 kursi
3 x 0,55 x 0,6 = 0,99

Besaran perabot
2,7 + 0,99 = 3,69
Flow perabot
2 x 3,69 = 7,38
Flow ruang
30% x 7,38 = 2,2
Besaran ruang
7,36 + 2,2 = 9,56

Ruang
Administrasi

2 orang

Perabot
1 meja
1 x 0,9 x 1,5 = 1,35
1 kursi
2 x 0,6 x 0,55 = 0,66
1 rak simpan
0,4 x 1,5 = 0,6

Besaran perabot
1,35+0,66+0,6 = 1,98
Flow perabot
2 x 2,31= 4,62
Flow ruang
30% x 4,62 = 1,39
Besaran ruang
4,62+1,39= 6,01

Ruang
Tunggu

4 orang

Perabot
1 meja
1x0,9 x 1,5 = 1,35
4 kursi
4 x 0,6 x 0,55 = 1,32

Besaran perabot
1,35 + 1,32 = 2,7
Flow perabot
2 x 2,7 = 5,6
Flow ruang

Ruang
Pelayanan
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RUANG
KEBUTUHAN

KAPASITAS

BESARAN RUANG
PENDEKATAN /
LUAS M 2
2
STANDART M /org
30% x 5,6 = 1,68
Besaran ruang
5,6 + 1,68= 7,28

TOTAL
M2

Total besaran ruang
9,56+5,15+7,28= 21,99
Event
Organizer

1 unit

16

Ruang
Pelayanan

2 orang

Perabot
2 meja
1 x 0,9 x 1,5 = 1,35
2 kursi
2 x 0,55 x 0,6 = 0,66

Besaran perabot
1,35 + 0,66 = 2,01
Flow perabot
2 x 2,01 = 4,02
Flow ruang
30% x 4,02 = 1,2
Besaran ruang
4,02 + 0,6 = 5,22

Ruang
Administrasi

1 orang

Perabot
1 meja
1 x 0,9 x 1,5 = 1,35
1 kursi
1 x 0,6 x 0,55 = 0,33
1 rak simpan
0,4 x 1,5 = 0,6

Besaran perabot
1,35+0,33+0,6 = 1,98
Flow perabot
2 x 1,98 = 3,96
Flow ruang
30% x 3,96 = 1,19
Besaran ruang
3,96+1,19 = 5,15

Ruang
Tunggu

2 orang

Perabot
1 meja
0,9 x 1,5 = 1,35
2 kursi
2 x 0,6 x 0,55 = 0,66

Besaran perabot
1,35 + 0,66 = 2,01
Flow perabot
2 x 2,01 = 4,02
Flow ruang
30% x 4,02 = 1,2
Besaran ruang
4,02 + 1,2 = 5,22
Total besaran ruang
5,22+5,15+5,22 = 15,59
Total Besaran Ruang Pemasaran

5230

PROMOSI
Pameran
Peragaan
Busana

1 unit
1 unit

75 orang
300 orang

Pameran dan Peragaan Busanan dilakukan berkala
dengan pemanfaatan ruang Function Hall dan
Plaza
LUASAN TOTAL FASILITAS UTAMA
Sumber : Analisa Pribadi
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c. Kelompok Kegiatan Hiburan dan Penunjang
Tabel 5.9 Perhitungan Besaran Ruang Kelompok Kegiatan Hiburan dan
Penunjang
RUANG
KEBUTUHAN
R. Makan

3 unit

Dapur

3 unit

Gudang
Pendingin

3unit

Gudang

3 unit

Kasir

3 unit

Ruang
Sampah

3 unit

Area Makan

100 unit

Dapur

30 unit

Gudang
Pendingin
Gudang

1 unit
1 unit

KAPASITAS
80 orang

1 orang

BESARAN RUANG
PENDEKATAN /
LUAS M 2
STANDART M 2/org
RESTORAN
Perabot
Besaran perabot
20 meja
36+ 26,4 = 62,4
20 x 1,8 x 1 = 36
Flow perabot
80 kursi
2x 62,4 = 124,8
80 x 0,55 x 0,6 = 26,4
Flow ruang
60% x 124,8= 74,88
Besaran ruang
(124,8+ 74,88)x3= 599,04
Standart
15% x 200 = 30
15% area makan
Besaran ruang
30 x3 = 90
Standart
5% x 200 = 10
5% area makan
Besaran ruang
10x3 = 30
Standart
5% x 200 = 10
5% area makan
Besaran ruang
10x3 = 30
Perabot
Besaran perabot
1 meja kasir
0,45 + 0,33 = 0,78
0,6 x 0,75 = 0,45
Flow perabot
2 x 0,78 = 1,56
Flow perabot
30% x 1,56 = 0,47
Besaran ruang
(1,56 + 0,47)x 3 = 6,09
Standart
10% x 30 = 3
10% dapur
Besaran ruang
3x3=9
Total Besaran Ruang Restoran
FOOD COURT
Standart
Besaran perabot
1 meja
5,875 + 1,32 = 7,195
2,35 x 2,5 = 5,875
Flow perabot
4 kursi
2 x 7,195 = 14,39
4 x 0,55 x 0,6 = 1,32
Flow ruang
60% x 14,39 = 8,63
Besaran ruang
(14,39 + 8,63)x100 = 2302
Standart
30% x 2302= 690
30% area makan
Standart
5% x 2302= 115
5% area makan
Standart
10% x 2302 = 230
10% area makan
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TOTAL
M2
600

90

30

30

6

9

765
2302

690
115
230
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RUANG

Ruang
Sampah

KEBUTUHAN
1 unit

Area duduk

1 unit

Dapur

1 unit

Gudang

1 unit

Stage

1 unit

Kasir

1 unit

Resepsionis /
Kasir

1 unit

R. Tunggu

1 unit

R. Rias,
Perawatan
rambut dan
Kuku
R.
Perawatan
Wajah
R.
Perawatan
Tubuh

1 unit

digilib.uns.ac.id

BESARAN RUANG
PENDEKATAN /
LUAS M 2
2
STANDART M /org
Standart
10% x 103,59 = 10,36
10% dapur
Total Besaran Ruang Foodcourt
FASHION CAFÉ
60 orang
Standart
Besaran perabot
15 meja
32,39 + 19,8 = 52,19
15x 1,27 x 1,7 = 32,39
Flow perabot
60 kursi
2 x 52,19 = 104,38
60x 0,55 x 0,6 = 19,8
Flow ruang
60% x 104,38 = 62,63
Besaran ruang
(104,38+ 62,63)= 167
Standart
Besaran ruang
15% area duduk
15% x 167= 83,5
Standart
Besaran ruang
10% area duduk
10% x 167 = 16,7
15 orang
Standart
Besaran ruang
1,8m2/orang
1,8x15 = 27
1 orang
Perabot
Besaran perabot
1 mea kasir
0,45 + 0,33 = 0,78
0,6 x 0,75 = 0,45
Flow perabot
1 kursi
2 x 0,78 = 1,56
0,55 x 0,6 = 0,33
Flow ruang
30% x 1,56 = 0,47
Besaran ruang
(1,56 + 0,47) = 2
Total Besaran Ruang Fashion Café Muslimah
SALON DAN SPA MUSLIMAH
2 orang
Perabot
Besaran perabot
1 meja
1,35 + 0,66 = 2,01
0,9 x 1,5 = 1,35
Flow perabot
2 kursi
2 x 2,01 = 4,02
2 x 0,6 x 0,55 = 0,66
Flow ruang
30% x 4,02 = 1,2
Besaran ruang
4,02 + 0,6 = 5,22
10 orang
Perabot
Besaran perabot = 2,7
3 bangku panjang
Flow perabot
3 x 0,5 x 1,8 = 2,7
2 x 2,7 = 5,4
Flow ruang
30% x 5,4 = 1,62
Besaran ruang
5,4 + 1,62 = 7,02
Asumsi
Asumsi
60m2
60m2
KAPASITAS

TOTAL
M2
11
3348
167

84
23
27
2

303
6

7

60

1 unit

20 orang

Asumsi
3m2/orang

Besaran ruang
3x20=60

60

1 unit

10 orang

Asumsi
3m2 /orang

Asumsi
30m2

30
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RUANG

R. Sauna

KEBUTUHAN
1 unit

R. Karyawan

Gudang

Resepsionis /
Kasir

1 unit

R. Senam

1 unit

R. Yoga

1 unit

Ruang
Fitness
Loker

1 unit

R. Ganti

4 unit

1 unit

Gudang

Resepsionis/
Kasir

1 unit

R. Operator

1 unit

digilib.uns.ac.id

BESARAN RUANG
PENDEKATAN /
LUAS M 2
2
STANDART M /org
Standart
3,6x10
3,6m2/orang
Perabot
Besaran perabot
1 meja
0,36 + 1,65+ 0,99= 3
1 x 0,6 x0,6 = 0,36
Flow perabot
5 kursi
2x3=6
5 x 0,55 x 0,6 = 1,65
Flow ruang
1 bangku panjang
20% x 6 = 1,2
1 x 0,55 x 1,8 = 0,99
Besaran ruang
6 + 1,2 = 7,2
Standart
10%x140=14
10% area perawatan
Total Besaran Ruang Salon dan Spa Muslimah
FITNESS CENTRE MUSLIMAH
2 orang
Perabot
Besaran perabot
1 meja
1,35 + 0,66 = 2,01
0,9 x 1,5 = 1,35
Flow perabot
2 kursi
2 x 2,01 = 4,02
2 x 0,6 x 0,55 = 0,66
Flow ruang
30% x 4,02 = 1,2
Besaran ruang
4,02 + 0,6 = 5,22
20 orang
Asumsi
Besaran Ruang
3m2/orang
3x2060m2
15 orang
Asumsi
Besaran ruang
3m2/orang
3x15=45m2
Asumsi
Asumsi
100m2
100m2
100 orang Perabot
Besaran perabot
100 loker simpan
6 + 0,54 + 0,33 = 6,87
25 x 0,6 x 0,4 = 6
Flow perabot
1 meja
2 x 6,87 = 13,74
0,6 x 0,9 = 0,54
Flow ruang
1 kursi
20% x 13,74 = 2,7
0,55 x 0,6 = 0,33
Besaran ruang
13,74 + 2,7= 16,49
Asumsi
Besaran ruang
4m2
4x4=16
Asumsi
10%x100=10
10%xruang fitness
Total besaran Ruang Fitness Centre
MINI THEATRE
2 orang
Perabot
Besaran perabot
1 meja
1,35 + 0,66 = 2,01
0,9 x 1,5 = 1,35
Flow perabot
2 kursi
2 x 2,01 = 4,02
2 x 0,6 x 0,55 = 0,66
Flow ruang
30% x 4,02 = 1,2
Besaran ruang
4,02 + 0,6 = 5,22
1 orang
Perabot
Besaran perabot
1 meja
1,35+0,33+0,6 = 1,98
1 x 0,9 x 1,5 = 1,35
Flow perabot
KAPASITAS
10 orang
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6

6

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

RUANG
KEBUTUHAN

Studio

KAPASITAS

10 unit

4 orang

5 unit

15 orang

BESARAN RUANG
PENDEKATAN /
LUAS M 2
2
STANDART M /org
1 kursi
2 x 1,98 = 3,96
1 x 0,6 x 0,55 = 0,33
Flow ruang
1 rak simpan
30% x 3,96 = 1,19
0,4 x 1,5 = 0,6
Besaran ruang
3,96+1,19 = 5,15
Study banding
10x12 = 120
12m2
Flow ruang
30%x120=36
Besaran ruang
120+36=156
Study banding
25m2

Snack Bar

1 unit

Standart 1 meja snack
bar
3,45 x 3,65 = 12,6

R. Tunggu

1 unit

10 orang

Perabot
3 bangku panjang
3 x 0,5 x 1,8 = 2,7

R. Karyawan

1 unit

5 orang

Perabot
1 meja
1 x 0,6 x0,6 = 0,36
5 kursi
5 x 0,55 x 0,6 = 1,65
1 bangku panjang
1 x 0,55 x 1,8 = 0,99

Gudang

1 unit

Lavatory

1
lavartory
wanita

2orang

1
lavatory
pria

2 orang

Asumsi
9m2
Perabot
2 closet
2 x 0,8 x 1,2 = 1,92
1 wastafel
0,5 x 0,7 = 0,35

Perabot
1 closet
0,8 x 1,2 = 0,96
1 urinoir
0,65 x 0,6 = 0,39
1 wastafel
0,5 x 0,7 = 0,35

TOTAL
M2

254

5x25 = 75
Flow ruang
30%x75 = 22,5
Besaran ruang
75+22,5 = 97,5
Besaran perabot 12,6
Flow ruang
30%x12,6 = 3,78
Besaran ruang
12,6+3,78 =16,38
Besaran perabot = 2,7
Flow perabot
2 x 2,7 = 5,4
Flow ruang
30% x 5,4 = 1,62
Besaran ruang
5,4 + 1,62 = 7,02
Besaran perabot
0,36 + 1,65+ 0,99= 3
Flow perabot
2x3=6
Flow ruang
20% x 6 = 1,2
Besaran ruang
6 + 1,2 = 7,2
Besaran ruang
9m2
Besaran perabot
1,92 + 0,35 =2,27
Flow perabot
2 x 2,27 = 5,24
Flow ruang
20% x 5,24 = 1,05
Besaran ruang
5,24 + 1,05 = 6,29

