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Konsep perencanaan dan perancangan pusat 
perbelanjaan dan rekreasi di Surakarta 

 
Oleh : 

Novi Indrayani 
I.0200051 

 
Bab I 

Pendahuluan 
 

1.1 Pengertian 

· Pusat : centre (bahasa Inggris)1  

- merupakan pokok/pangkal dari berbagai hal/urusan2 

- bagian utama yang merupakan tempat terjadinya berbagai aktivitas 

Sehingga pusat berarti suatu pokok/pangkal terjadinya berbagai kegiatan dimana terdapat 

satu kegiatan yang paling dominan dan berpotensi dalam kegiatan tersebut. 

· Perbelanjaan 

-  merupakan perihal belanja untuk suatu keperluan3 

Perbelanjaan berarti tempat untuk berbelanja yang menyediakan berbagai macam 

kebutuhan baik barang maupun jasa untuk kebutuhan sehari-hari maupun  kebutuhan 

berkala. 

· Rekreasi : recreation (bahasa Inggris)4 

- Play or amusement or way of spending one’s free time5 

- Penyegaran kembali badan dan pikiran; sesuatu yang menggembirakan hati dan 

menyegarkan seperti hiburan, piknik6 

- Bermain-main, santai, bersenang-senang. 

Rekreasi berarti keinginan dalam hati manusia untuk melepaskan diri kerutinan yang 

membosankan dengan cara menghabiskan waktu luang untuk hal-hal yang 

                                                 
1 S. Wojowasito, Kamus Umum Lengkap Inggris-Indonesia, Pengarang, 1982 
2 W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1986 
3 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta, 1988 
4 M. E. John, Kamus Inggris Indonesia, An English –Indonesia Dictionary, Cornel University Press, Ithalia and 
London, 1992 
5 H. M. Martin, Oxford Learner’s Pocket Dictionary, Oxford University Press, 1991 
6 W. J. S. Poerwadaminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1986 
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menyenangkan, memuaskan sehingga mengembalikan kesegaran baik fisik maupun 

mental. 

· Surakarta : kota yang terletak di Jawa Tengah, merupakan lokasi dari Pusat Perbelanjaan 

dan Rekreasi  ini. 

 

Pusat Perbelanjaan dan Rekreasi di Surakarta adalah sebuah pusat kegiatan komersial 

dengan skala pelayanan regional dan target pengunjung golongan menengah keatas dengan 

spesifikasi sebagai pusat terjadinya kegiatan perbelanjaan yang menyediakan berbagai 

macam kebutuhan sekaligus kegiatan yang memberikan sarana rekreasi sebagai penyegaran 

setelah melakukan aktivitas rutin sehari-hari, yang diarahkan menjadi pusat  ‘magnet’ 

perdagangan kawasan Tipes, Surakarta dan sekitarnya. 

 

1.2 Latar Belakang 

1.2.1 Umum 

Dewasa ini, kegiatan perekonomian menjadi kebutuhan utama bagi perkembangan 

dan pertumbuhan suatu kota, dimana hal ini dapat menimbulkan dampak persaingan 

pemanfaatan tata ruang lebih pada hal yang bersifat ekonomi. Perubahan peruntukan 

lahan menjadi sebuah areal perdagangan adalah sesuatu yang biasa.  

Kota Surakarta mempunyai kegiatan utama yang paling dominan yaitu sebagai 

areal fungsional kota yang terdiri dari area perdagangan, perkantoran, pemerintahan, 

industri dan hunian, dimana sebagian besar kegiatan perdagangan sangat mempengaruhi 

pertumbuhan kota sekaligus juga kehidupan masyarakat kota ini. Kehidupan masyarakat 

tidak lepas dari sebuah tuntutan untuk memenuhi kebutuhan fisik (makan, pakaian, 

kebutuhan rumah tangga) dan mental (rekreasi). 

 

Sarana perbelanjaan sebagai tempat untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat  

Kegiatan perekonomian semakin berkembang dengan pesat seiring dengan 

tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat, hal ini terlihat dengan menjamurnya 

jenis sarana perbelanjaan yang ada baik dalam skala kecil, menengah maupun besar 

(tingkat pelayanannya) yaitu pasar tradisional, pasar swalayan, dept. Store, pusat 

perbelanjaan, umum, hewan dan lain-lain bahkan pedagang kaki lima, dimana setiap 

tahunnya bertambah sesuai tuntutan kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat 
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yang bermacam-macam seperti kebutuhan untuk mendapatkan tekstil/pakaian, makanan, 

minuman, jajanan, daging, buah, assesories, cinderamata, hobi (ikan hias, binatang 

peliharaan, tanaman hias, dll), sepeda, kesenangan (televisi, radio tape, dll), dan 

sebagainya, tidak dapat diperoleh hanya pada satu sarana perbelanjaan yang ada di 

Surakarta sekarang ini. Sehingga satu sarana perbelanjaan tidak dapat memenuhi salah 

satu kebutuhan mereka, maka mereka berpindah ke sarana perbelanjaan yang lain.  

 

Kekurangan Fasilitas Belanja di Kota Surakarta 

Cukup banyak sarana perbelanjaan yang ada di Surakarta dari yang berskala 

besar maupun kecil yang dari tahun ke tahun berkurang dan bertambah sesuai dengan 

kehidupan sosial politik yang terjadi akhir-akhir ini. Namun jumlah inipun tidaklah cukup 

dan memenuhi kebutuhan masyarakat Surakarta dan wilayah sekitarnya seperti wilayah 

Subosuko, Wonosraten, Madiun, Pacitan, Ngawi, Blora, Pati dan Salatiga. Hal ini terlihat 

pada tabel di bawah ini. 

Tabel 1.1 Banyaknya Pasar menurut Jenisnya di Kota Surakarta tahun 1997 - 2001 

TAHUN No. JENIS PASAR 
1997 1998 1999 2000 2001 

1 Pasar Tradisional 38 38 38 38 38 
2 Departmen Store 2 - 1 1 1 
3 Pasar Swalayan 7 2 5 5 7 
4 Pusat Perbelanjaan 2 - 1 1 1 
5 Umum 23 23 31 31 28 
6 Hewan 2 2 1 2 2 
7 Buah 3 4 1 1 2 
8 Ikan Hias 1 1 1 1 1 
9 Besi 3 2 2 2 2 
10 Mebel 1 1 1 1 1 
11 Tekstil 1 1 1 1 1 
12 Bunga 1 1 1 1 1 
13 Bambu 1 1    
14 Ember 1 1 1 1 1 
15 Sepeda 1 1 1 1 1 
16 Cinderamata 1 2 2 2 2 
17 Pusat Jajan 1 1 1 1 1 
18 Prombengan 1 2 2 2 2 
19 Tanaman Hias 3 3 3 3 3 

 

 

 
Tabel 1.2 Luas wilayah, jumlah penduduk, dan tingkat kepadatan penduduk kota 

Surakarta tahun 1997 - 2001 
No. Tahun Luas wilayah Jumlah Tingkat 

Sumber. Dinas Pengelolaan Pasar, Surakarta dalam angka 2001, Bapeda-Badan Pusat 
Statistik kota Surakarta, Surakarta, 2002 
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km2 penduduk kepadatan 
1 2000 44,04 546.469 12.408 
2 1999 44,04 542.832 12.326 
3 1998 44,04 539.387 12.248 
4 1997 44,04 536.005 12.171 

 

Diperkirakan pada tahun 2010, pertumbuhan ekonomi meningkat dengan tajam 

dan kota Surakarta memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi kota perdagangan 

dimana kota ini menjadi salah satu target masyarakat dari luar Surakarta. Disamping letak 

kota Surakarta sendiri yang sangat strategis untuk dicapai dari berbagai daerah di 

sekitarnya. Kota Surakarta merupakan kota wisata yang cukup berpotensi, sehingga 

memungkinkan banyaknya pengunjung domestik maupun luar negeri yang datang. 