17

7

8

9
7

Besaran perabot
0,96 + 0,39 + 0,35 = 1,7
Flow perabot
2 x 1,7 = 3,4
Flow ruang
20% x 3,4 = 0,68
Besaran ruang

5
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RUANG
KEBUTUHAN

Loket

1 unit

Arena
Gamestation

1 unit

Arena Kids
Centre

1 unit

Area Tunggu

1 unit

R. Pengelola

1 unit

Gudang

1 unit

R.
Serbaguna
R. Persiapan
Gudang

1 unit
2 unit

digilib.uns.ac.id

BESARAN RUANG
PENDEKATAN /
LUAS M 2
2
STANDART M /org
3,4 + 0,68 = 4,08
Total Besaran Ruang Mini Theatre
AREA BERMAIN ANAK /REMAJA
2 orang
Perabot
Besaran perabot
1 meja pelayanan
0,75 + 0,66 = 1,41
0,6 x 1,25 = 0,75
Flow perabot
2 kursi
2 x 1,41 = 2,82
2 x 0,55 x 0,6 = 0,66
Flow ruang
30% x 2,82 = 0,85
Besaran ruang
2,82 + 0,85 = 3,67
30 orang
Perabot
Besaran perabot
15 videogame
20,25 + 28,125 = 48,375
15 x 1,5 x 0,9 = 20,25
Flow perabot
15 game ketangkasan
2 x 48,375 = 96,75
15 x 1,5 x 1,25 =
Flow ruang
28,125
40% x 96,75 = 38,7
Besaran ruang
96,75 + 38,7 = 135,45
20 orang
Perabot
Besaran perabot
1 ring panjatan
40,5 + 75,6 + 9,625 + 3, +
4,5 x 9 = 40,5
7,68 = 136,405
2 papan luncur
Flow perabot
2 x 3,6 x 10,5 = 75,6
2 x 136,405 = 272,8
1 kolam bola
Flow ruang
3,5 x 2,75 = 9,625
40% x 272,8 = 109,12
3 binatang gerak
Besaran ruang
3x1x1=3
272,8 + 109,12 = 381,92
8 mobil mini
8 x 0,8 x 1,2 = 7,68
10 orang
Perabot
Besaran perabot = 2,7
3 bangku panjang
Flow perabot
3 x 0,5 x 1,8 = 2,7
2 x 2,7 = 5,4
Flow ruang
30% x 5,4 = 1,62
Besaran ruang
5,4 + 1,62 = 7,02
2 orang
Perabot
Besaran perabot
2 meja
1,4 + 0,66 + 5 = 7,06
2 x 0,7 x 1 = 1,4
Flow perabot
2 kursi
2 x 7,06 = 14,2
2 x 0,55 x 0,6 = 0,66
Flow ruang
1 rak simpan
30% x 14,2 = 4,24
0,4 x 1,25 = 5
Besaran ruang
14,2 + 4,24 = 18,44
Standart
10% x 141 = 14,1
10% area mainan
Total Besaran Ruang Area Bermain Anak/Remaja
FUNCTION HALL
600 orang Asumsi
600x0,48=288
0,6x0,8 m2 /orang
Asumsi
15x2=30
15m2
Asumsi
10%x288=28,8
KAPASITAS
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RUANG
KEBUTUHAN
Lavatory

Koperasi
Simpan
Pinjam

KAPASITAS

1
lavartory
wanita

2orang

1
lavatory
pria

2 orang

1 unit

BESARAN RUANG
PENDEKATAN /
LUAS M 2
2
STANDART M /org
10% r.serbaguna
Perabot
Besaran perabot
2 closet
1,92 + 0,35 =2,27
2 x 0,8 x 1,2 = 1,92
Flow perabot
1 wastafel
2 x 2,27 = 5,24
0,5 x 0,7 = 0,35
Flow ruang
20% x 5,24 = 1,05
Besaran ruang
5,24 + 1,05 = 6,29

TOTAL
M2
7

Perabot
1 closet
0,8 x 1,2 = 0,96
1 urinoir
0,65 x 0,6 = 0,39
1 wastafel
0,5 x 0,7 = 0,35

Besaran perabot
0,96 + 0,39 + 0,35 = 1,7
Flow perabot
2 x 1,7 = 3,4
Flow ruang
20% x 3,4 = 0,68
Besaran ruang
3,4 + 0,68 = 4,08
Total Besaran Ruang Function Hall
KOPERASI SIMPAN PINJAM
Asumsi
Besaran Ruang 40m2
40m2
Total Besaran Ruang Mini Bank

Drug Store

1 unit

5

360
40

40

DRUG STORE
Asumsi 40m2

Besaran Ruang 40m2
Total Besaran Ruang Drug Store
LUASAN TOTAL FASILITAS HIBURAN DAN PENUNJANG

40
6207

Sumber : Analisa Pribadi

d. Kelompok Kegiatan Pengelolaan dan Administrasi
Tabel 5.10 Perhitungan Besaran Ruang Kelompok Kegiatan
Pengelola dan Administrasi
RUANG

R. General
Manager

BESARAN RUANG
KEBUKAPAPENDEKATAN /
LUAS M 2
TUHAN
SITAS
STANDART M 2/org
ADMINISTRASI MANAJEMEN dan PENGELOLAAN
1 unit
4 orang
Perabot
Besaran perabot
1 meja kerja
1,35 + 0,44 + 0,55 + 0,66 +
1,5 x 0,9 = 1,35
1,75 + 0,48 + 0,9 = 6,31
1 meja komputer
Flow perabot
0,55 x 0,8 = 0,44
2 x 6,13 = 12,26
1 kursi kerja
Flow ruang
0,65 x 0,85 = 0,55
20% x 12,26 = 2,45
2 kursi tamu
Besaran ruang
2 x 0,55 x 0,6 = 0,66
12,26 + 2,45 = 14,71
2 sofa
2 x 0,7 x 1,25 = 1,75
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RUANG
KEBUTUHAN

KAPASITAS

R. Asisten
Manager

1 unit

3 orang

Ruang Tamu

1 unit

6 orang

Ruang
Manager

7 unit

3 orang

Ruang
Administrasi

1 unit

4 orang

Pengelola
Data

1 unit

8 orang

Arsip

1 unit

2 orang

BESARAN RUANG
PENDEKATAN /
LUAS M 2
2
STANDART M /org
1 meja kopi
0,6 x 0,8 = 0,48
Perabot
Besaran perabot
1 meja kerja
1,35 + 0,44 + 0,55 + 0,66 +
1.5 x 0,9 = 1,35
0,9 = 3,9
1 meja komputer
Flow perabot
0,55 x 0,8 = 0,44
2 3,9 = 7,8
1 kursi kerja
Flow ruang
0,65 x 0,85 = 0,55
20% x 7,8 = 1,56
2 kursi tamu
Besaran ruang
2 x 0,55 x 0,6 = 0,66
7,8 + 1,56 = 9,36
1 rak simpan
0,6 x 1,5 = 0,9
Perabot
Besaran perabot
2 sofa
1,75 + 0,48 = 2,23
2 x 0,7 x 1,25 = 1,75
Flow perabot
1 meja kopi
2 x 2,23 = 4,46
0,6 x 0,8 = 0,48
Flow ruang
30% x 4,46 = 1,34
Besaran ruang
4,46 + 1,34 = 5,8
Perabot
Besaran perabot
1 meja kerja
1,35 + 0,44 + 0,55 + 0,66 +
1,5 x 0,9 = 1,35
0,9 = 3,9
1 meja komputer
Flow perabot
0,55 x 0,8 = 0,44
2 x 3,9 = 7,8
1 kursi kerja
Flow ruang
0,65 x 0,85 = 0,55
20% x 7,8 = 1,56
2 kursi tamu
Besaran ruang
2 x 0,55 x 0,6 = 0,66
(7,8 + 1,56)x 7 = 65,52
1 rak simpan
0,6 x 1,5 = 0,9
Perabot
Besaran perabot
4 meja kerja
1,35 + 1,31 + 3,6 = 6,27
4 x 1,5 x 0,9 = 1,35
Flow perabot
4 kursi
2 x 6,27 = 12,54
4 x 0,55 x 0,6 = 1,32
Flow ruang
4 rak simpan
20% x 12,54= 12,51
4 x 0,6 x 1,5 = 3,6
Besaran ruang
12,54 + 2,51 = 15,05
Perabot
Besaran perabot
4 meja kerja
1,35 + 2,64 = 3,99
4 x 1,5 x 0,9 = 1,35
Flow ruang
8 kursi
2 x 3,99 = 7,98
8 x 0,55 x 0,6 = 2,64
Flow ruang
20% x 7,98 = 1,6
Besaran ruang
7,98 + 1,6 = 9,58
Perabot
Besaran perabot = 3,6
4 rak simpan
Flow perabot
4 x 0,6 x 1,5 = 3,6
2 x 3,6 = 7,2
Flow ruang
10% x 7,2 = 0,72
Besaran ruang
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RUANG
KEBUTUHAN

Rapat

1 unit

Penyimpanan
Lobby

1 unit

Lavatory

Area makan
dan minum

Pantry dan
dapur
Gudang

1 unit

KAPASITAS

5 orang

6 orang

BESARAN RUANG
PENDEKATAN /
LUAS M 2
2
STANDART M /org
7,2 + 0,72 = 7,92
Total Kebutuhan Ruang Administrasi Manager
RUANG PERTEMUAN
Perabot
Besaran perabot
1 meja kerja
3,6 + 4,95 = 8,55
1,2 x 3 = 3,6
Flow perabot
15 kursi
2 x 8,55 = 17,1
15 x 0,55 x 0,6 = 4,95
Flow ruang
20% x 17,1 = 3,42
Besaran ruang
17,1 + 3,42 = 20,52
Asumsi 20% ruang
20% x 20,52 = 4,1
rapat
Perabot
Besaran perabot
2 sofa
1,75 + 0,48 = 2,23
2 x 0,7 x 1,25 = 1,75
Flow perabot
1 mej akopi
2 x 2,23 = 4,46
0,6 x 0,8 = 0,48
Flow ruang
30% x 4,46 = 1,34
Besaran ruang
4,46 + 1,34 = 5,8
Total Kebutuhan Ruang Pertemuan
SARANA PENUNJANG

TOTAL
M2
131
21

5
6

32

1 unit
lavatory
wanita

3 orang

Perabot:
2 closet
2 x 0,8 x 1,2 = 1,92
1 wastafel
0,5 x 0,7 = 0,35

Besaran perabot
1,92 + 0,35 = 2,27
Flow perabot
2 x 2,27 = 5,24
Flow ruang
20% x 5,24 = 1,05
Besaran ruang
5,24 + 1,05 = 6,29

7

1 unit
lavatory
pria

3 orang

Perabot:
1 closet
0,8 x 1,2 = 0,96
1 wastafel
0,5 x 0,7 = 0,35
1 urinoir
0,65 x 0,6 = 0,39

5

2 unit

6 orang

Standar
1 meja + 7 kursi
3 x 2,4 = 7,2

Besaran perabot
0,96 + 0,39 + 0,35 = 1,7
Flow perabot
2 x 1,7 = 3,4
Flow ruang
20% x 3,4 = 0,68
Besaran ruang
3,4 + 0,68 = 4,08
Besaran ruang
7,2 x 2 = 14,4

1 unit

16 orang

Standar
12 meja + 16 kursi
3,8 x 5,8 = 22,1
Standart 15 % area
makan
Perabot
6 rak simpan
6 x 0,6 x 1,5 = 5,4

1 unit
1 unit

2 orang
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Besaran ruang = 22,1

23

15% x (14,4 + 22,1) = 5,48

6

Besaran perabot = 5,4
Flow perabot
2 x ,54 = 10,8
Flow ruang
10% x 10,8 = 1,08
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RUANG

BESARAN RUANG
PENDEKATAN /
LUAS M 2
2
STANDART M /org
Besaran ruang
10,8 + 1,08 = 11,88
Total Kebutuhan Ruang Sarana Penunjang
LUASAN TOTAL FASILITAS PENGELOLAAN DAN ADMINISTRASI
KEBUTUHAN

KAPASITAS

TOTAL
M2

69
232

Sumber : Analisa Pribadi

e. Kelompok Kegiatan Pelayanan/Service
Tabel 5.11 Perhitungan Besaran Ruang Kelompok Kegiatan Pelayanan/Servis
RUANG
KEBUT
UHAN

Tempat
wudhu
Ruang
Ibadah
Lavatory

Area Parkir
Pengunjung

2 unit

KAPASIT
AS /
UNIT
5 orang

1 unit
1
lavartory
wanita

2 orang

1
lavatory
pria

2 orang

Pengunjung
1800/hari
Parkir
pengunjung
diperkirakan per
4 jam sehingga
sehari
ada
pergantian
parkir
selama
3x pergantian.
12 jam/4 jam =

BESARAN RUANG
PENDEKATAN /
STANDART M2/org
MASJID
Asumsi
2x5 x 0,6 x 0,6 =
Asumsi
60 m2
Perabot
2 closet
2 x 0,8 x 1,2 = 1,92
1 wastafel
0,5 x 0,7 = 0,35

Perabot
1 closet
0,8 x 1,2 = 0,96
1 urinoir
0,65 x 0,6 = 0,39
1 wastafel
0,5 x 0,7 = 0,35

LUAS M2

TOTAL M2

Besaran ruang = 3,6

4

Besaran Ruang =
2x60 m2
Besaran perabot
1,92 + 0,35 =2,27
Flow perabot
2 x 2,27 = 5,24
Flow ruang
20% x 5,24 = 1,05
Besaran ruang
5,24 + 1,05 = 6,29

120
7

Besaran perabot
0,96 + 0,39 + 0,35 = 1,7
Flow perabot
2 x 1,7 = 3,4
Flow ruang
20% x 3,4 = 0,68
Besaran ruang
3,4 + 0,68 = 4,08
Total Besaran Ruang Masjid

PARKIR
Moslem
Asumsi
25%
Lifestyle Mall
kendaraan umum
ini beroperasi
(bis pengunjung).
selama pukul
25%
tidak
9.00-21.00 =12
membawa
jam
kendaraan.
50%
kendaraan
pribadi.
Dengan asumsi 1 :
5
1 mobil : 5 motor
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RUANG
KEBUT
UHAN

KAPASIT
AS /
UNIT

BESARAN RUANG
PENDEKATAN /
STANDART M2/org

LUAS M2

TOTAL M2

3x.
Jadi 1800/3x =
600
Mobil

50% dari 600=
300
1/6 x 300 = 50
mobil

20 m² / mobil
Asumsi 1 mobil 4
orang
50:4=12,5 = 13
mobil

20 x 13 mobil =
260

260

Motor

50% dari 600 =
300
5/6 x 300 = 250
motor

2,5 m² / motor

2,5 x 250motor =
625

625

Area Parkir
Penyewa
Dan
Pengelola

Jumlah
penyewa dan
pengelola 460
orang

Asumsi
25%
kendaraan umum.
25% mobil
50% motor

Mobil

25% dari 460 =
120 mobil

20 m² / mobil
Asumsi 1 mobil 4
orang
120 : 4 = 30 mobil

20 x 30 mobil =
600 m²

600

50% dari 460 =
230 motor

2,5 m² / motor

Motor

Pos jaga

4 unit

4 orang

Ruang
keamanan

4 unit

2 orang

R. Cleaning
Service

1 unit

10 orang

2,5 x 230 motor =
575
Total Besaran Ruang Parkir

KEAMANAN
Perabot
2 meja
2 x 0,9 x 1,8 = 3,24
4 kursi
4 x 0,6 x 0,55 = 1,32

Besaran perabot
3,24 + 1,32 = 4,56
Flow perabot
2 x 4,56 = 9,12
Flow ruang
20% x 9,12 = 1,82
Besaran ruang (9,12 +
1,82) x 4 = 43,76
Perabot
Besaran perabot
2 single bed
4 + 0,6 _+ 0,75 = 5,35
2x1x2=4
Flow perabot
1 meja kopi
2 x 5,35 = 10,7
0,5 x 1,2 = 0,6
Flow ruang
1 almari
30% x 10,7 = 3,21
0,6 x 1,25 = 0,75
Besaran ruang
10,7 x 3,21 = 13,91
Total Besaran Ruang Keamanan
KEBERSIHAN
Perabot
Besaran perabot
10 kursi
3,3 + 1,33 + 0,72 = 5,46
10 x 0,55 x 0,6 = 3,3
Flow perabot
2 meja
2 x 5,46 = 10,92
2 x 0,6 x 1,2 = 1,44
Flow ruang
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RUANG
KEBUT
UHAN

KAPASIT
AS /
UNIT

BESARAN RUANG
PENDEKATAN /
STANDART M2/org
1 rak simpan
0,6 x 1,2 = 0,72

Pantry

1 unit

Gudang
Perlengkapa
n

1 unit

Bongkar
muat

1 unit

Loading
dock
Gudang

1 unit

Lift barang

2 unit

R. Pegawai

1 unit

Asumsi
9m2
Asumsi
9m2

20 orang
3
kendaraan
( truck)

1 unit
20 orang /
beban
angkut
10 orang

Genset

1 unit

2 orang

Ahu
Reservoir

1 unit
1 unit

2 orang

Pabx

1 unit

Panel

1 unit

Sampah

1 unit

Gudang

1 unit

LUAS M2

TOTAL M2

30% x 10,92 = 3,28
Besaran ruang
10,92 + 3,28 = 14,2
Besaran ruang =
9m2
Besaran ruang =
9m2

9
9

Total Besaran Ruang Kebersihan
OPERASIONALISASI
Standar kebutuhan
Flow perabot
3 truck
2 x 288 = 576
3 x 4 x 24 = 288
Flow ruang
20% x 576 = 115,2
Besaran ruang
576 + 115,2= 691,2
Standart
60% x 691,2 = 414,72
60% area bongkar muat
Asumsi
10% x 691,2 = 69,12
10% area bongkar muat
Standar
Besaran ruang = 5,75
1 lift
2x3 x 2,5 = 5,75
Perabot
Besaran perabot
10 kursi
3,3 + 1,33 + 0,72 = 5,46
10 x 0,55 x 0,6 = 3,3
Flow perabot
2 meja
2 x 5,46 = 10,92
2 x 0,6 x 1,2 = 1,44
Flow ruang
1 rak simpan
30% x 10,92 = 3,28
0,6 x 1,2 = 0,72
Besaran ruang
10,92 + 3,28 = 14,2
Total Besaran Ruang Operasionalisasi
UTILITAS
asumsi
Flow perabot
1 unit genset
2 x 27 = 54
berkapasitas
Flow ruang
1000kVA
10% x 54 = 10,8
27
Besaran ruang
54 + 10,8 = 64,8
Asumsi ruang genset
10,8
Asumsi
Asumsi besaran ruang = 30
Air = 120 m2
Asumsi 50% Ruang
50% x 64,8 = 32,4
genset
Asumsi 50% Ruang
50% x 64,8 = 32,4
genset
Asumsi 50% Ruang
50% x 64,8 = 32,4
genset
Asumsi 50% Ruang
50% x 64,8 = 32,4
genset
Total Besaran Ruang Utilitas
MAINTENANCE
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RUANG
KEBUT
UHAN
Ruang
Maintenanc
e
Gudang

1 unit

KAPASIT
AS /
UNIT
5 orang

1 unit

Loker

BESARAN RUANG
PENDEKATAN /
STANDART M2/org

LUAS M2

TOTAL M2

Asumsi = 24

24

24

4 orang

Perabot
4 rak simpan
4 x 0,9 x 1,2 = 4,32

10

1 unit

100 orang

Perabot
100 loker simpan
100 x 0,6 x 0,4 = 24
1 meja
0,6 x 0,9 = 0,54
1 kursi
0,55 x 0,6 = 0,33

Ruang
Ganti

2 unit

10 orang

Ruang
Karyawan

1 unit

30 orang

Standar
10 kamar
(1,524 x 1,829 ) x10 =
28
Perabot
6 meja
6 x 0,6 x0,6 = 3,24
10 kursi
10 x 0,55 x 0,6 = 3,3
3 bangku panjang
3 x 0,55 x 1,8 = 2,97

Besaran perabot 4,32
Flow ruang
2 x 4,32 = 8,64
Flow ruang
20% x 4,64 = 0,93
Besaran ruang
8,64 + 0,93 = 9,57
Besaran perabot
24 + 0,54 + 0,33 = 24,87
Flow perabot
2 x 24,87 = 49,74
Flow ruang
20% x 49,74 = 9,95
Besaran ruang
49,74 + 9,95= 59,65
Besaran ruang
28 x 2 = 56

60

56

Besaran perabpt
3,24 + 3,3 + 2,97= 12,48
Flow perabot
2 x 12,48 = 24,96
Flow ruang
20% x 24,96 = 4,99
Besaran ruang
24,96 + 4,99 = 29,95
Total Besaran Ruang Maintenance
LUASAN TOTAL FASILITAS PELAYANAN/SERVICE
Sumber : Analisa Pribadi

5. Analisa Total Besaran Ruang
Rekapitulasi besaran ruang Moslem Lifestyle Mall
Tabel 5.12 Rekapitulasi Besaran Ruang Moslem Lifestyle Mall
Kelompok Kegiatan
Kelompok Ruang Kegiatan Umum
Kelompok Ruang Kegiatan Utama
Kelompok Ruang Kegiatan Hiburan Dan Penunjang
Kelompok Ruang Kegiatan Pengelolaan/ Administrasi
Kelompok Ruang Kegiatan Pelayanan/ Service
Total Ruang Moslem Lifestyle Mall

Luas (m²)
1041
5230
6207
232
3921
16631

Sumber
Analisa Pribadi
commit
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5.3 Analisa Pemilihan Lokasi dan Site
5.3.1

Analisa Pemilihan Lokasi

1. Tujuan
Untuk menentukan lokasi yang tepat keberadaan bangunan
sebagai bangunan pusat perbelanjaan kebutuhan muslim yang
nantinya akan diikuti penentuan site.
2. Dasar Pertimbangan
a. Berada pada zona komersial berdasarkan RUTRK.
b. Potensial bagi pengembangan perdagangan dan pariwisata.
c. Pencapaian mudah, tidak jauh dari pusat kota dan dapat diakses
kendaraan pribadi maupun kendaraan umum.
d. Nilai ekspos bangunan tinggi.
e. Adanya fasilitas pendukung infrastruktur dan utilitas kota.
f. Dekat dengan fasilitas berorientasi Islami.
3. Proses
Pilihan alternative lokasi :
Dari beberapa syarat pertimbangan di atas, maka didapat
lokasi yang direncanakan dengan 2 alternatif pilihan yaitu alternatif
pertama di kawasan Laweyan dan alternatif kedua di kawasan
Pasar Kliwon.
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U

1
2
Gb 5.1 Peta Alternative Lokasi

Sumber : http://lintassolo.wordpress.com/2010/07/06/peta-kota-surakarta/

a. Alternatif 1 : Kawasan Laweyan
Laweyan adalah kecamatan yang terletak di barat kota
Surakarta dengan luas 8,64 km 2 dan terdiri dari 11 kelurahan.
Kecamatan ini terkenal karena penduduknya banyak yang
menjadi produsen dan pedagang batik, sejak dulu sampai
sekarang.

Gb 5.2 Peta Alternative Lokasi 1
Sumber : http://lintassolo.wordpress.com/2010/07/06/petakota-surakarta/
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Alternatif lokasi 1 di kawasan Laweyan terletak di
sepanjang Jl. Perintis Kemerdekaan yang termasuk kawasan
wisata Kampung Batik Laweyan.

Gb 5.3 Alternatif Lokasi 1
Sumber : Analisa Pribadi

Dasar pertimbangan :
1) Kawasan strategis
a) Berada di zona perdagangan
b) Berada di jalan kolektor primer kota Surakarta yaitu
Jl. Dr. Radjiman

commit to user
123

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

c) Pencapaian mudah karena dilewati transportasi
umum (bis umum antar kota, angkot, Batik Solo
Trans)
d)

e) Dekat dengan fasilitas yang berorientasi islami yaitu
Masjid Tegalsari, TK/SD Takmirul Islam, Wisata
arul Quran, Pondok Pesantren

2) Topografi dan keadaan tanah cenderung datar
3) Dilalui oleh jaringan utilitas kota

b. Alternatif 2 : Kawasan Pasar Kliwon
Pasar Kliwon adalah sebuah kecamatan yang terletak di
tenggara Kota Surakarta dengan luas 4,82 km2. Wilayah Pasar
Kliwon saat ini terkenal sebagai tempat perkampungan warga
keturunan Arab-Indonesia, sehingga suasana islami sangat
terasa di wilayah ini. Berbagai fasilitas umum berorientasi
islam pun banyak ditemui di wilayah yang terdiri dari 9
kelurahan ini.
Sebagian besar penduduknya biasa hidup dari penjualan
tekstil. Di sini pulalah terdapat Pasar Klewer,yakni pasar batik
terbesar di Indonesia. Kampung Kauman, yang disebut sebagai
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Kampung Wisata Batik dan Keraton Surakarta terletak di
kecamatan ini.
Kawasan Pasar kliwon dilalui Jl. Kapt Mulyadi yang
berperan sebagai jalan kolektor primer sebagai penghubung
antar kota Sukoharjo dan Wonogiri.