Potensi-potensi ini menjadi hal yang sangat mendukung apabila kota Surakarta 

mempunyai tambahan sebuah pusat perbelanjaan regional yaitu pusat perbelanjaan 

berskala pelayanan kota dalam radius 4 mil untuk melayani 150.000 – 400.000 penduduk, 

dengan luas area sekitar 23.225 – 92.900 m2 (Joseph de Chiara and John Hancock 

Callender, Time Standard for Building Types, Mc Graw-Hill Inc, USA, 1973), sehingga 

dapat lebih memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin bertambah. Dimana pusat 

perbelanjaan tersebut memiliki daya tarik yang berbeda dari pusat perbelanjaan 

sebelumnya (pusat perbelanjaan skala lokal dan distrik) yang ada di Surakarta karena di 

samping sebagai pemenuhan kebutuhan pokok, masyarakat juga mempunyai 

keinginan/tuntutan untuk memenuhi kebutuhan fisik mentalnya.  

 

Isu keinginan masyarakat dalam sarana perbelanjaan 

Aspek sosial  mempengaruhi dalam perkembangan jenis sarana perbelanjaan. 

Salah satu faktornya adalah budaya kebiasaan/kecenderungan masyarakat dalam 

berbelanja. Keberadaan sebuah pusat perbelanjaan dapat diterima, apabila mengetahui 

kebiasaan dan kecenderungan masyarakat dalam berbelanja. Berdasarkan pengalaman 

dan survey, secara umum masyarakat dalam berbelanja mempunyai kecenderungan : 

· Membeli barang dengan mengandalkan merk dagang 

· Membeli barang barang baru yang sedang mode 

· Mendapatkan segala kebutuhan dalam satu tempat perbelanjaan ‘one stop shopping” 

· Berkunjung ke pusat perbelanjaan yang baru beroperasi 

Sumber. Surakarta dalam angka 2001, Bapeda-Badan Pusat Statistik kota Surakarta, 
Surakarta, 2002 
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· Berjalan-jalan ke pusat keramaian/pusat-pusat perbelanjaan, walaupun tidak untuk 

membeli (hanya untuk melihat-lihat saja) 

· Setelah berbelanja (kebutuhan terpenuhi dalam berbelanja), cenderung mencari 

tempat untuk istirahat, duduk-duduk, santai sambil makan-minum. 

Dari kecenderungan tersebut terlihat adalah bahwa selera masyarakat tentang nilai 

kehidupan berubah dari benda menjadi kesenangan.7 Konsumen menuntut agar mereka 

bisa berbelanja bersama keluarga dalam suasana akrab dan kekeluargaan serta 

memungkinkan untuk bersosialisasi, berekreasi, bersenang-senang di dalam bangunan. 

Untuk menjawab kebutuhan itu perlu dimasukkan unsur-unsur rekreatif dan dalam 

penataan kawasan perdagangan sehingga bisa memberikan warna baru akan pusat-

pusat pertokoan dan perbelanjaan yang telah ada. 

Berikut bangunan yang tergolong pusat perbelanjaan/pertokoan besar dan retail yang ada 

di Surakarta  yaitu: 

§ Solo Grand Mall (Jl. Slamet Riyadi) : bangunan 5 lantai 

§ Matahari Singosaren Plaza : bangunan 3 lantai, Luas + 7.000 m2 

§ Ginza Department Store : bangunan 3 lantai 

§ Hero Supermarket (Jl. Slamet Riyadi) : bangunan 3 lantai, Luas  + 4.000 m2 

§ Ratu Luwes (Pasar Legi) : Bangunan 3 lantai, Luas + 4.000 m2 

§ Sami luwes (Jl. Slamet Riyadi) : Bangunan 2 lantai, Luas + 3.000 m2 

§ Luwes Departement Store (Palur) : Bangunan 3 lantai, Luas + 4.000 m2 

§ Asia Baru Toserba: Bangunan 3 lantai, Luas + 3.000 m2 

§ Megaria Supermarket (Palur) : Bangunan 2 lantai, 

§ Gelael Supermarket (Jl. Slamet Riyadi) : Bangunan 2 lantai, Luas + 2.500 m2 

§ Alfa Gudang Rabat (Pabelan) : Bangunan 1 lantai 

§ Goro Assalam (Kartosuro) : Bangunan 1 lantai 

 

Pusat Perbelanjaan sebagai sarana Rekreasi ‘one stop shopping’ 

Sebuah bangunan pusat perbelanjaan besar yang serba ada yang memadai baik 

kualitas dan kuantitasnya sebagai tempat untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari dan 

berkala, akan berkembang fungsinya sesuai dengan tuntutan kecenderungan 

                                                 
7 Mal menjadi Simbol Keberagaman Daerah, Kompas, senin, 10 Mei 2004 
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masyarakat, menjadi tempat rekreasi dan tempat untuk bersenang-senang bagi keluarga 

dan masyarakat, sehingga tidak hanya menyediakan unit-unit toko saja, melainkan 

sarana rekreasi yang nyaman, menyenangkan dan menarik. Dimana disitu pengunjung 

selain dapat berbelanja untuk memenuhi kebutuhan dengan mudah, juga sekaligus dapat 

menikmati sarana lainnya seperti toko, salon, restoran, bioskop, bahkan arena 

permainan/gamestation/kids centre bagi anak-anak mereka sementara para orang tua 

berbelanja ataupun memenuhi kebutuhan mereka. Keberadaan open space (plaza) yang 

dilengkapi fasilitas street furniture (bangku, pohon peneduh, lampu taman) juga membuat 

keadaan semakin menyenangkan. 

 

Pusat Perbelanjaan dan Rekreasi sebagai alat komunikasi sosial  

Pusat perbelanjaan dan rekreasi dapat digunakan sebagai sarana komunikasi 

masyarakat baik antara sesama konsumen (individu masyarakat) maupun antara 

produsen dengan konsumen. Dimana antar individu  dapat saling berkomunikasi sambil 

menikmati fasilitas belanja maupun rekreasi yang tersedia. 

 

1.2.2 Khusus 

Kondisi Kawasan Tipes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA 
STUDI 

Gb. 1.1 Peta kota Surakarta 

Gb. 1.2 Kelurahan Tipes secara 
keseluruhan dan area yang akan dijadikan 
area studi 

Tipes berada di bawah administrasi 
Kecamatan Serengan, dengan batas-
batas sebagai berikut: 
■ Batas Utara : Kelurahan Panularan 
■ Batas Timur : Sungai Premulung 
■ Batas Barat : Kelurahan Kratonan 

dan Serengan 
■ Batas Selatan : Sungai Premulung 
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Kawasan yang akan direncanakan dan dirancang merupakan sebuah lapangan 

yang terdapat di kawasan daerah perdagangan dengan kepadatan penduduk yang cukup 

tinggi di daerah Tipes, kec. Serengan, Surakarta. Berdasarkan RUTRK tahun 1993-2013 

dan RDTRK, kelurahan Tipes dapat dimasukkan dalam Sub Wilayah Pembangunan IV 

selain kelurahan Bumi, Panularan, Penumping, Sriwedari, Purwosari, Manahan dan 

Mangkubumen yang berarti termasuk daerah yang memiliki potensi dengan peran 

sebagai pusat perdagangan dan pertokoan, kantor-kantor, perdagangan besar dan 

eceran, perusahaan produksi kecil, usaha jasa komersial, hotel pariwisata dan 

pendidikan. Dimana secara lokal, kelurahan Tipes sendiri dengan keberadaannya pada 

perbatasan antara kota Sukoharjo dan Surakarta memiliki potensi sebagai daerah pusat 

perdagangan dan pertokoan. Potensi inilah yang mendukung kawasan lainnya dalam 

Surakarta ini dapat menjadi bagian dari kawasan perdagangan.  

 

Potensi Kawasan Area Studi  

· Posisi kawasan 

Berada pada posisi yang strategis. Lapangan Tipes (open space) dengan luasan total 

site 21.225,6 m2 yang terletak di persimpangan jalan utama (jl. Veteran dan jl. 