Gb 5.4 Peta Alternative Lokasi 2
Sumber : http://lintassolo.wordpress.com/2010/07/06/peta-kota-surakarta/

Alternatif lokasi 2 di kawasan Pasar Kliwon terletak di
sepanjang Jl. Kapt. Mulyadi yang terkenal dengan sebutan
image masyarakat tentang kawasan
tersebut sangat mudah diingat atau dikenal sebagai kawasan
komunitas muslim.
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Gb 5.5 Alternatif Lokasi 2
Sumber : Analisa Pribadi

Dasar pertimbangan :
1) Kawasan strategis
a) Berada di zona perdagangan
b) Berada di jalan kolektor primer kota Surakarta yaitu Jl.
Kapt. Mulyadi
c) Pencapaian mudah karena dilewati transportasi umum
(bis umum antar kota, angkot, Batik Solo Trans)
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d)
dengan masyarakat muslim
e) Dekat dengan fasilitas yang berorientasi islami yaitu RS
Kustati, Masjid Jami Ash Sheggaf, ruko-ruko yang
menjual perlengkapan maupun oleh-oleh haji, SMP
Diponegoro, Guest House, beberapa rumah mode
muslim, dll
2) Topografi dan keadaan tanah cenderung datar
3) Dilalui oleh jaringan utilitas kota

c. Pembobotan Alternatif Lokasi
Tabel 5.13 Pembobotan Alternatif Lokasi
No
1
2
3
4
5
6

Pertimbangan
Terletak di jalan arteri primer
Ekspose bangunan
Keterdekatan dengan pusat perbelanjaan / butik
mode
Keterdekatan dengan komunitas pendukung
(fasilitas islami, masyarakat islami)
Keterdekatan dengan kawasan tujuan wisata
Ketersediaan lahan kosong
Total nilai

1

= kurang

2 = cukup

Alternatif 1
2
1
3

Alternatif 2
2
2
3

2

3

3
1
12

3
1
14

3 = baik

Sumber: Analisa Pribadi

4. Produk
Dengan melihat hasil pembobotan terhadap 2 alternatif lokasi
dengan beberapa kriteria pembobotan, maka lokasi terpilih terletak di
kawasan Pasar Kliwon.
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Analisa Site Terpilih
Site yang dianggap sesuai untuk Moslem Lifestyle Mall di

Surakarta adalah di sebelah timur gedung Beteng Trade Centre (BTC)
yang merupakan kompleks ruko-ruko milik BTC yang sebagian besar
sudah tidak terpakai dengan kondisi tidak terawat.
1. Site Terpilih

Beten g
Vasten bur g

BTC

Alun-Alun
Selatan

Gb 5.6 Lokasi Site terpilih
Sumber : Analisa Pribadi

2. Batas-batas Site
-

Utara

: Bangunan Kolonial (bekas Gedung Primer
Koperasi Veteran Republik Indonesia)

-

Selatan

-

Timur

: Jl. Kyai Gede, pertokoan dan rumah
: Jl. Kapten Mulyadi, BPR Bank Solo, TK-SD
Kanisius, Gedung Pertemuan Al-Irsyad

-

Barat

: Beteng Trade Center
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Sebelah Barat
site merupakan
p u s a t
p e r b e la n j a an
pakaian dan kain
y ai t u B et en g
Trad e C en t re
(BTC) setinggi 3
lantai

U
Sebelah Selatan site
meru p ak an Jl. Ky ai
Gede selebar 8m dengan
1 jalur 2 arah menuju
Al un -Al un S e l at a n
Kr a t o n Ka s un a n a n
S u r a k a r t a , d e ng a n
deretan toko dan rumahrumah penduduk

S e b e l ah U t a r a s i t e
meru p ak an Bang u n an
Ku no (b ek as Ged u n g
Primer Koperasi Veteran
R e pu b l i k Ind o n e si a ).
Gedung 2 tingkat yang
terletak di Jl.Pasar Kliwon
ini dalam kondisi tidak
terawat

Sebelah Timur site merupakan jalan
kolektor primer Jl.Kapten Mulayadi
selebar 20 m. Disepanjang bahu jalan
terdapat jalur hijau dan citywalk.
Seberang timur site merupakan BPR Bank
Solo, TK-SD
Kanisius dan Gedung
Pertemuan Al-Irsyad

Gb. 5.7 Batas-batas Site
Sumber : Analisa Pribadi

3. Luas Site

Site

memiliki

ukuran

160m2 x 98m2 =15680m2
Gb. 5.8Luas Site
Sumber : Analisa Pribadi

4. Potensi Site
a. Lokasi site strategis :
-

Berada di jalan kolektor primer kota Surakarta yaitu Jl.
Kapten Mulyadi sebagai koridor jalur antar kota
(Wonogiri, Sukoharjo)
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-

Pencapaian site mudah karena dilalui transportasi
umum

-

Memiliki nilai ekspose bangunan yang tinggi

b. Keterdekatan dengan fasilitas pendukung berbasis islami
(RS Kustati, Masjid Jami Ash Sheggaf, ruko-ruko yang
menjual perlengkapan maupun oleh-oleh haji, SMP
Diponegoro, Guest House, beberapa rumah mode muslim,
dll.
c.

karena
identik dengan masyarakat muslim.

d. Site dekat dengan fasilitas pelayanan seperti SPBU, kantor
polisi, halte bus dll.
e. Adanya jalur pedestrian/citywalk pada lingkungan site
(bahu jalan Kapten Mulyadi).
f. Site terletak pada kawasan wisata Keraton dan pusat
perbelanjaan (BTC, PGS dan pasar Klewer) sehingga
berpotensi sebagai sasaran tujuan wisata belanja.
5. Peraturan Tata Bangunan (Garis Sempadan Bangunan/ GSB)
a. Site memiliki luas 12288 m 2 dengan peraturan GSB untuk
kavling > 1000 m2 harus memiliki GSB samping 1.5 m dan
GSB belakang 2 m.
b. Site terletak di jalan kolektor primer (Jl Kapt Mulyadi)
dengan GSB depan minimal 7 m, GSB samping minimal 1,5
m dan GSB belakang minimal 3 m
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5.4 Analisa Pengolahan Site
5.4.1

Analisa View

1. View dari Dalam Site
a. Tujuan
Untuk

mengetahui

potensi

view

keluar

site

sehingga

didapatkan view terbaik dari dalam site
b. Dasar pertimbangan
1) Penentuan orientasi bangunan sesuai view keluar yang
paling menarik
2) Penentuan peletakan bukaan
3) Penambahan view buatan dalam site
c. Proses
1) Eksisting site
Sisi Barat Site
Vi e w ya ng
bisa dilihat dari
sisi ini adalah
gedung BTC
Sisi UtaraSite
View yang bisa dilihat
dari sisi ini adalah tembok
bagian belakang
Bangunan Kuno
Sisi Selatan Site
Vi ew y ang bi sa
dilihat dari sisi ini
adalah Jl. Kyai Gede
yang cukup ramai dan
` d e r e t a n
pertokoan/pemukiman

Sisi Timur Site
View yang bisa dilihat
dari sisi ini adalah Jl Kapt
Mulyad i yan g s ang at
ramai, gedung BPR Bank
Solo, TK/SD Kanisius dan
Gedung Pertemuan Al-

Gb. 5.9 Eksisting Site Terhadap View dari Dalam
Sumber : Analisa Pribadi
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2) Analisa

Tabel 5.14 Pembobotan View dari Dalam Site
VIEW KE SISI
Utara
Barat
Selatan
Timur

PEMBOBOTAN
+
++
+++
++++

Sumber : Analisa Pribadi

Berdasarkan pembobotan view, didapat view paling
menarik berada pada timur site. Pergerakan lalu lintas pada Jl
Kap Mulyadi yang cukup ramai dan aktivitas BPR Bank Solo,
TK/SD Kanisius dan Gedung Pertemuan Al-Irsyad yang tidak
monoton.
d. Hasil
Dari hasil analisa view dari dalam bangunan, didapat
beberapa startegi desain :
- Orinentasi utama bangunan diarahkan ke Jl. Kapt
Mulyadi yang mempunyai view terbaik/ paling menarik
- View buatan di sebelah utara dan barat bertujuan untuk
menambah kesan alami pada bangunan dan menutup
kekurangan view pada sisi site yang kurang menarik.
2. View dari Luar Site
a. Tujuan
Untuk mengetahui potensi view ke dalam site sehingga
didapatkan orientasi bangunan yang paling menarik
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b. Dasar petiimbangan
1) Kenyamanan mata penglihat ketika mengamati bangunan
dari Jl. Kapt Mulyadi
2) Pengaturan komposisi masa bangunan
c. Proses
1) Eksisting site
Sisi Barat Site
Pandanga n
pengamat dari sisi
ini ter bat as
k ar e n a jar ak
g ed u n g BT C
dengan si te
sempit

Sisi Utara Site
Pen g amat tid ak
bisa memandang
site dengan leluasa
dari sisi ini karena
terhalang tembok
p ad a Ban g u n an
Kuno

Sisi Selatan Site
Pan d an g an p en g amat
dari Jl. Kyai Gede cukup
luas adalah Jl. Kyai Gede
yang cukup ramai dan
d e r e t a n
pertokoan/pemukiman

Sisi Timur Site
Pandangan pengamat dari Jl. Kapt Mulyadi
cukup luas karena jalan ini sangat lebarsangat
ramai, gedung BPR Bank Solo, TK/SD
Kanisius dan Gedung Pertemuan Al-Irsyad

Gb. 5.10 Eksisting Site terhadap View dari Luar
Sumber : Analisa Pribadi

2)

Analisa
Sudut pandang pengamat terhadap bangunan

Gb5.11 Sudut Pandang Pengamat
Sumber : Analisa Pribadi
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Kenyamanan mata pengamat dalam memandang
bangunan sangat dipengaruhi oleh jarak dan ketinggian
bangunan.
d. Hasil
Dari hasil analisa view dari dalam bangunan, didapat
beberapa startegi desain :
-

Pada sisi sebelah timur, pandangan pengamat paling
leluasa sehingga masa bangunan diekspos agar pengamat
mudah mengenali bangunan dari sisi ini. JL. Kapt
Mulyadi merupakan jalan antar kota sehingga banyak
dilewati oleh para pengguna jalan baik dari dalam kota
maupun luar kota.

-

Pada sisi sebelah selatan, Jl. Kyai Gede juga cukup
banyak dilewati oleh pengguna jalan karena merupakan
jalan menuju kawasan wisata Kraton sehingga ekspos
bangunan pada sisi ini juga diperhatikan walaupun lalu
lintas jalan ini cukup padat dengan 1 jalur 2 arah dan
hanya selebar 8m.

5.4.2

Analisa Pencapaian

1. Tujuan
Untuk menentukan peletakan site yang aman, nyaman dan mudah
diakses oleh pengunjung, agar didapat sirkulasi di luar bangunan
2. Dasar pertimbangan
a. Penentuan ME dan SE.
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b. Sirkulasi pengunjung yang aman, nyaman dan mudah diakses.
c. Kondisi, arus kendaraan, dan potensi jalan.
3. Proses
a. Sirkulasi Kendaraan dari Luar dan Dalam Site

Jl. Kyai Gede
Merupakan jalur menuju kawasan
wisata Keraton Kasunanan Surakarta
dengan lebar jalan 8m. 1 jalur 2 arah
namun tidak tersedia jalur lambat
Intensitas kendaraan tidak padat

Jl. Kapten Mulyadi
Merupakan jalan kolektor primer (antar kota) dengan lebar 20 m , 1 jalur 2 arah
Intensitas kendaraan padat di sepanjang hari, sekitar 50m dari site merupakan
perempatan lampu merah sehingga jalan depan site sangat padat kendaraan
Namun tersedia citywalk dikedua bahu jalan
ME diletakkan dekat dengan JL Kapten Mulyadi karena orientasi jalan ini
memenuhi kriteria strategis yakni mudah dikenali kemudian diolah agar tidak
menimbulkan masalah baru (kemacetan lalu lintas)
Gb. 5.12 Eksisting Site Terhadap Pencapaian Kendaraan
Sumber : Analisa Pribadi

b. Sirkulasi Pejalan Kaki dari Luar dan Dalam Site
Berd asarkan ko ns ep ban gu nan yang
memperhatikan kenyamanan bagi pedestrian
(bangunan dengan konsep pedestrian) maka
untuk keamanan dan kenyamanan bagi para
pejalan kaki maka sirkulasi pedestrian
dipisahkan dari sirkulasi kendaraan di dalam
site.
Pemisahan dengan perbedaan ketinggian lantai
dan vegetasi pembatas

Di sepanjang JL. Kapten Mulyadi
terdapat citywalk/jalur pejalan kaki
Gb. 5.13 Eksisting Site Terhadap Pencapaian Pejalan Kaki
Sumber : Analisa Pribadi
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4. Hasil
a. ME berada pada JL Kapt Mulyadi karena memenuhi kriteria
strategis yakni pencapaian mudah, mudah dikenali, tidak
menimbulkan masalah baru (kemacetan lalu lintas dan aman).
b. ME in diletakkan minimal 30 m dari pertigaan antara Jl. Kapt
Mulyadi dengan Jl. Kyai Gede berdasarkan pertimbangan
kemudahan akses dan keamanan (tanpa adanya crossing
menuju site).
c. ME out diletakkan di Jl. Kyai Gede karena memenuhi kriteria
aman dan tidak bersilangan dengan jalur pedestrian
d. SE diletakkan di Jl. Kyai Gede.
e. Dibuat

antara site dengan Jl.Kapt Mulyadi.

Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi kemacetan yang
disebabkan antrian ticketing mobil.
f. Jalur pedestrian menuju site diintegrasikan dengan citywalk
yang berada di sisi timur site dan langsung terhubung dengan
site terbangun yang bebas lalu lalang kendaraan (dalam site).

5.5 Analisa Zonifikasi Ruang
Berdasarkan orientasi bangunan dan pencapaian menuju site (letak ME
dan SE), maka terbentuk suatu hirarki ruang untuk menciptakan kemudahan
dan kenyamanan bangunan secara optimal yang nantinya akan di plotting ke
dalam site terbangun menjadi siteplan sesuai dengan konsep bangunan yang
ingin diterapkan.
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1. Dasar Pertimbangan
a. Hasil dari analisa pengolahan tapak yang disesuaikan dengan
konsep bangunan yang ingin diterapkan.
b. Hubungan antar kelompok kegiatan.
2. Analisis
a. Zona Publik direncanakan berada di area yang sangat public dengan
tingkat pencapaian yang tinggi. Di dalam ruang public berlangsung
aktivitas-aktivitas pemasaran barang dan jasa, restoran dan
foodcourt, fasilitas hiburan, kegiatan service masjid dan parkir.
b. Zona semi public yang direncanakan berada di area public namun
dengan sasaran pengunjung tertentu (khusus), seperti fashion café,
salon & spa muslimah dan fitness centre muslimah yang ditujukan
bagi pengunjung muslimah, juga function hall yang ditujukan untuk
tamu/pengunjung dari acara yang diadakan.
c. Zona privat, dimana pengunjung dapat mengakses area ini namun
terbatas. Program ruang yang direncanakan pada zona ini adalah
kelompok kegiatan pengelolaan dan administrasi.
d. Zona service merupakan area yang berhubungan dengan kegiatan
service bangunan.
3. Hasil
Tabel 5.15 Zonifikasi Ruang
Kelompok Kegiatan
Kelompok
Umum

Kegiatan

Kelompok

Kegiatan

Nama Ruang
Informasi
Plaza
Lavatory umum
Atm Box
Butik

Pencapaian
+++
+++
++
++
+++

Persyaratan Ruang
Ketenangan
View
+++
-

Ket
Matahari
+++
-
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Kelompok Kegiatan
Utama

Kelompok Kegiatan
Hiburan
dan
Penunjang

Kelompok Kegiatan
Pengelolaan
dan
Administratif

Kelompok Kegiatan
Pelayanan/Service

digilib.uns.ac.id

Nama Ruang
Retail fashion
Retail shop
Swalayan
Biro
Haji
danUmroh
Biro
Travel
Wisata Religi
Event organizer
Restoran
Foodcourt
Fashion Café
Muslimah
Salon dan Spa
Muslimah
Fitness Centre
Muslimah
Mini theatre
Arena bermain
anak/remaja
Function hall
Koperasi
Simpan Pinjam
Drug Store
R. Pengelolaan
R.
Administratif
R. pertemuan
Sarana
penunjang
Masjid
Parkir
Keamanan
Kebersihan
Operasional
Utilitas
bangunan
Maintenance
R. Kartawan

Pencapaian
+++
+++
+++
+++

Persyaratan Ruang
Ketenangan
View
-

Ket
Matahari
-

Public
Public
Public
Public

+++

-

-

-

Public

+++
+++
+++

-

++
++
-

++
++
-

+++

+++

-

-

+++

+++

-

-

+++
+++

+
-

-

-

Public
Public
Public
Semi
Public
Semi
Public
Semi
public
Public
Public

++

-

-

-

++

-

-

-

Semi
public
Public

++
++
++

-

-

-

Public
Privat
Privat

++
++

-

-

-

Privat
Privat

+++
++++
+
+
+
+

++
-

+
-

-

Public
Public
Service
Service
Service
Service

+
++
Sumber : Analisa Pribadi

-

-

Service
Service

5.6 Analisa Konsep Bangunan
Islam tidak mengatur secara eksplist tentang bagaimana seharusnya
pasar/pusat perbelanjaan harus dibangun, kelengkapan apa saja yang harus ada
didalamnya, atau corak-corak arsitektural apa yang harus ada. Tapi disamping
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itu Islam mengatur dengan lengkap tentang adab jual beli, prinsip-prinsip
perdagangan, keadilan dsb
Dari prinsip-prinsip tersebut dapat dirumuskan suatu konsep yang dapat
mengarahkan masyarakat menuju kepada prinsip-prinsip muamalah tersebut,
sehingga yang diterapkan adalah konsep arsitektur yang mempengaruhi
perilaku. Dengan desain perancangan Moslem Lifestyle Mall ini diharapkan
dapat membimbing masyarakat untuk berperilaku yang sesuai dengan
tuntunan Al5.6.1

Analisa Tampilan Bangunan
Sebelum trend bentuk pusat perbelanjaan sebagai lifestyle centre,

masyarakat lebih dulu diperkenalkan dengan bentuk pusat perbelanjaan
konvensional dimana layout dan desainnya berupa bangunan massif
yang dilengkapi dengan atrium di dalam bangunan dan lebih
mementingkan efisiensi desain.

Gb. 5.14
Sumber : Analisa Pribadi

Setelah berkembangnya gaya hidup masyarakat tak terkecuali
masyarakat muslim yang mengarah ke pola hidup dan perilaku
masyarakat

modern

bersosialisasi dalam

yang

lebih

banyak

mencari

hiburan

dan

suatu pusat perbelanjaan, maka diperkenalkan
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bentuk pusat perbelanjaan sebagai lifestyle centre dengan konsep open
air mall dimana retail-retail dan kafe atau restoran berderet di sepanjang
jalur pedestrian (bangunan terdiri dari indoor dan outdoor)

Gb. 5.15

Centre
Sumber : Analisa Pribadi

Dalam prinsip Arsitektur Islam, sesuai dengan fungsinya sebagai
bangunan pusat perbelanjaan modern

maka bangunan mengandung

unsur wadah muamalah, open space (habluminannas) dan ibadah
(habluminallah).

Gb. 5.16 Unsur Wadah Kegiatan dalam Arsitektur Islam
Sumber : Analisa Pribadi

Setiap perancangan bangunan selalu disediakan open space dengan
maksud

untuk

wadah

kegiatan

sosial

(bertemu,

bercengkrama,

berdiskusi, dll) sekaligus merupakan keselarasan bangunan dengan alam
lingkungannya.
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Kebiasaan sosial untuk berbuat baik kepada sesama manusia (hablu
minnannas) dapat diaplikasikan dalam perancangan bangunan yaitu
terbuka dengan memperlihatkan wujud bangunan untuk menghilangkan
kesan individual (bangunan dengan sasaran masyarakat umum).
Bangunan yang terbuka dapat menginformasikan kegiatan apa saja yang
berlangsung di dalamnya dengan pengaturan ruang-ruang dalam
kelompok-kelompok kegiatan yang saling berhubungan sesuai dengan
karakter Islam yang terbuka, dinamis dan inklusif. (Haryatmoko, 2009).
Oleh karena itu, Moslem Lifestyle Mall diharapkan merupakan
perwujudan pusat pebelanjaan yang mencerminkan pola hidup, perilaku,
serta kebiasaan sosial masyarakat muslim yang diwadahi dalam suatu
open space (plaza dan jalur pedestrian). Bangunan terdiri dari indoor dan
outdoor (open air mall) yang selalu mengutamakan space untuk area
umum pengunjung sehingga wujud fisik bangunan pusat perbelanjaan ini
dalam bentuk lifestyle centre.
Untuk memperkuat karakter bangunan sebagai mall yang
mewadahi kebutuhan pemenuhan hidup masyarakat muslim pada
khususnya, maka tampilan fisik bangunan dengan pendekatan Arsitektur
bernuansa Islami melalui :
-

Penggunaan ornamen-ornamen islami pada fasad bangunan
(dinding, pola lantai,kisi-kisi dll)

-

Penggunaan elemen simbolisasi bangunan Arsitektur Islam,
seperti elemen minaret (menara) dengan fungsi yang
disesuaikan dengan kebutuhan bangunan.
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Analisa Pendekatan Bentuk Dasar Bangunan
Berdasarkan pertimbangan orientasi yang diwadahi, mudah dalam

pengembangan, fleksible dalam penataan ruang, kesesuaian dengan
bentuk site, dan komposisinya dengan ruang terbuka guna mendapat
efisiensi, efeksifitas penggunaan site, serta kemudahan sirkulasi udara.
Menurut teori F. D.K Ching terdapat 3 jenis bentuk primer, yaitu
lingkaran, segi empat dan segitiga.
Tabel 5.16 Bentuk Dasar
NO
1

BENTUK DASAR
Lingkaran

SIFAT
-

2

3

Segi empat

Segitiga

-

Mempunyai kekuatan visual yang tidak dapat
disederhanakan.
Mempunyai sudut pandang ke segala arah tanpa
dihalangi pertemuan sudut.
Memiliki gerak putar yang kuat untuk sirkulasi.
Merupakan bentuk yang netral, masif dan stabil.
Bentuk yang efektif, efisien dan fleksibel dalam
peletakan lay- out furniture.
Memiliki gerak putar yang baik untuk sirkulasi.
Merupakan bentuk yang kuat, enerjik, stabil,
ekspresif, sulit disederhanakan.
Tampak seimbang dengan sudut pandang jatuh pada
satu sisi.
Kurang memiliki efisiensi ruang.
Kurang memiliki kemudahan dalam
pengembanngan.

Sumber : F. D.K Ching dalam Arsitektur Bentuk, Ruang dan Tatanan

Dengan melihat kajian analisa bentuk dasar massa di atas,
kemudian dikaitkan dengan Arsitektur Islam yang sesuai dengan Prinsip
Toleransi terhadap Budaya sekitar dimana bentuk bangunan di sekiar site
yang berupa gedung BTC, Gedung Kuno dan permukiman semua
mengadopsi bentuk segi empat beserta pengembangannya. Sehingga
Moslem Lifestyle Mall ini mengambil bentuk dasar segiempat (beserta
pengembangannya) selain karena bentuk ini bersifat efektif, efisien dan
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fleksibel dalam peletakan lay-out furniture mengingat bangunan sebagai
pusat perbelanjaan maka sebagian besar ruang sebagai ruang retail untuk
pemasaran barang.
5.6.3

Analisa Pendekatan Pola Tata Massa Bangunan
Analisa ini bertujuan untuk mengetahui pola tatanan massa yang

memperhatikan lingkungan sekitar dan alur sirkulasi dalam site dengan
menggunakan beberapa dasar pertimbangan :
1. Mudah pencapaian untuk semua kelompok kegiatan.
2. Massa bangunan dibedakan sesuai dengan kelompok kegiatan.
3. Memiliki pusat massa bangunan.
4. Setiap massa memiliki view lebih dari satu.
Tabel 5.17 Pola Tata Massa
NO
1

POLA MASSA
Terpusat

KETERANGAN
Tata massa dimana adanya ruang pemersatu
antar massa bangunan yang terdiri dari pusat
yang dikelilingi massa sekunder.

2

Linier

3

Radial

4

Cluster

5

Grid

Tata massa yang terdiri dari urutan yang
berulang, bersifat fleksibel dan tanggap
terhadap kondisi tapak.
Tata massa perpaduan dari organisasi massa
terpusat dan linear yang terdiri dari ruang pusat
dengan beberapa organisasi linear berkembang
membentuk jari
Tata massa penggabungan dari ruang yang
berlainan bentuk tapi tetap berhubungan satu
dengan yang lain berdasarkan penempatan
Merupakan tata massa pengulangan modul
secara teratur, berkesan kaku.

Sumber : F. D.K Ching dalam Arsitektur Bentuk, Ruang dan Tatanan

Pola penataan massa dirancang berdasarkan zoning yang telah
dibuat. Selain itu peletakan massa didesain berdasarkan konsep simbol
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segi delapan Islam, di mana segi delapan Islam ini memiliki makna
menyebar ajaran Islam ke 8 penjuru mata angin.