Bhayangkara, dimana jalan ini menjadi akses jalan utama menuju ke luar kota 

maupun ke dalam kota) berada di dekat perbatasan antara Sukoharjo dan Surakarta 

sehingga menyebabkan daerah ini cukup ramai karena dilalui oleh orang-orang yang 

hendak menuju Solo ataupun sebaliknya 

· Permukiman 

Kawasan permukiman padat yang menjadi teratur dengan adanya perencanaan 

pembangunan rumah susun dan open space sebagai pengganti daerah serapan air 

hujan pada lapangan. 

· Sungai Premulung 

Sungai Premulung merupakan perbatasan antara kota Surakarta dan Sukoharjo, 

menjadi daya tarik masyarakat terutama dengan adanya perencanaan sungai ini agar 

berfungsi sesuai dengan perannya sebagai greenbelt (jalur sabuk hijau kota) bagi 

ekosistem kota sekaligus menjadi tempat rekreasi sehingga dapat memberikan daya 

tarik pengunjung serta sebagai pengganti daerah serapan air hujan pada lapangan. 
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· Hotel, losmen dan restoran 

Usaha perhotelan berbintang 3 (Hotel Indah Palace) losmen dan restoran pun turut 

menjadi daya tarik untuk menjadi tempat persinggahan (transit) para pendatang, 

tempat peristirahatan setelah melepas kepenatan selama perjalanan. 

· Jalan raya dan transportasi 

Keadaan-keadaan di atas menyebabkan jalan raya perbatasan antara Sukoharjo dan 

Surakarta ini menjadi sangat ramai. Di samping itu juga transportasi umum dalam 

kota yang melewati jalan ini menyebabkan semakin ‘hidup’ kawasan Tipes ini menjadi 

kawasan perdagangan dimana masyarakat dapat dengan mudahnya menjangkau 

daerah ini.  

· Pendidikan 

Layanan jasa lembaga pendidikan yang berada di tepi jalan Bhayangkara menjadi 

peluang yang cukup besar bagi nilai jual bangunan Pusat Perbelanjaan dan Rekreasi 

nantinya karena berdasarkan pengamatan pada beberapa pusat 

perbelanjaan/pertokoan yang telah ada, kebanyakan pengunjung adalah orang muda 

dimana mereka menyukai jalan-jalan, bersenang-senang, bermain yang dapat 

menghilangkan kejenuhan akan aktivitas belajar sehari-hari disamping di sekolah.  

· Perkantoran 

Daerah Tipes juga merupakan area perkantoran yang padat aktivitas, sehingga 

menjadi kebutuhan bagi aktivitas mereka untuk menjalin kerja sama dan komunikasi 

yang baik dengan relasi dengan menjamu dan menikmati suasana di sebuah coffee 

shop di Pusat Perbelanjaan dan Rekreasi sekaligus juga melepas kepenatan fisik 

maupun mental. 

· Industri dan usaha perdagangan lain masyarakat 

Usaha perdagangan dan industri rumah tangga seperti makanan, pakaian, mebel, 

kerajinan, menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat daerah ini, karena industri 

tersebut laku keras di beberapa daerah lain. Menjadi keuntungan pada kedua belah 

pihak apabila hasil industri ini dapat dijual di Pusat Perbelanjaan dan Rekreasi, dan 

bagi masyarakat sendiri dapat menjadi pendorong kapasitas produksi sehingga 

meningkatkan penghasilan mereka. 

· Sarana utilitas 
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Tersedianya sarana utilitas yang cukup lengkap seperti jaringan listrik, air, telepon. 

Potensi-potensi dan kelengkapan fasilitas inilah yang dapat menarik masyarakat 

yang berasal dari dalam kota Surakarta maupun di daerah luar perbatasan  untuk 

melakukan kegiatan di sini. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kondisi Area Studi RW. XIII  dan XV, Kelurahan Tipes, Kecamatan Serengan 

Permukiman Penduduk  

PKL yang menempel di 
sekitar tepi jalan lapangan 
Tipes  

Hotel Indah Palace berada 
di persimpangan jalan 
utama (Veteran dan 
Bhayangkara) 

Lapangan Tipes  

Gapura perbatasan kota 
Surakarta dan Sukoharjo  

Sungai Premulung 
sebagai batas wilayah  Gb. 1.3 Kondisi Area Studi RW. XIII  dan XV, Kelurahan 

Tipes, Kecamatan Serengan 
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Pusat Perbelanjaan dan Rekreasi sebagai pelayanan fungsi Regional 

Berdasarkan RUTRK pula kawasan ini bisa dikembangkan sebagai pelayanan 

fungsi regional yaitu dengan keberadaaan Pusat Perbelanjaan dan Rekreasi. Menyimak  

potensi dan kemungkinan perkembangan di kawasan Tipes dan khususnya di area studi, 

maka yang terjadi adalah bahwa lapangan Tipes yang saat ini telah dikuasai investor 

(swasta) akan dibangun menjadi fungsi komersial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maka dengan adanya pembangunan Pusat Perbelanjaan dan Rekreasi ini, 

kawasan diharapkan akan menjadi pusat ‘magnet’ aktifitas perdagangan kota dan akan 

menjadi semakin meningkat dengan adanya pengembangan pelayanan fungsi regional 

dengan sasaran konsumen menengah keatas. 

Luasan area standar Pusat Perbelanjaan skala pelayanan Regional/kota 23.225 m2 

(Joseph de Chiara and John Hancock Callender, Time Standard for Building Types, Mc 

Graw-Hill Inc, USA, 1973), dengan angka lantai dasar bangunan (ALD) 50% berarti 

Gb. 1.4 Area studi kawasan 
Tipes, kecamatan Serengan 

Gb. 1.5 Lapangan Tipes sebagai site Pusat 
Perbelanjaan dan Rekreasi di Surakarta 

Batasan site: 
· Batas Utara  : jalan lingkungan dan 

Permukiman 
· Batas Selatan  : Permukiman, kuburan, 

hotel dan jalan Veteran 
· Batas Timur  : Permukiman, pertokoan  

dan jalan Bhayangkara 
· Batas Barat  : Permukiman dan jalan 

lingkungan 
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luasan lantai dasar bangunan Pusat Perbelanjaan dan Rekreasi sebesar 11.612,5 m2 

dengan penyewa utama satu atau lebih Department Store yang lengkap dengan 50 

sampai 100 unit toko/retail dan beragam fasilitas penujang lainnya, yang melayani 

kebutuhan kota dalam radius 4 mil yang mencakup 150.000 – 400.000 penduduk. 

Bangunan komersial seperti fasilitas pusat perbelanjaan yang lengkap dengan 

skala pelayanan regional ini, diperkirakan menjadi hal yang menarik bagi kawasan ini 

terutama apabila pelayanan ini sesuai dengan kebiasaan/kecenderungan masyarakat 

yang tidak hanya sebatas perbelanjaan saja, namun juga sebagai tempat rekreasi yang 

menyenangkan bagi pengunjung. Fasilitas pusat perbelanjaan dan rekreasi menjadi hal 

yang sangat disukai bagi kebanyakan orang terutama masyarakat yang menyukai hal 

yang praktis ‘one stop shopping’ dimana mereka dapat memperoleh kebutuhan yang 

diinginkan pada satu tempat sekaligus juga dapat bersantai, rekreasi maupun melepas 

kepenatan setelah melakukan aktifitas pekerjaan seharian .8  

 

Kondisi Pusat Perbelanjaan dan Rekreasi Surakarta yang direncanakan  

n Sebuah bangunan Pusat Perbelanjaan dan Rekreasi yang berpenampilan khas, 

komersial dan rekreatif sebagai sebuah mall sehingga dapat menampilkan dirinya 

sebagai magnet kawasan pusat perdagangan kota, dimana Pusat Perbelanjaan dan 

Rekreasi ini dapat memperlihatkan potensi kawasan serta melibatkan pelaku kegiatan 

komersiil di kawasan Tipes ini. 

n Pusat Perbelanjaan dan Rekreasi skala regional dengan sasaran 

pengunjung/konsumen tingkat menengah ke atas dan pedagang dengan penyewa 

utama satu atau lebih department store yang lengkap, retail/pertokoan yang 

bermacam-macam dan sarana rekreasi seperti bioskop, restoran, foodcourt, 

coffeshop, arena permainan  serta beragam fasilitas penunjang lain yang mendukung 

suasana menyenangkan dan rekreatif, baik dalam ruangan terbuka maupun ruangan 

tertutup. 

n Atrium sebagai open space dengan fasilitas street furniture. Pada area mall diberikan 

suatu jalur khusus disepanjang pertokoan yang diperuntukkan bagi pedestrian serta 

                                                 
8  Bincang bersama Rudi Harsono, Serpong Matahari Hypermarket Expantion, Bincang Bisnis, Radio Pas FM 

Solo 
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plaza yang dilengkapi fasilitas-fasilitas untuk menunjang kegiatan pejalan kaki, seperti 

pohon-pohon peneduh, bangku, lampu-lampu, dan sebagainya. 

n Untuk memperkuat daya tarik diterapkan sebuah focal point ‘entertainment stage’ 

pada atrium, yang sekaligus menjadi aktivitas promosi/pameran, dimana keramaian 

atau suasana yang meriah menjadi ‘magnet’ bagi pengunjung untuk menikmati 

fasilitas yang disediakan. 

n Untuk memberikan kenyamanan kepada pengunjung, terdapat pemisahan jalan untuk 

pedestrian dan kendaraan sehingga kegiatan perbelanjaan menjadi proses yang 

menyenangkan dan rekreatif, aman dan nyaman, tanpa kekhawatiran akan diterjang 

kendaraan bermotor, terutama untuk pedestrian yang akan memasuki bangunan 

Pusat Perbelanjaan dan Rekreasi. 

n Pusat-pusat aktivitas  

- aktivitas perekonomian dan perdagangan berupa department store, supermarket, 

bookstore, retails, unit-unit perbelanjaan maupun pertokoan 

- aktivitas rekresi berupa bioskop, community centre, arena makan, taman 

bermain anak, restoran, foodcourt dan lain-lain sebagai sarana berbelanja yang 

rekreatif bersama keluarga 

- aktivitas layanan jasa berupa fasilitas layanan warnet, wartel dan lain-lain 

sebagai pelengkap pelayanan bagi pengunjung. 

- open space berupa ruang-ruang terbuka/atrium, entertainment stage. 

 

Prospek Pusat Perbelanjaan dan Rekreasi Surakarta 

Suguhan sebuah tempat perbelanjaan menjadi tawaran yang menarik khususnya 

bagi masyarakat kota Surakarta karena disini disamping memberikan pelayanan belanja 

kebutuhan pokok sehari-hari yang biasanya dapat ditemukan di pertokoan, pasar 

swalayan, department store, pasar tradisional, dan pasar-pasar lain di beberapa tempat 

yang berbeda, namun hanya di pusat perbelanjaan ini memberikan semua kebutuhan 

yang bermacam-macam jenisnya baik retail, department store, supermarket, book store, 

dan sarana rekreasi restoran, coffeeshop, foodcourt, arena permainan, dan lain-lain 

sebagai hiburan yang menyegarkan dengan berekreasi bersama keluarga setelah 

kegiatan luar (pekerjaan). Selain itu juga pengunjung dapat menikmati layanan jasa yang 

tersedia seperti wartel, biro layanan jasa, laundry, salon, dan lain-lain.  
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Dengan pengadaan fasilitas prasarana jalan dari bangunan Pusat Perbelanjaan 

dan Rekreasi ini, diharapkan dapat lebih memberikan kejelasan batas jalan antara area 

jalan kendaraan, area pedestrian, disamping itu juga penyediaan kantong parkir untuk 

becak, taksi, dan halte bus dapat menguntungkan berbagai pihak seperti pemerintah dan 

masyarakat pengguna jalan dan jasa transportasi.  

 

1.3 Permasalahan dan Persoalan 

1.3.1 Permasalahan 

Bagaimana merencanakan dan merancang Pusat Perbelanjaan dan Rekreasi di 

Surakarta, dengan mempertimbangkan potensi dan permasalahan yang ada di dalam site 

kawasan perencanaan baik kondisi eksisting site (keadaan site sebelum dibangun Pusat 

Perbelanjaan dan Rekreasi Surakarta) maupun kecenderungan permasalahan yang akan 

timbul setelah dibangun Pusat Perbelanjaan dan Rekreasi Surakarta, yaitu: 

a.  Kondisi Eksisting 

· Lapangan Tipes sebagai open space dimana masyarakat menggunakan 

lapangan tersebut  sebagai tempat berolahraga serta sebagai tempat 

bersosialisasi sekaligus berekreasi antar anggota masyarakat. 

· Keberadaan para pedagang kaki lima (PKL) yang memadati daerah pinggiran 

lapangan sebagai lahan bagi mereka untuk berjualan. 

· Karena padatnya lingkungan sekitar yaitu daerah permukiman, lapangan sebagai 

daerah peresapan air yang cukup luas ketika hujan turun. 

· Padatnya jalan raya yang melingkupi lapangan karena merupakan  

persimpangan jalan utama dan menjadi arus sarana transportasi kendaraan 

umum maupun pribadi. Ditambah tidak adanya halte menyebabkan kendaraan 

umum menaikkan dan menurunkan penumpang di sembarang tempat. 

b.  Kecenderungan Perubahan 

· Aktivitas yang akan diadakan dalam bangunan pusat perbelanjaan dan rekreasi 

sangat membutuhkan lahan yang luas untuk kebutuhan parkir yang harus 

ditampungnya serta sirkulasi dan pencapaian yang nyaman bagi konsumen 

terutama pejalan kaki. 

· Hilangnya lahan PKL sebagai tempat yang strategis sebagai tempat berdagang. 
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· Bangunan kawasan pusat perbelanjaan dan rekreasi ini merupakan kawasan 

perdagangan komersial yang direncanakan dalam skala regional dan hal ini 

dapat membuat banyaknya aktivitas transportasi yang dapat menyebabkan 

semakin padat lingkungan sekitarnya mengingat padatnya juga penduduk sekitar 

kawasan ini. 

· Keberadaan lokasi yang berada di perbatasan  kota akan memungkin banyak 

bermunculan pendatang dari luar kota yang menimbulkan semakin padatnya 

traffic yang dapat menyebabkan kerawanan sosial. Kepadatan lalu lintas ini juga 

menyebabkan munculnya polusi udara yang tinggi sehingga menurunkan mutu 

lingkungan. 

· Aktivitas yang nantinya akan terbentuk pada Pusat Perbelanjaan dan Rekreasi 

sangat membutuhkan suatu jaringan listrik, air, telepon, sampah, hal ini 

menimbulkan naik/meningkatnya beban lingkungan. 

 

1.3.2 Persoalan 

Bagaimana mewujudkan konsep perencanaan dan perancangan bangunan kawasan 

Pusat Perbelanjaan dan Rekreasi di Surakarta, melalui : 

· Pengolahan site yang mampu menampung seluruh kegiatan dalam Pusat 

Perbelanjaan dan Rekreasi di Surakarta. 

· Penentuan macam kegiatan dan pola kegiatan yang mampu mewadahi kebutuhan  

konsumen/pengguna dalam memenuhi kebutuhan belanja dan rekreasinya sebagai 

pengganti open space yang menjadi kebutuhan masyarakat. 

· Penentuan program ruang yang meliputi kelompok ruang, besaran ruang, organisasi 

ruang, zonifikasi ruang dan persyaratan ruang dengan memperhatikan sirkulasi 

konsumen agar dapat menjangkau seluruh ruang kegiatan yang disediakan dan 

tuntutan pemasaran yang dibutuhkan konsumen. 