Islam

Gb 5.17 Simbol Segi Delapan Islam
Sumber : Analisa Pribadi

Dalam sejarah Arsitektur Islam, masjid yang di bangun pertama
kali pada jaman Rasulullah merupakan sebuah ruang terbuka berbentuk
segi empat. Dari sebuah ruang terbuka tersebut, perancangan Moslem
Lifestyle Mall ini yang menjadi sumbu utama adalah sebuah open space
berupa plaza yang kemudian massa-massa bangunan di letakkan di
sekitar plaza. Sehingga pola tata massa bangunan menggunakan pola
terpusat.
5.6.4

Analisa Ketinggian Bangunan
Sesuai dengan Prinsip Pengingatan akan Kerendahan Hati,

perbedaan ketinggian bangunan pada Moslem Lifestyle Mall dengan
bangunan di sekitarnya tidak terlalu mencolok. Bangunan di sekitar site
rata-rata terdiri dari 3 lantai.
1. Perhitungan tapak berdasarkan aturan RUTRK Surakarta
tentang pembangunan gedung
Luas site = 15680m2
Luasan total kebutuhan ruang = 16631 m2
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untuk memaksimalkan pemanfaatan lahan untuk ruang
terbuka hijau (sesuai Prinsip Pengingatan kepada Tuhan)
maka area parkir diletakkan di basement Maka luas total
kebutuhan ruang 16631-2060 = 14571m2
BC 80% sehingga luas site : 100/80 x 15680 = 19600 m 2
Luas lantai dasar (BC 80%) : 0,8 x 15680 = 12544m2
Jumlah lantai minimal : 14571/12544= 1,2 = 2 lantai
Sisa tanah yang dipergunakan untuk ruang terbuka :
3136m 2
2. Perhitungan tapak berdasarkan konsep keseimbangan dengan
alam
Keseimbangan indoor dan outdoor (QS At-Tahrim: 11).
Sehingga secara keseluruhan bangunan tampak asri. Maka luas
bangunan diasumsikan berkisar antara 40%-60% dari luas
lahan.
Luas site 15680 m2
Luas bangunan 50% x 15680 = 7840 m2
Luas total kebutuhan ruang : 14571 m 2
Jumlah lantai minimal 14571 : 7840 = 1,9 = 2 lantai
Sisa tanah yang dipergunakan untuk ruang terbuka :
7840m 2
Berdasarkan hasil analisa besaran ruang, bangunan Moslem
Lifestyle Mall terdiri dari 2-3 lantai.
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Analisa Gubahan Massa

Bentuk dasar segi empat

Dikembangkan menjadi
bentuk bintang delapan
hasil dari perputaran
geometri bujur sangkar
Rub al - Hizb (
)

Perancangan Moslem Lifestyle Mall yang
sesuai dengan kebiasaan sosial masyarakat
muslim untuk berkumpul & bercengkrama
sehingga yang menjadi sumbu utama adalah
sebuah OPEN SPACE berupa PLAZA
TERBUKA yang berbentuk segi delapan

Massa pendukung menggunakan bentuk dasar segi empat
dan pengembangannya (proses stilasi dan distilasi)
menyesuaikan fungsi dan kebutuhan ruang dan pola tata
letaknyadirancang berdasarkan zoning yang telah dibuat.
Selain itu peletakan massa mengikuti plaza terbuka yang
didesain berdasarkan konsep simbol segi delapan Islam

Massa pendukung untuk fasilitas utama diletakkan
mengelilingi plaza terbuka
Plaza terbuka sebagai pusat, diletakkan pada
centre massa-massa pendukung untuk
fasilitas utama (fasilitas pemasaran dan
promosi barang dan jasa)

Peletakan massa yang menjadi point of view diletakkan
disisi ini karena pandangan pengamat ke spot ini luas

Se mua b e n tu k m a s sa
pendukung diolah melalui
proses stilasi dan distilasi
menyesuaikan fungsi dan
kebutuhan ruang
Massa yang menjadi point of
view menggunakan bentuk
dasar segi delapan untuk
mengitregasikan dengan
bentuk plazaterbuka
Gb 5.18 Analisa Gubahan Massa
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Analisa Pendekatan Eksterior-Interior

1. Pemilihan Warna
Menurut HR. At Tirmidzi dan dishahihkan Al Albany dalam Al
Misykat, Rasulullah bersabda bahwa bangunan surga terbuat dari
bata dari emas dan batu bata dari perak. Lumpurnya adalah misik
adzfar. Kerikilnya adalah mutiara dan yaqut. Tanahnya adalah
. Sehingga pemilihan warna untuk eksterior mengambil dari
unsur warna emas, perak dan mutiara.

Gb.5.19 Pilihan Warna Eksterior
Sumber : http://feryzumaroh.blogspot.com/2012/05/teaser-pastel-era.html

Pemilihan warna yang lembut dirasa sangat tepat untuk interior
bangunan Moslem Lifestyle Mall ini yaitu warna putih, abu-abu, merah
muda, ungu muda dan juga warna-warna pastel lainnya sesuai dengan
tampilan warna-warna pada busana muslim modern yang lebih ceria
(tidak cenderung suram). Pemilihan perabot dengan warna-warna cerah
dan lembut dimaksudkan agar terkesan lebih menarik.

commit to user
147

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

Gb.5.20 Pilihan Warna Pastel
Sumber : http://feryzumaroh.blogspot.com/2012/05/teaser-pastel-era.html

2. Pemberian Ornamen
Pemberian

wallpaper

dan

ornament-ornamen

baik

pada

penyelesaian eksterior maupun interior seperti kaligrafi, arabesque dan
intricate

untuk memperkuat karakter bahwa bangunan tersebut

mewadahi aktivitas yang bernuansa Islami.

Gb.5.21 Ornamen Islami
Sumber : http://alfani11.wordpress.com/2009/10/02/indahnya-kaligrafi-islam-2/

5.6.7

Analisa Pendekatan Sistem Pecahayaan

1. Pencahayaan Alami
Pencahayaan alami merupakan pencahayaan yang bersumber
dari sinar matahari. Cahaya dapat dimasukkan melalui dinding
maupun atap. Hal-hal yang harus diperhatikan :
-

Kebutuhan cahaya dalam ruangan.

-

Menghindari permasalahan pencahayaan alami.

-

Mengindari pengrusakan barang akibat sinar matahari.
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Mashrabiya adalah kisi-kisi yang digunakan pada jendela
bergaya Islam untuk menghalangi sinar matahari yang panas
masuk ke ruangan. . Mashrabiya ini umumnya menggunakan motif
geometris sehingga akan memperindah arsitektur bangunan.

Gb.5.22 Pencahayaan Alami
Sumber : http://prestylarasati.wordpress.com/

2. Pencahayaan Buatan
Pencahayaan buatan merupakan pencahayaan yang dihasilkan
dengan menggunakan alat. Fungsi pencahayaan buatan selain
sebagai penerangan adalah sebagai pengarah sirkulasi dan
menonjolkan elemen dekoratif.

Gb.5.23 Pencahayaan Buatan
Sumber : http://www.andyrahmanarchitect.com/

Dalam perancangan Moslem Lifestyle Mall ini pada beberapa
fasilitas

memanfaatkan

pencahayaan

alami

dan

buatan

menggunakan lampu spotlight pada plafond. Pada ruang seperti
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ruang masjid, sistem pencahayaan ini dapat menimbulkan kesan
khusyu, sesuai dengan prinsip Arsitektur Islam yakni Pengingat
kepada Tuhan, selain itu pemanfaatan sinar matahari pada siang
hari merupakan penerapan konsep hemat

dalam

bentuk penghematan energi listrik.
Pada ruang fitness centre khususnya ruang yoga, sistem
pencahayaan ini menimbulkan ketenangan dan menimbulkan
konsentrasi yang tinggi.

Gb.5.24 Lampu Spotlight pada Paflon
Sumber : http://www.andyrahmanarchitect.com/

5.6.8

Analisa Penataan Lansekap

1.

Plaza dan Jalur Pedestrian
Plaza merupakan tempat terbuka dengan lantai perkerasan,

berfungsi sebagai pengikat massa bangunan, dapat pula sebagai
pengikat-pengikat kegiatan.
Plaza dalam Moslem Lifestyle Mall berbentuk segi delapan
sebagai bentuk geometri simbolisasi Islam. Terdapat air mancur yang
memancar dari lantai plaza. Pola lantai menggunakan granit bermotif
ornamen Arsitektur Islam.
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Gb.5.25 Bentuk Dasar Plaza
Sumber : Analisa Pribadi

Perbandingan tinggi bangunan dengan lebar jalan di sisi kanan
kiri adalah 1:2,5 (Moughtin, 1992: 140-142). Namun hal ini tidak
berlaku mutlak di setiap wilayah. Untuk wilayah beriklim
panas/tropis seperti Indonesia, maka perlu adanya pelindung dari
cuaca (panas dan hujan) berupa atap pada jalur pedestrian untuk
kenyamanan para pengunjung.
Pada perancangan Moslem Lifestyle Mall ini pelindung jalur
pedestrian berupa payung raksasa seperti yang terdapat di Masjid
Nabawi dan Masjid Agung Semarang. Payung raksasa ini dapat
terbuka dan tertutup secara otomatis yang diatur oleh sistem
komputer Hal ini berdasarkan pertimbangan pemakaian bahan yang
tidak menyerap panas sekaligus bentuknya yang artistic menyerupai
menara/minaret

(elemen

Arsitektur

Islami)

ketika

tidak

mengembang.

Gb.5.26 Payung Raksasa
Sumber : http://nustaffsite.gunadarma.ac.id/
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Menurut Rubenstain (1987) lebar minimum harus disediakan
untuk kursi roda yaitu 1,5m, space untuk vegetasi disediakan sekitar
0,5m dan space untuk gerobak retail 2m. Jadi perhitungan lebar jalur
pedestrian pada perencanaan Moslem Lifestyle Mall ini minimal
1,5m+0,5m+2m = 4m.
Berdasarkan prinsip Pengingatan terhadap Toleransi Kultural,
maka

pemilihan

material

disesuaikan

dengan

karakteristik

lingkungan. Pada perancangan Moslem lifestyle Mall ini material
yang paling sesuai untuk jalur pedestriannya adalah paving beton
dengan alasan pemasangan dan pemeliharaannya yang mudah, kuat,
mempunyai variasi bentuk, tekstur, ukuran dan warna sehingga tidak
terlihat monoton untuk suatu jalur pedestrian.

Gb.5.27 Variasi Bentuk Paving
Sumber : http://www.andyrahmanarchitect.com/

2. Elemen buatan (Street Furniture)
a. Lampu penerangan untuk pejalan kaki
Beberapa kriteria lampu yang digunakan untuk penerangan
para pejalan kaki yaitu:
1) Tinggi lampu 4 6 m
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2) Jarak penempatan 10 15 m
3) Tidak menimbulkan black spot
4) Mengakomodasi tempat menggantung/banner umbulumbul.
5) Desain

sederhana,

geometris,

modern

futuristic,

fungsional, terbuat dari bahan anti vandalism, terutama
bola lampu
Dalam perancangan Moselem Lifestyle Mall ini penerangan
(pencahayaan buatan) pada jalur pedestrian juga berasal dari
payung raksasa dan spotlight pada fasad retail.

Gb.5.28 Eksterior Lighting pada Clark Quay
Sumber : http://hiddensingapore.com/

b. Tempat sampah
Pengadaan elemen tempat sampah dimaksudkan untuk
menjaga kebersihan jalur pedestrian agar tercipta suasana yang
nyaman karena Islam sangat menjaga kesucian dan kebersihan
merupakan sebagian dari Iman.
Adapun kriteria tempat sampah yang digunakan yaitu:
1) Perletakan tempat sampah yang diatur dalam jarak
tertentu (jarak penempatan 15 20 m ).
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2) Mudah dalam sistem pengangkutannya.
3) Jenis tempat sampah yang disediakan memiliki tipe yang
berbeda-beda sesuai dengan fungsinya (sampah organic
dan anorganic).
4) Desain dari ketinggian tempat sampah harus dapat
dijangkau

dengan

tangan

dalam

memasukkan

kotoran/sampah (tinggi 60 70 cm ).

Gb.5.29 Tempat Sampah
Sumber : http://bekasi.olx.co.id/pictures/tempat-sampah-

c. Bangku
Aktivitas utama pengunjung dalam Moslem Lifestyle Mall
di jalur pedestrian adalah berjalan sehingga perlu adanya
elemen untuk tempat istirahat.
Pengadaan bangku di jalur pedestrian disediakan bagi
pengunjung untuk tempat istirahat maupun sekedar untuk
duduk-duduk santai maupun bercengkrama (bersosialisasi
dengan pengunjung lain), hal ini sesuai dengan penerapan
prinsip Pengingatan akan Wakaf dan Kesejahteraan Publik.
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Gb.5.30 Bangku pada Jalur Pedestrian
Sumber : http://www.aquidea.com/9-bangku

d. Elemen Alam
Sesuai dengan prinsip Pengingatan kepada Tuhan
terhadap penerapan nilai-nilai islami pada bangunan, (Q.S. Ar
-4) elemen alam seperti pohon, bunga, rumput harus
mendominasi dalam perancangan Moslem Lifestyle Mall
(integrasi alam dengan bangunan). Karena dalam pola hidup
masyarakat muslim sangat penting untuk memperlihatkan
kebesaran

alam

sebagai

ciptaan

langsung

dari

Allah

dibandingkan dengan bangunan atau produk ciptaan manusia.
Penciptaan suasana yang lebih alami dan dekat dengan
alam ini dengan dasar pertimbangan :
1) Dapat menunjang kegiatan perbelanjaan
2) Dapat menunjang kenyamanan dan keindahan visual
3) Dapat menunjang kelancaran sirkulasi pedestrian
4) Dapat menunjang fungsi sebagai public space bagi
pengunjung
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Maka dalam penataan lansekap bangunan yakni penataan
open space (plaza, taman, jalur pedestrian) vegetasi mempunyai
beberapa peran sebagai berikut :
1) Vegetasi sebagai Pengendali Fisik
Gaya hidup back to nature sudah menjadi tren di
kalangan masyarakat. Gaya hidup yang serba natural,
alami, penuh pesona asri dan ramah lingkungan dapat
diaplikasikan dalam pembuatan pagar tanaman.
Penggunaan

pagar

hijau

merupakan

alternative

pengadaan vegetasi untuk barrier dari polusi udara, debu
dan suara. Pagar hijau yang sekaligus sebagai pembatas
lahan juga menciptakan estetika pada tampilan bangunan.