· Pengolahan tata ruang luar dan tata ruang dalam yang memberikan suasana 

berbelanja dan rekreasi yang menyenangkan sebagai Pusat Perbelanjaan dan 

Rekreasi skala pelayanan regional. 

· Pengolahan pola pencapaian yang dapat sekaligus mengatur arus traffic kendaraan 

mengingat padatnya area dan pola sirkulasi kendaraan menuju ruang parkir serta 
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pedestrian yang menerus, aman dan nyaman untuk menghindari crossing dan 

keruwetan. 

· Pengolahan site yang mampu memberikan lahan untuk PKL sekaligus sebagai 

tempat berinteraksi antar anggota masyarakat. 

· Pengolahan luasan tata massa yang mampu mendukung seluruh kegiatan yang akan 

diwadahi dengan pertimbangan Building Covereage 50% sebagai  usaha 

mempertahankan area/lahan peresapan kawasan dan tata hijau kota (sebagai open 

space) untuk menjaga kualitas lingkungan. 

· Pengolahan batasan antara jalan dan trotoar jalan sekitar site (penyediaan jalur 

lambat) dengan tata hijaunya untuk mengurangi polusi udara dan peredam suara 

sehingga memberikan kenyamanan bagi pedestrian sekaligus penyediaan halte bus, 

kantong parkir taksi dan becak agar tidak mengganggu sirkulasi jalan. 

· Pengolahan tampilan spesifik komersial bangunan yang menampilkan dirinya sebagai 

‘magnet’ pusat kawasan perdagangan Tipes, dimana tampilan ini menjadi daya tarik 

pengunjung untuk memasukinya. 

 

1.4 Tujuan dan Sasaran 

1.4.1 Tujuan 

Merencanakan dan merancang Pusat Perbelanjaan dan Rekreasi di Surakarta 

dengan skala regional dan target pengunjung golongan menengah keatas, yang 

memberikan kepuasan kepada pengunjung sehingga mampu menampilkan dirinya 

sebagai ‘magnet’ pusat kawasan perdagangan di kawasan Tipes. 

1.4.2 Sasaran 

Mewujudkan Pusat Perbelanjaan dan Rekreasi di Surakarta menjadi sebuah 

bangunan yang dapat menampung seluruh kegiatan dengan berpenampilan komersial, 

rekreatif sebagai pusat perdagangan, yang meliputi : 

a. Konsep lokasi dan site sebagai kawasan perdagangan. 

b. Konsep kelompok ruang kegiatan, besaran ruang, dan zonifikasi ruang kegiatan yang 

memberikan kemudahan bagi konsumen untuk memenuhi segala kebutuhannya baik 

dalam berbelanja maupun rekreasi.  
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c. Konsep pola sirkulasi, pencapaian dan tata parkir yang sesuai dengan tuntutan 

keamanan, kenyamanan dan kelancaran arus pergerakan baik di dalam maupun luar 

bangunan. 

d. Konsep luasan tata massa yang mampu mendukung seluruh kegiatan yang akan 

diwadahi namun tetap dapat menjaga kualitas lingkungan (BC 50%). 

e. Konsep tampilan spesifik tata ruang luar dan tata ruang dalam bangunan yang 

menunjukkan dirinya sebagai ‘magnet’ pusat kawasan perdagangan sehingga 

menjadi daya tarik tersendiri 

f. Konsep tata ruang luar dan tata hijau sebagai pendukung bangunan. 

g. Konsep sistem struktur dan material sesuai dengan tuntutan fungsi, sifat ruang dan 

tampilan fisik tata ruang dalam dan tata ruang luar. 

h. Konsep sistem utilitas dari bangunan tersebut sesuai tuntutan fungsi dan tampilan 

fisik tata ruang luar dan tata ruang dalam. 

 

1.5 Batasan dan Lingkup Bahasan 

a. Pembahasan hanya dibatasi pada lingkup kegiatan, ruang, sirkulasi dan hal-hal yang 

berkaitan dengan Pusat Perbelanjaan dan Rekreasi yang direncanakan, sedangkan 

kegiatan PKL dan penataannya akan dibahas secara umum. 

b. Pembahasan pada lingkup arsitektur, hal-hal di luar disiplin ilmu arsitektur, seperti 

segi sosial ekonomi, bisnis, dan sebagainya apabila dianggap menentukan dan 

mendasari perencanaan dan perancangan fisik akan dibahas secara umum 

berdasarkan pengalaman dan dengan logika yang sederhana. 

c. Lingkup bahasan hanya mencakup site yang telah ditentukan yaitu daerah Tipes, 

Surakarta. 

 
 
 
 
 

1.6 Metode Pembahasan 

Metode Pembahasan yaitu cara pembahasan yang dilakukan penyusun untuk 

membuat konsep perencanaan dan perancangan Pusat Perbelanjaan dan Rekreasi di 

Surakarta dari tahap awal pencarian data sampai tahap akhir perencanaan. 
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Metode Pembahasan yang dipakai yaitu : 

1. Tahap Pengumpulan Data 

  Tahap Pengumpulan Data yaitu tahap yang dipakai dalam pembuatan perencanaan 

dan perancangan Pusat Perbelanjaan dan Rekreasi di Surakarta, dimana tahapan 

pengumpulan data ini meliputi data sekunder (mengacu pada literatur) dan data primer 

(data langsung dari pihak yang terkait). 

 a. Data Sekunder   

Studi literatur, merupakan bentuk studi yang mengacu dari kepustakaan-kepustakaan 

yang mempunyai kaitan/relevansi dengan topik judul. 

Dalam studi literatur ini, kepustakaan yang dipakai adalah yang berkaitan tentang 

kegiatan pusat perbelanjaan dan rekreasi dengan segala fasilitas pendukungnya. 

Sumber-sumber literatur tersebut diuraikan secara deskripsi dengan kuantitas dan 

kualitas yang ringkas dan isinya yang berkaitan langsung dengan topik.  

 b. Data Primer  

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung pada orang yang/instansi 

yang terkait. 

· Wawancara 

 Adalah cara pengumpulan data melalui wawancara dengan nara sumber yang 

berhubungan dengan area studi yaitu dengan penduduk Tipes serta pihak terkait, 

dan yang berhubungan pusat perbelanjaan dan rekreasi yaitu dengan 

pengunjung pusat perbelanjaan yang sudah ada. 

· Pengamatan Lapangan 

 Adalah cara pengumpulan data melalui pengamatan data di lapangan yang 

dipakai sebagai cek silang dengan data-data lain yang diperoleh baik data 

eksisting kawasan yang akan direncanakan maupun data mengenai Pusat 

Perbelanjaan dan Rekreasi yang sudah ada. 

 

2. Tahap Pengungkapan Masalah 

  Mengungkapkan permasalahan yang ada baik kondisi eksisting site maupun 

kecenderungan perubahan kondisi yang akan timbul akibat keberadaan Pusat 

Perbelanjaan dan Rekreasi yang akan direncanakan, untuk kemudian dilakukan 

pemecahannya. 
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3. Tahap Analisis Data 

Menganalisis berdasar pada data-data yang ada dengan tetap berpegang pada 

tujuan dan sasaran yang akan dicapai, kemudian dibahas penyelesaiannya. Khusus 

analisis makro, dibahas menggunakan metode analisis SWOT. Analisis-analisis ini 

menghasilkan suatu alternatif-alternatif strategi pemecahan.  

4. Tahap Perencanaan dan Perancangan 

Mentransformasikan konsep-konsep dasar yang diperoleh dalam tahap analisis 

sebagai pemecahan permasalahan dan persoalan yang timbul sehubungan dengan 

perencanaan dan perancangan Pusat Perbelanjaan dan Rekreasi di Surakarta dalam 

bentuk sketsa desain bangunan. 

 

1.7  SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

Tahap I  : Pendahuluan dengan mengungkapkan latar belakang,  permasalah, persoalan, 

tujuan, sasaran, batasan dan lingkup pembahasan, metode pembahasan serta 

sistematika penulisan. 

Tahap II :  Meninjau secara umum kota Surakarta dan kawasan Tipes secara khusus, 

dengan menjabarkan kondisi eksisting kawasan perencanaan dan permasalahan 

kawasan secara spesifik serta permasalahan lain yang berkaitan yang perlu 

dibuat penyelesaiannya. 

Tahap III  :  Tinjauan mengenai Pusat Perbelanjaan dan Rekreasi mengenai pengertian, 

klasifikasi dan hal-hal lain yang berkaitan sebagai standar acuan perencanaan. 

Disinggung pula tentang pusat perbelanjaan dan rekreasi yang ada sebagai studi 

banding perencanaan. 

Tahap IV : Membuat perencanaan Pusat Perbelanjaan dan Rekreasi yang akan 

direncanakan dan dirancang, yaitu mengenai visi, misi, pengertian dan fungsi, 

lingkup pelayananan, sistem pengelolaan dan pemasaran, macam kegiatan, 

pelaku kegiatan, pola kegiatan, desain perencanaan serta hal-hal lain yang 

berkaitan. 

Tahap V  : Menganalisis pendekatan konsep perencanaan dan perancangan Pusat 

Perbelanjaan dan Rekreasi dengan menentukan program perencanaan melalui 

analisa permasalahan yang selanjutnya melakukan analisa pendekatan lokasi, 

pengolahan site, tata ruang, pencapaian, pola sirkulasi, sistem zonifikasi, 
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persyaratan ruang serta bentuk dan ungkapan penampilan fisik, sistem struktur 

kontruksi bangunan serta utilitas bangunan. 

Tahap VI :  Mengungkapkan konsep perencanaan dan perancangan Pusat Perbelanjaan dan 

Rekreasi di Surakarta dengan cara mentransformasikan kesimpulan analisa 

pendekatan diatas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bab II 
Tinjauan Kota Surakarta  

dan Kawasan Tipes Surakarta 
 

 Sebelum membahas mengenai Kawasan Tipes secara khusus sebagai site, 

berikut gambaran Kota Surakarta secara umum beserta potensi-potensinya yang 

mendukung keberadaan fasilitas perdagangan di kota Surakarta ini. 
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1.1 2.1. Tinjauan Umum Kota Surakarta 

1.2 2.1.1 Kondisi Umum Kota Surakarta 
a. Luas dan Batas Wilayah9 

Luas wilayah administrasi kota Surakarta berkisar 4.404 Ha yang 

terbagi atas 5 wilayah kecamatan dan 51 wilayah kelurahan, terdiri dari luas 

kawasan terbangun mencapai 88,47% Ha dan kawasan yang belum terbangun 

mencapai 11,53% atau 508 Ha. Secara Administratif Kota Surakarta 

berbatasan dengan: 

· Sebelah Timur  :  Karanganyar dan Sukoharjo 

· Sebelah Utara  :  Karanganyar dan Boyolali 

· Sebelah Selatan :  Sukoharjo 

· Sebelah Barat  :  Sukoharjo  dan Boyolali  

Kestrategisan wilayah sangat penting atas berhasil atau tidaknya suatu  

bentuk usaha, karena itu dalam merencanakan suatu bangunan perlu memperhatikan 

tingkat kepadatan ruang sirkulasi jalan raya dalam arti perlunya suatu titik pertemuan 

antara satu wilayah dengan wilayah lain yang dianggap strategis atau cocok dalam 

mendirikan suatu bangunan komersial khususnya bangunan dengan skala pelayanan 

regional. 

b. Topografi 

Kondisi fisik topografinya relatif datar dengan ketinggian kurang lebih 92 
m di atas permukaan laut dan kemiringan rata-rata 0-30%, serta dialiri oleh 
beberapa sungai yang merupakan anak Sungai Bengawan Solo. 

Dengan kondisi fisik ini dapat mempermudah dalam perencanaan suatu 
bangunan bertingkat dan sedikit sekali kemungkinan terjadinya suatu bencana 
alam (kelongsoran). Serta dapat diketahui pula bahan serta material yang harus 
digunakan dalam perencanaan pembangunan bangunan bertingkat banyak ini. 

1.3 c. Kondisi Klimatologis 
Kondisi klimatologi suatu daerah berkaitan dengan letak geografisnya 

sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi bentuk fisik dari suatu bangunan 

                                                 
9 Surakarta dalam Angka 2001, Badan Pusat Statistik Kota Surakarta, Surakarta, 2002 
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yang direncanakan. Unsur-unsur klimatologis yang terdapat dalam suatu 

daerah yaitu : 

· Suhu Udara Kota 

 Termasuk dalam kelompok iklim tropis panas pada daerah equatorial 

(110°45’15” - 110°45’35” Bujur Timur, 7°36’00” - 5°56’00” Lintang 

Selatan). Perbedaan temperatur pada wilayah equatorial pada umumnya 

berkisar 8°C, dengan maksimum temperatur pada siang hari berkisar 

32,5°C dan malam hari berkisar 21,9°. 

· Curah Hujan  

 Yang terjadi pada wilayah tropis equatorial pada umumnya antara 2000-

5000 mm/th dengan maksimum curah hujan sebesar 500 mm/bulan pada 

musim penghujan dan 50 mm/bulan pada musim kemarau. 

· Kelembaban Udara  

 Kelembaban udara relatif umumnya berkisar 71% . 

 

1.4 2.1.2 Perkembangan Potensi Kota 
a. Perkembangan Penduduk 

Kepadatan penduduk yang tinggi merupakan potensi yang besar sebagai 

konsumen dan tenaga kerja. Dari data sensus penduduk tahun 1997 - 2000, 

Kota Surakarta mempunyai tingkat rata-rata pertumbuhan penduduk yang 

cukup tinggi yaitu 2,6 % pertahun.10  

b. Perkembangan perdagangan di Surakarta 

Sebagai kota terbesar kedua di Jawa Tengah dan nomor enam di 

Indonesia, kota Surakarta mempunyai kesempatan berkembang yang baik. 

Sebagai kota nomor dua di Jawa Tengah dan merupakan sub pusat 

pengembangan Jawa Tengah, kota Surakarta mempunyai kesempatan 

berkembang yang baik. Meskipun kota Surakarta mencanangkan program Tri 

Krida Utama di bidang Kebudayaan, Pariwisata dan Olahraga, namun kota 

Surakarta sebenarnya adalah kota perdagangan. Hal ini dimungkinkan karena 

                                                 
10 Surakarta dalam Angka 2001, Bapeda-Badan Pusat Statistik Kota Surakarta, Surakarta, 2002 
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ada beberapa faktor-faktor pendukung perkembangan itu, antara lain : letak 

geografis, pencapaian mudah dari kota-kota utama di pulau Jawa, industri 

yang berkembang, fasilitas perdagangan dan daerah penyangganya yang 

subur. Peranan pihak swasta sangat besar dalam usaha yang bersifat 

komersial. 