Gambar 5.31 Pagar Hijau
Sumber : http://matoa.org/membuat-pagar-hijau/

Pada perancangan Moslem Lifestyle Mall ini barrier
yang digunakan untuk mengurangi polusi udara dan debu
dari luar (Jl,Kapt Mulyadi dan Jl.Kyai Gede) yaitu
menggunakan pagar hijau.
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Tanaman jenis perdu dapat menyerap CO2 dan NO2
hasil buangan knalpot hingga lebih dari 70% sehingga
bangunan mendapatkan supply oksigen dengan udara segar,
bersih, dan nyaman. Contohnya keji beling, teh-tehan, soka
dan puring.

Gambar 5.32 Tanaman Keji Beling, Teh-Tehan dan Soka
Sumber : sentra-tanaman-hias-bintaro-blogspot.com/

Pagar hijau ini dapat dirancang sebagai pagar bangunan
dengan ketinggian sesuai dengan Konsep Bertetangga pada
QS.An-Nisa: 36 yaitu membuat pagar yang bisa dijangkau,
dalam artian, tidak tinggi menutup bangunan sehingga
memperlihatkan wujud bangunan dengan fungsinya secara
jelas untuk menghilangkan kesan individual. Dari segi
artisticnya, pagar hijau dapat dibentuk sesuai yang
diinginkan.
2) Vegetasi sebagai Pengendali Sirkulasi
Keberadaan vegetasi sebagai pendukung sirkulasi
secara langsung dapat memberikan fungsi kontrol sirkulasi
pada jalur pedestrian berupa :
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-

Kejelasan batas terhadap area sirkulasi

-

Sebagai pengarah sirkulasi

-

Mempertegas jalur sirkulasi
Jenis tanaman yang dapat digunakan sebagai pembatas

jalur sirkulasi adalah tanaman semak rendah, sedangkan
sebagai pengarah sirkulasi dapat digunakan tanaman palem,
kurma

Gambar 5.33 Pohon palem, Pohon Kurma
Sumber : http://pix.com.ua/id/nature/trees_leaves/forest_and_trees/

3) Vegetasi Sebagai Aspek Estetika Visual
Pada kondisi eksisting site terpilih, tidak ada vegetasi
alami oleh karena itu perlu dilakukan penghijauan dengan
tanaman pelindung dan tanaman hias. Jenis tanaman yang
dapat digunakan sebagai asepek estetika visual adalah
tanaman bunga seperti bougenvil, juga rumput sebagai
penutup tanah pada taman.
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Gambar 5.34 Bunga Bougenvil dan Rumput
Sumber : http://kimia.upi.edu/utama/bahanajar/kuliah_web/2007/

Selain vegetasi, elemen air juga diperlukan dalam penataan
lansekap. Perilaku muslim yang bertaqwa kepada Allah
ditempatkan dalam taman-taman surga dan dekat dengan mata
air (Q.S Al-Hijr 45-48). Sehingga dalam aplikasi arsitektural,
menghadirkan bangunan yang dikelilingi oleh taman, adanya
air mancur dan airnya yang mengalir.
Elemen air dapat diaplikasikan dalam beberapa bentuk
visual air yaitu
1) Pool/ flat
Merupakan

suatu

bentuk

kolam/genangan

air

yang

menggambarkan kondisi stabil dan dapat memantulkan
bayangan benda-benda di sekitarnya secara detail maupun
sebagai penetral dan bentuk visual objek.
2) Fountain (air mancur)
Merupakan bentuk air yang menyembur ke atas dan
kembali ke bawah.
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3) Cascade (air mengalir)
Merupakan bentuk dimana air mengalir karena adanya gaya
gravitasi.
Maka dalam penataan lansekap plaza Moslem Lifestyle
Mall ini dipilih bentuk fountain (air mancur) dengan dasar
pertimbangan bentuk visual yang lebih rekreatif.

Gambar 5.35 Air mancur
Sumber : http://travelerfolio.com/singapore-chill-out-boat-quay-clarke-quay-attractions/

5.7 Analisa Pendekatan Sistem Struktur
5.7.1

Upper Structure
Analisa upper structure merupakan analisa untuk menentukan

struktur atap yang tepat bagi bangunan. Berikut macam-macam struktur
atap yang dapat dijadikan alternatif struktur atap bangunan yang
direncanakan.
Tabel 5.18 Analisa Upper Struktur
No
1

2

Upper Structure
Rangka Baja Ringan

Space Frame

Kelebihan
Kemampuan
mewadahi
fungsi
bangunan dengan bentang lebar.
Tahan terhadap rayap, karat dan api.
Bersifat ramah terhadap lingkungan.
Struktur kuat, aman dan ekonomis
dalam pemasangan.
Bentuk atap dapat divariasikan.
Bahan ringan
Sistem pembuatan fabrikasi, ukurannya
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No

3

Upper Structure

Kelebihan
seragam dan presisi
Hemat tenaga kerja
Hemat material struktur
Membantu pembentukan estetika
Atap Sky Light
Menggunakan bahan tembus cahaya
Maksimalisasi pencahayaan alami
Estetis
Sumber : Analisa Pribadi

5.7.2 Supper Structure
Analisa supper structure dilakukan untuk mengetahui struktur
yang tepat sebagai struktur badan bangunan Moslem Lifestyle Mall.
Alternatif struktur badan yang dapat digunakan adalah struktur rangka
dinding dengan kolom dan balok sebagai pemikul beban.
5.7.3

Sub Structure
Analisa sub structure merupakan analisa untuk menentukan

struktur pondasi yang tepat sebagai penyangga bangunan. Adapun halhal yang harus diperhatikan dalam melakukan analisa sub structure yaitu
sebagai berikut.
1. Ketinggian bangunan yang direncanakan
2. Kondisi tanah
3. Jenis pondasi
4. Jenis upper dan supper structure yang digunakan
Terdapat dua macam sub structure dalam analisa yang dilakukan
yaitu sebagai berikut.
Tabel 5.19 Analisa Sub Structure
No
1

2

Macam Sub Structure
Pondasi Batu Kali

Pondasi Foot Plat

Karakteristik
Untuk bangunan tidak berlantai banyak
Tidak perlu menggali tanah terlalu
dalam
Bentang ruang terbatas
Kemampuan menahan beban terbatas
Dapat digunakan untuk bangunan
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No

Macam Sub Structure

Karakteristik
berlantai banyak
Sesuai untuk tanah bertekstur tidak
keras
Tidak perlu menggali tanah terlalu
dalam
Sumber : Analisa Pribadi

Moslem Lifestyle Mall yang direncanakan terdiri dari beberapa
massa. Struktur atap yang dipakai adalah struktur rangka baja ringan
karena kemampuan mewadahi fungsi bangunan dengan bentang lebar,
tahan terhadap rayap, karat dan api, bersifat ramah terhadap lingkungan,
struktur kuat, aman dan ekonomis dalam pemasangan, bentuk atap dapat
divariasikan. Hal ini sesuai dengan Arsitektur Islam dalam penerapan
konsep hemat dan keseimbangan dengan alam (QS. Al-Isra' : 27).
Struktur badan bangunan diperkuat dengan struktur rangka dinding
dengan kolom dan balok sebagai penyangga beban, sesuai dengan
prinsip pengingat pada kerendahan hati yakni dengan menggunakan
material local dan mudah didapatkan. Sedangkan untuk pondasi
digunakan struktur pondasi foot plat karena bangunan memiliki variasi
ketinggian dan menopang atap bentang lebar.

5.8 Analisa Pendekatan Sistem Utilitas
5.8.1

Analisa Jaringan Listrik
Analisa suplai energy listrik pada Moslem Lifestyle Mall dengan

menggunakan dasar pertimbangan yaitu :
1. Penentuan sistem kerja dan prioritas penyediaan daya listrik untuk
unit bangunan vital.
2. Efisien dan efektif dalam penyaluran daya listrik ke bangunan.
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3. Ekonomis dalam pengadaan dan kemudahan dalam pengoperasian
dan perawatan.
4. Kapasitas yang memadai.
Kebutuhan listrik pada bangunan disuplai dari PLN dan untuk
keadaan tertentu ketika suplai PLN terhenti digunakan tenaga cadangan
dari generator. Listrik dari PLN dan genset dihubungkan dengan sebuah
automatic transfer dengan sistem ATS yaitu suatu alat transfer yang
secara otomatis akan menjalankan genset apabila aliran listrik dari PLN
padam.
5.8.2

Analisa Jaringan Komunikasi
Sistem jaringan telekomunikasi yang digunakan dalam bangunan

dikelompokkan dalam dua bagian, sistem komunikasi intern dan extern.
-

Intern
Menggunakan

telepon

PABX

(Private

Automatic

Branch

Exchange), melayani komunikasi eksternal dan menghubungkan
komunikasi dengan internet melalui operator. Digunakan dalam
ruang pameran, kegiatan peragaan busana, even-even yang
diselenggarakan di function hall, dll
-

Ekstern
Komunikasi pegawai di dalam bangunan dengan pihak luar,
menggunakan telepon dan fax. Selain itu juga penggunaan wifi
untuk keperluan hotspot area.
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Analisa Air Bersih
Penggunaan sumur dan PDAM sebagai sumber air utama

dipertimbangakan kemampuan menyediakan air dalam jumlah banyak
dengan debet air relatif konstan. Ada dua cara pendistribusian air, yaitu
dengan Up Feed Distribution dan Down Feed Distribution. Pamakaian
Down Feed Distribution lebih baik karena air tanah tidak terus dipompa
ke atas, tetapi ditampung dalam tangki-tangki air yang diletakkan di atas
beberapa manara kemudian didistribusikan.
Penggunaan sumber

air alternatif dapat diperoleh

dengan

memanfaatkan limpahan air hujan. Air hujan ditampung dengan
menggunakan rain water catcher tower kemudian dapat digunakan
sebagai sumber air alternatif.

Gambar 5.36 Prinsip Kerja Rainwater Catcher
Sumber : www.goole.com

5.8.4

Analisa Air Kotor
Sistem jaringan air kotor dibagi menjadi dua bagian, yaitu jaringan

air kotor padat (tinja & lavatory) dan jaringan air kotor cair (air hujan,
air mancur, wastafel, wudhu dan dapur). Air kotor padat disalurkan ke
septictank kemudian ke peresapan. Dan air kotor cair dikumpulkan di
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water treatment untuk diolah kembali sehingga bisa digunakan untuk
kebutuhan lain yaitu untuk menyirami tanaman, air mancur dan
pemadaman kebakaran.
5.8.5

Analisa Penangkal Petir
Tujuannya untuk mendapatkan sistem pengamanan terhadap

bahaya petir. Faktor yang menentukan adalah :
1. Kemampuan tinggi untuk melindungi gedung dari sambaran petir.
2. Tidak menyebabkan efek elektrifikasi.
3. Pemasangan tidak mengganggu tampak.
Tabel 5.20 Alternatif Pemilihan Sistem Pengaman Bahaya Petir
HAL

FRANKLIN

FARADAY

Prinsip kerja

Bila terjadi petir maka juga akan
terjadi ionisasi di awan. Loncatan
ion-ion tersebut dapat ditahan
oleh preventir sehingga tidak
mengenai
bangunan,
radius
perlindungan sama dengan tinggi
preventor.

Tiang-tiang faraday yang berjarak
maksimal 30 m (antar tiang)
terletak di sekeliling bangunan
untuk menangkap loncatan ion-ion
petir kemudian disalurkan ke
tanah.

Keuntungan

Harganya lebih murah dibanding
sistem faraday

Sifat perlindungan lebih baik
karena aliran listrik langsung
dihantarkan ke ground di tanah

Kerugian

Bila suatu saat ion
ion pada
preventor tersebut habis atau
berkurang
maka
daya
perlindungannya
menjadi
menurun

Lebih mahal dibandingkan sistem
franklin.