Usaha tersebut terdiri dari beberapa kelas atau golongan yaitu: 

§ Perusahaan dagang kecil 

§ Perusahaan pertokoan III/kecil  

§ Perusahaan pertokoan II/menengah 

c. Aspek Ekonomi 

Dari data kuantitatif yang tercatat, laju konsumsi rata-rata untuk daerah 

Surakarta adalah sebesar 18 % tiap tahun. Dimana angka induk, selalu 

berkembang menunjukkan bahwa daerah Surakarta merupakan “daerah 

konsumtif”. Disamping itu laju pertumbuhan sektor perdagangan di Kota 

Surakarta dari tahun 1997 rata-rata 20 % pertahun, dan belum pernah 

mengalami penurunan malahan pada tahun 2001 mengalami peningkatan 

yang cukup tajam yaitu mencapai 30 %. Kegiatan ekonomi cukup dominan 

dalam kehidupan masyarakat surakarta, yaitu hampir 60 % kegiatan 

pertokoan di sektor ekonomi, yaitu perdagangan, jasa dan industri. Hal ini 

dapat dilihat dari semakin meningkatnya nilai perdagangan yang didukung 

dengan pertumbuhan jumlah bank dan fasilitas perdagangan yang terus 

bermunculan. Dan bila ditinjau secara ekonomis, yaitu pendapatan perkapita 

ataupun peningkatan daya beli masyarakat Surakarta sudah diatas pendapatan 

rata-rata minimum11.  

d. Aspek Sosial  

Aspek sosial ternyata mempengaruhi juga dalam peningkatan jumlah 

bangunan Pusat Perbelanjaan di kota Surakarta. Hal ini terlihat dari 

meningkatnya daya beli masyarakat Surakarta terhadap sebuah pusat 

perbelanjaan yang keberadaannya di Surakarta dapat dikatakan baru. Selain 

itu ada kecenderungan masyarakat kota Surakarta untuk mendapatkan 

                                                 
11 Surakarta dalam Angka 2001, Bapeda-Badan Pusat Statistik Kota Surakarta, Surakarta, 2002 
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barang-barang kebutuhan dari primer sampai tersier secara praktis, sehingga 

kehadiran bangunan Pusat Perbelanjaan akan terasa kehadirannya di tengah-

tengah masyarakat. 

 

e.  Aspek Budaya 

Kehadiran Pusat Perbelanjaan di kota Surakarta masih merupakan 

sesuatu yang baru. Jadi kebiasaan berbelanja secara konvensional akan 

dihadapkan pada cara berbelanja yang praktis dengan memberikan : 

a. Servis sebaik mungkin kepada pengunjung 

b. Promosi melalui iklan dan media cetak 

c. Peningkatan daya tarik barang-barang dengan memberikan display sebaik 

mungkin. 

d. Pemberian hadiah dan potongan-potongan harga pada waktu-waktu 

tertentu. 

 

2.1.3 Keberadaan Fasilitas Perdagangan di Kota Surakarta 

Fasilitas pusat perbelanjaan dalam skala pelayanan regional beserta 

fasilitas rekreasi menjadi kebutuhan bagi masyarakat umum kebanyakan seperti 

yang telah berkembang di kota-kota besar di Indonesia, seperti Jakarta, Surabaya, 

Semarang. Sedangkan di kota Surakarta sendiri kini sedang dalam pembangunan 

sebuah pusat perbelanjaan dan rekreasi baru yang cukup besar dan dapat 

digolongkan dalam pusat perbelanjaan skala regional. 

a.  Macam Kawasan Perdagangan 

Sejak dahulu di kota Surakarta sendiri sudah terdapat bermacam-

macam jenis fasilitas perbelanjaan khususnya, dari pasar tradisional dalam 

skala kota, pasar tradisional skala regional sampai pasar swalayan (pasar 

modern).  

· Pasar Tradisional Skala Kota12 

∞ Kawasan Pasar Gedhe 

                                                 
12  Shopping Street Surakarta, TGA, 1999 
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Kawasan ini meliputi pertokoan di Jl. Ketandan, Jl. Urip Sumohardjo, 

dengan inti kegiatan pada Pasar Gedhe. 

∞ Kawsan Pasar Legi 

Kawasan ini meliputi pertokoan di Jl. Sutan Syahrir dan kios-kios 

Banjarsari, dengan inti kegiatan di Pasar Legi. 

∞ Pasar Harjodaksino 

Terletak di wilayah Danukusuman dengan lingkup pelayanan sampai 

selatan dan barat kota. 

∞ Pasar Kliwon 

Terletak di bagian tengah/selatan yaitu Kedung Lumbu, dengan 

lingkup pelayanan sekitar Pasar Kliwon, Semanggi, Sangkrah dan 

Baluwarti. 

∞ Pasar Gading 

Terletak di bagian tengah/selatan yaitu kecamatan Pasar Kliwon 

bagian selatan dengan lingkup pelayanan sekitar Pasar Kliwon, 

Gajahan dan Joyosuran. 

∞ Pasar Kadipolo 

Merupakan rangkaian dari Pasar Kembang dan pertokoan di Jl. Dr. 

Radjiman, dengan inti kegiatan pada Pasar Kadipolo. 

∞ Pasar Nusukan 

Terletak di Surakarta bagian utara yaitu daerah Nusukan dan 

pertokoan di Jl. Piere Tendean, dengan inti kegiatan pada Pasar 

Nusukan. 

· Pasar Khusus Skala Regional Surakarta 

∞ Pusat Perdagangan Klewer 

Pusat perbelanjaan dengan barang dagangan utama kain batik, yang 

juga dilengkapi dengan pasar harian kecil, warung/kios, serta kaki 

lima yang menjual berbagai macam barng dagangan. Mempunyai 

skala regional namun area kegiatannya relatif kecil yaitu kurang dari 1 

hektar. 

∞ Pusat Perdagangan barang antik Pasar Triwindu 
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Merupakan rangkaian kios-kios yang menjajakan berbagai macam 

benda yang mempunyai keunikan tersendiri (biasanya merupakan 

benda kuno atau replikanya), baik yang berupa cinderamata maupun 

yang mempunyai nilai guna jelas. Selain itu pada kawasan Pasar 

Triwindu juga merupakan rangkaian toko-toko elektronika serta 

onderdil kendaraan bermotor. 

· Pasar Swalayan (Pasar Modern) 

∞ Pusat Perdagangan se-Coyudan 

Pusat Perdagangan dengan barang dagangan lengkap dan mempunyai 

skala pelayanan kota. Mempunyai besaran kawasan sekitar 9 Ha, 

mencakup wilayah se-Coyudan, Singosaren, Nonongan yaitu Jl. Dr. 

Radjiman, Jl. Gatot Subroto serta Jl. Yos Sudarso. 

∞ Pusat Perdagangan Beteng 

Pusat Perdagangan dengan barang dagangan lengkap dan mempunyai 

skala kota namun nantinya berprospek regional dengan besaran 

kegiatan 3 Ha. 

b. Jenis Pusat Perbelanjaan di Kota Surakarta 

Beberapa jenis Pusat Perbelanjaan yang ada di Surakarta, yaitu : 

· Shopping Street 

Yaitu pertokoan yang berderet di satu atau dua sisi jalan. Terdapat di 

sepanjang jalan Coyudan (Jl. Dr. Radjiman, Jl. Gatot Subroto, Jl. Yos 

Sudarso, Jl. Slamet Riyadi, Jl. Diponegoro, Jl. Honggowongso, Jl. Kapt. 

Mulyadi dan Jl. Urip Sumoharjo) 

· Department Store 

Yaitu pertokoan yang luasnya antara 10000 – 20000 m2, terdiri dari 

beberapa lantai yang menjual berbagai macam barang. Di Surakarta dapat 

ditemui antar lain  

∞ Matahari Singosaren Plaza 

Terletak di perempatan Jl. Dr. Radjiman dan Jl Gatot. Subroto. 

Merupakan bangunan 3 lantai dengan jumlah kios 82, yang terdiri dari 

pertokoan, departement store, bioskop dan area permainan anak, 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 
Pusat Perbelanjaan dan Rekreasi  

di Surakarta 
 
 

 IV - 26 

restaurant pada lantai dasar dan lantai satu, sedangkan lantai 2 untuk 

area parkir. Menurut jenis dan macamnya terdiri antara kelompok 

pertokoan jam dan imitasi, toko emas, olahraga, musik, kaset, fashion, 

obat dan jamu, alat-alat listrik dan lain-lain. Pusat perbelanjaan ini 

sempat menjadi korban peristiwa 13 – 14 Mei 1999, namun kini telah 

dibangun kembali.  

Dalam perkembangannya, Singosaren Plaza ini telah menjadi 

tempat yang paling banyak dikunjungi oleh sebagian besar 

masyarakat Surakarta dibandingkan dengan pertokoan yang lain 

karena disamping barang-barang yang ditawarkan cukup lengkap juga 

menjadi ajang mall-nya para kaum muda. 