Sumber : Utilitas bangunan, Ir. Hartono Poerbo, M. Arch. 1992

5.8.6

Analisa Perlindungan Kebakaran
Sistem perlindungan kebakaran adalah usaha untuk mengadakan

perlindungan terhadap suatu bangunan bila terjadi kebakaran.
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1. Preventif
Yaitu usaha mencagah kebakaran dengan dua cara, mengawasi
menggunakan CCTV, dan pemilihan bahan bangunan.
2. Respersif
Adalah cara penyelamatan pada saat terjadi kebakaran dengan
cara fire alarm system, fire sprinkler system yang terletak pada
jarak 15-25 cm, fire hydrant yang diletakkan dengan jarak 5-30 cm,
fire detector, smike and heat extinguisher atau chemical
extinguishing.
3. Evekuatif
Cara kerja yang dipilih untuk daterapkan pada bangunan adalah
sistem otomatis dan semi otomatis. Semi otomatis untuk ruangruang pengelola, mengingat pentingnya dokumen-dokumen yang
terdapat pada ruang tersebut.
5.8.7

Analisa Sistem Jaringan Sampah
Pengolahan sampah pada bangunan akan menggunakan sistem

sampah yang dibagi menjadi beberapa bagian sesuai denga jenisnya.
Sampah dibagi menjadi tiga jenis :
1. Sampah anorganik, adalah sampah yang tidak dapat mengalami
pembusukan alami, contoh : logam, besi kaleng, plastic, kater dan
botol.
2. Sampah

organik,

adalah

sampah

yang

dapat

mengalami

pembusukan alami, contoh : sampah dapur, sisa sayuran, dedaunan.
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Dengan demikian setiap titik-titik sampah akan disediakan tempat
sampah sesuai dengan jenisnya dan untuk membedakan akan diberi
warna yang berbeda.
5.9 Analisa Sistem Sirkulasi Vertikal
Sistem sirkulasi vertikal pada Moslem Lifestyle Mall dengan dasar
pertimbangan kemudahan, keamanan, dan kenyamanan aksesibilitas user serta
aktivitas dalam bangunan.
Beberapa macam sistem sirkulasi vertikal pada bangunan yaitu :
1. Lift, digunakan sebagai alat angkut pengunjung (khususnya difabel) dan
juga service (barang)
2. Eskalataor, digunakan untuk sirkulasi vertikal bagi pengunjung
3. Ramp, biasa digunakan sebagai sirkulasi aksesibilitas bagi difabel
(penyandang cacat, manula, ibu hamil) kemiringan standar ramp adalah
50-70
Moslem Lifestyle Mall yang direncanakan ini merupakan bangunan
pusat perbelanjaan bertingkat rendah (tidak lebih dari 3 lantai), sehingga untuk
mempermudah aksesibilitas bagi user maka digunakan sistem sirkulasi
vertikal yang utama khususnya bagi pengunjung berupa lift dan eskalator.
Lift akan menjadi sistem sirkulasi vertikal bagi pengelola dan service
(barang), sekaligus alternative bagi pengunjung, khususnya bagi difabel.
Selain itu, ramp sangat bermanfaat sebagai sirkulasi aksesibilitas bagi
pengunjung difabel sesuai dengan QS An-Nur:61.
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BAB VI
KONSEP PERENCANAAN DAN PERANCANGAN
MOSLEM LIFESTYLE MALL
6.1 Konsep Kegiatan
- melihat-lihat/jalan-jalan

1. Kelompok Pengunjung

- berbelanja
- mencari informasi
- melihat pameran
- melihat peragaan busana

Parkir Kendaraan

- mencari hiburan
- memakai jasa/pelayanan
Datang

Hall/plasa
penerima

Main

Makan &

- mengadakan/menghadiri
kegiatan tertentu

Kegiatan Penunjang

Bagan 6.1 Kegiatan Kelompok Pengunjung

Ambil Kendaraan

Sumber : Analisa Pribadi
Pulang

2. Kelompok Pengelola
Parkir Kendaraan

Datang

Mengelola kegiatan
utama

Main Entrance

Mengelola kegiatan
penunjang

Makan & sholat

Ambil kendaraan

Pulang

Mengelola kegiatan
servis

Bagan 6.2 Kegiatan Kelompok Pengelola
Sumber : Analisa Pribadi
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3. Kelompok Penyewa
a) Penyewa butik dan retail

Parkir kendaraan

Ambil kendaraan
Sortir

Datang

Stock barang

Makan & sholat

Display, transaksi

Pulang

Bagan 6.3 Kegiatan Penyewa Butik/Retail
Sumber : Analisa Pribadi

b) Pengusaha Promosi

Pameran

Parkir kendaraan

Ambil kendaraan
Sortir

Datang

Stock

Makan & sholat

Pameran, transaksi

Pulang

Bagan 6.4 Kegiatan Pengusaha Promosi - Pameran
Sumber : Analisa Pribadi

c) Peraga Mode

Ambil kendaraan

Make up/rias

Datang

Persiapan

Ganti pakaian
Pentas

Makan & Sholat
Parkir kendaraan

Pulang

Toilet
Bagan 6.5 Kegiatan Peraga Mode
Sumber : Analisa Pribadi
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d) Pengusaha Swalayan
Parkir kendaraan

Ambil kendaraan
Sortir

Datang

Stock barang

Transaksi

Pulang

Bagan 6.6 Kegiatan Swalayan
Makan & sholat
Sumber : Analisa Pribadi

e) Pengelola kuliner (restoran/foodcourt dan fashion café)

Administrasi

Datang

Isoma

Dapur

Pulang

Melayani pengunjung
Parkir kendaraan

Toile

Bagan 6.7 Kegiatan Kuliner
Ambil kendaraan

Sumber : Analisa Pribadi

f) Pengelola kegiatan pemasaran jasa, penunjang dan hiburan
Administrasi

Isoma

Datang

Pulang
Melayani
pengunjung

Parkir kendaraan

Toilet

Ambil kendaraan

Bagan 6.8 Kegiatan Penunjang dan Hiburan
Sumber : Analisa Pribadi
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6.2 Konsep Peruangan
1. Kelompok Kegiatan Umum
Tabel 6.1 Konsep Peruangan Kelompok Kegiatan Umum
RUANG
LUAS m2
Atrium/Hall Penerima
400
Informasi
11
Plaza
570
Lavatory Umum
45
ATM Box
15
Total
1041
Sumber : Analisa Pribadi

2. Kelompok Kegiatan Utama
Tabel 6.2 Konsep Peruangan Kelompok Kegiatan Utama
RUANG
Butik
Retail Fashion
Retail Shop
Gerobak Retail
Swalayan
Biro Haji dan Umroh
Biro Travel Wisata Religi
Event Organizer
Total

LUAS m2
832
2925
832
75
500
25
25
16
5230

Sumber : Analisa Pribadi

3. Kelompok Kegiatan Hiburan dan Penunjang
Tabel 6.3 Konsep Peruangan Kelompok Kegiatan Hiburan dan Penunjang
RUANG
Restoran
Food court
Fashion Café
Salon dan Spa Muslimah
Fitness Centre Muslimah
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RUANG
LUAS m2
Mini Theatre
314
Area Bermain Anak/Remaja
562
Function Hall
360
Koperasi Simpan Pinjam
40
Drugstore
40
Total
6207
Sumber : Analisa Pribadi

4. Kelompok Kegiatan Pengelolaan dan Administrasi
Tabel 6.4 Konsep Peruangan Kelompok Kegiatan Pengelolaan dan Administrasi
RUANG
LUAS m2
R. General Manager
15
R. Asisten Manager
10
Ruang Tamu
6
Ruang Manager
66
Ruang Administrasi
16
Pengelola Data
10
Arsip
8
Rapat
21
Penyimpanan
5
Lobby
6
Lavatory
12
Area makan dan minum
38
Pantry dan dapur
6
Tempat wudhu
2
Gudang
12
Total
232
Sumber : Analisa Pribadi

5. Kelompok Kegiatan Pelayanan/Service
Tabel 6.5 Konsep Peruangan Kelompok Kegiatan Pelayanan/Service
RUANG
Masjid
Parkir
Keamanan
Kebersihan
Operasional
Utilitas
Maintenance
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RUANG
LUAS m2
Total
3921
Sumber : Analisa Pribadi

6. Rekapitulasi Besaran Ruang
Tabel 6.6 Rekapitulasi Besaran Ruang
Kelompok Kegiatan
Kelompok Ruang Kegiatan Umum
Kelompok Ruang Kegiatan Utama
Kelompok Ruang Kegiatan Hiburan Dan Penunjang
Kelompok Ruang Kegiatan Pengelolaan/ Administrasi
Kelompok Ruang Kegiatan Pelayanan/ Service
Total Ruang Moslem Lifestyle Mall
Sumber : Analisa Pribadi

Luas (m²)
1041
5230
6207
232
3921
16631

6.3 Konsep Lokasi dan Site
1. Batas-batas Site
-

Utara

: Bangunan Kolonial (bekas Gedung Primer Koperasi Veteran

Republik Indonesia)
-

Selatan : Jl. Kyai Gede, pertokoan dan rumah

-

Timur

: Jl. Kapten Mulyadi, BPR Bank Solo, TK-SD Kanisius, SMP Al-

Irsyad
-

Barat

: Beteng Trade Center
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Sebelah Barat
site merupakan
p u s a t
p er be l an j a an
pakaian dan kain
y ai tu B et en g
Trad e C en t re
(BTC) setinggi 3
lantai

U
Sebelah Selatan site
merup ak an Jl. Ky ai
Gede selebar 8m dengan
1 jalur 2 arah menuju
Alu n -Al u n S el a ta n
Kr a to n Ka su n an a n
S u r a ka r t a , de n ga n
deretan toko dan rumahrumah penduduk

Se b e l a h U t a ra s i t e
meru pakan B an g un an
Kun o (bek as Gedu n g
Primer Koperasi Veteran
R ep u bl i k In d o ne si a ).
Gedung 2 tingkat yang
terletak di Jl.Pasar Kliwon
ini dalam kondisi tidak
terawat

Sebelah Timur site merupakan jalan
kolektor primer Jl.Kapten Mulayadi
selebar 20 m. Disepanjang bahu jalan
terdapat jalur hijau dan citywalk.
Seberang timur site merupakan BPR Bank
Solo, TK-SD
Kanisius dan Gedung
Pertemuan Al-Irsyad

Gb 6.1 Site Terpilih
Sumber : Analisa Pribadi

2. Luas Site
Site memiliki ukuran 160m2 x 98m2 = 15680m2
3. Potensi Site
a. Lokasi site strategis :
1) Berada di jalan kolektor primer kota Surakarta yaitu Jl. Kapten Mulyadi
sebagai koridor jalur antar kota (Wonogiri, Sukoharjo)
2) Pencapaian site mudah karena dilalui transportasi umum
3) Memiliki nilai ekspose bangunan yang tinggi
-

Keterdekatan dengan fasilitas pendukung berbasis islami (RS Kustati,
Masjid Jami Ash Sheggaf, ruko-ruko yang menjual perlengkapan
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maupun oleh-oleh haji, SMP Diponegoro, Guest House, beberapa
rumah mode muslim, dll
-

karena identik dengan
masyarakat muslim

b. Site dekat dengan fasilitas pelayanan seperti SPBU, kantor polisi, halte bus dll
c. Adanya jalur pedestrian/citywalk pada lingkungan site (bahu jalan Kapten
Mulyadi)
d. Site terletak pada kawasan wisata Keraton dan pusat perbelanjaan (BTC,
PGS dan pasar Klewer) sehingga berpotensi sebagai sasaran tujuan wisata
belanja
4. Peraturan Tata Bangunan (Garis Sempadan Bangunan/ GSB)

Gb 6.2 GSB site
Sumber : Analisa Pribadi
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6.4 Konsep Pengolahan Site
6.4.1

Konsep View

Pen gol ahan fas ad
pada si si i ni
di p e rha t i ka n d a n
dibuat menarik

O ri en t a s i u t am a
bangunan terletak pada
s i si i n i , sehi n gg a
ekspos bangunan pada
sis i ini sa nga t
diperhatikan

Gb.6.3 Strategi Respon terhadap View
Sumber : Analisa Pribadi

6.4.2

Konsep Pencapaian

1. Sirkulasi Kendaraan dari Luar dan Dalam Site
SE out
SE out berada di Jl. Kyai Gede bersebelahan dengan SE in, sebagai pintu keluar kendaraan
dari area parkir/ parkirground atau pengunjung yang hanyadropoff (penerimaan samping)
Peletakaan pintu keluar di Jl. Kyai Gede memenuhi kriteria aman dan tidak bersilangan
dengan jalurpedestrian

SE in
SE in berada di Jl. Kyai Gede, diorientasikan bagi
pengunjung/tamu khusus (pengunjung Function Hall) dan

ME in (2)
ME in (2)
yang berada di Jl. Kyai Gede
diorientasikan bagi pengunjung dari arah utara (Jl.
Kapten Mulyadi) untuk menghindari crossing
padajalan tersebut karenasudah terlalu padat
ME in (1)
ME in (1) yang berada di Jl. Kapten Mulyadi dibuat
ME out
ME out berada di Jl. Kyai Gede bersebelahan dengan ME in,
diorientasikan bagi pengunjung yang hanya ingin dropoff
(penerimaan depan)dan parkir VIP / taxi

kemacetan dengan jalur masuk lebih dari 30m dari
pertigaan
ME in diorientasikan pada pengunjung dari arah
selatan (Jl.Kapten Mulyadi)

Gb.6.4 Strategi Sirkulasi Kendaraan
Sumber : Analisa Pribadi
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