∞ Beteng Plaza 

Bursa Perdagangan Grosir Beteng adalah sebuah bangunan yang 

terdiri dari 3 lantai dengan total keseluruhan 1.180 kios yang terdiri 

dari 650 kios ukuran 2 X 3 m2 dan 530 kios ukuran 3 X 6 m2. 

Kompleks ruko Beteng berjumlah 70 ruko.  Dan total luas lantai 

bangunan adalah 12.830 m2. Jenis usaha yang ditampung yaitu bisnis 

tekstil, garmen, batik, kerajinan tangan, perkantoran, elektronik, dan 

lain-lain. 

Pusat perdagangan ini juga menjadi korban peristiwa Mei 

1999 yang mengakibatkan aktifitas perdagangan terhenti, namun 

aktifitas perdagangan pada lantai basement masih ada sampai 

sekarang, sedangkan untuk Matahari Departement Store-nya dipindah 

ke bekas gedung Sritek di Jl. Slamet Riyadi. 

Dalam perkembangannya sekarang ini, pada kompleks perdagangan 

Beteng ini sedang dalam pembangunan sebuah hypermarket yaitu 

Beteng Trade Center (BTC) dan Pusat Grosir Solo (PGS). 

∞ Hero + Rimo Departement Store 

Bangunan yang terletak di Jl. Slamet Riyadi ini termasuk bangunan 

baru, terdiri dari 3 lantai dengan luas + 4.000 m2. Terdiri dari Pusat 

Perbelanjaan Hero, Restaurant (CFC), dan toko obat yang berada di 

lantai dasar. Lantai 2 berisi toko buku, toko kaset, tempat permainan 
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anak, salon dan toko-toko lain. Lantai 3 sebagian besarnya berisi 

counter busana, dan sebagian lainnya counter lain yang terletak di 

dekat tangga. 

· Supermarket 

Yaitu pertokoan yang menjual barang kebutuhan sehari-hari dengan 

sistem peleyanan self service, luasnya berkisar antara 1000 - 2500 m2. Di 

Surakarta terdapat di Jl. Honggowongso, Jl. S. Parman, Jl. Veteran. 

c. Jenis dan Fasilitas Rekreasi di Kota Surakarta 

Berdasarkan sifat kegiatannya, terdapat beberapa jenis fasilitas rekreasi di 

Surakarta, yaitu : 

· Entertainment (kesenangan) 

Meliputi restoran, cafe dan coffee shop, terdapat di 

∞ Restoran : terdapat di hampir setiap kecamatan 

∞ Cafe : cafe Solo di Jl. Dr. Radjiman 

∞ Coffee Shop : Solo Grand Mall 

· Amusement (kepuasan) 

Meliputi bioskop, teater, night club, dan diskotik 

∞ Bioskop : tersebar merata di setiap kecamatan 

∞ Teater : Taman Budaya Surakarta (Kentingan), Gd. Wayang Orang 

Sriwedari 

∞ Diskotik : Freedom Diskotik (Jl. A. Yani). Legend Diskotik (Jl. 

Honggowongso), Nirwana Diskotik (Jl. Urip Sumoharjo), Hailay 

(Karangasem) 

· Recreation (hiburan) 

Meliputi bilyard, bowling, iceskating, arena bermain 

∞ Bilyard : hampir di semua kawasan Surakarta (Jl. Yosodipuro, Jl. Urip 

Sumoharjo, dan lain-lain) 

∞ Bowling : Bengawan Sport Center 

∞ Iceskating : belum ada 

∞ Arena bermain : Singosaren Plaza, Taman Hiburan (THR) Sriwedari, 

sepanjang Jl. Slamet Riyadi, Solo Grand Mall 
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· Relaxation (santai) 

Meliputi taman kota, taman margasatwa, kolam renang 

∞ Taman : Satwataru Jurug, Balekambang, Sriwedari 

∞ Kolam Renang : tersebar di seluruh kawasan kota 

d. Jenis Pusat Perbelanjaan dan Rekreasi di Surakarta 

Terdapat beberapa jenis Pusat Perbelanjaan dan Rekreasi yang akan 

bermunculan seperti De Laweyan Mall (Kerten) sedangkan yang baru saja 

dibuka yaitu Solo Grand Mall, terletak di persimpangan antara Jl. Sutowijoyo 

dan Jl. Slamet Riyadi merupakan bangunan berlantai 7 yang terdiri dari 

supermarket, ruang parkir, ruang MEE pada lantai basement, department 

store, cafe, kios, dan kantor pengelola pada lantai dasar, pada lantai satu 

terdapat department store, cafe, toko-toko, salon dan kios-kios, pada lantai 2 

terdapat bookstore, elektronik center, toko-toko, salon dan kios-kios, pada 

lantai 3 terdapat hp center, cyber game, timezone, kid’s club, restoran serta 

counter-counter food court, pada lantai 4 terdapat arena bowling center, 

billiard, ruang serba guna, cafe serta ruang parkir, dan pada lantai 5 

merupakan ruang parkir, ruang mesin, chiller + cooling tower. 

 Kemunculan mall di kota Surakarta merupakan suatu hal yang baru 

bagi masyarakat kota ini sehingga cukup banyak masyarakat kota Surakarta 

dan sekitarnya yang datang berkunjung di Solo Grand Mall dimana 

masyarakat dapat berbelanja sekaligus berekreasi. 

Melihat keadaan diatas yaitu dengan cukup banyaknya pusat perdagangan 

diatas, terbukti bahwa masyarakat sangat berminat akan kebutuhan fasilitas 

rekreasi, selera masyarakat tentang nilai kehidupan berubah dari benda menjadi 

kesenangan. Pemenuhan keinginan ‘wants’ daripada kebutuhan ‘needs’ menjadi 

hal yang cukup dominan, dan bahkan ‘wants’ dapat berubah menjadi ’needs’ 

yang harus dipenuhi. Keadaaan ini menjadi potensi yang sangat menguntungkan 

apabila fasilitas rekreasi yang bergabung dengan kegiatan perbelanjaan lebih 

dikembangkan dari segi fasilitas maupun  segi pelayanan yang tentunya akan 

lebih menarik minat dan perhatian pengunjung. 

 

2.2 Tinjauan Khusus Kawasan Tipes 
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2.2.1 Kawasan Tipes sebagai bagian dari Kawasan Perdagangan 

Kota Surakarta terbagi dalam 10 Sub Wilayah Pengembangan (SWP), 

dimana masing-masing SWP memiliki sejumlah kawasan dengan 

kelebihan/potensi yang berbeda-beda menurut perannya. Khususnya pada 

kawasan Tipes, kelurahan Bumi, Panularan, Penumping, Sriwedari, Purwosari, 

Manahan dan Mangkubumen, sejumlah kawasan ini termasuk dalam kategori 

SWP IV (menurut RUTRK dan RDTRK th. 1993 – 2013) dengan peran sebagai 

pusat perdagangan dan pertokoan, kantor-kantor, perdagangan besar dan eceran, 

perusahaan produksi kecil, usaha jasa komersial, hotel pariwisata dan pendidikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan Pembagian Sub Wilayah Pembangunan Kota Surakarta : 
- SWP I :  Pucangsawit, Jagalan, Gandekan, Sewu, Semanggi 
- SWP II : Kampung Baru, Kepatihan, Purwodiningratan, Gilingan, Kestalan, 

Keprabon, Ketelan, Timuran, Punggawan, Setabelan, Sudirodiprajan 
- SWP III :  Joyontakan, Danukusuman, Serengan, Kratonan, Jayengan, Kemlayan, Pasar 

Kliwon, Gajahan, Kauman, Baluwarti, Kedung Lumbu, Joyosuran 
- SWP IV :  Tipes, Bumi, Panularan, Penumping, Sriwedari, Purwosari, Manahan, 

Mangkubumen 
- SWP V :  Pajang, Laweyan, Sondakan 
- SWP VI :  Karangasem, Jajar, Kerten 
- SWP VII :  Sumber, Banyuangar 
- SWP VIII :  Jebres, Tegalharjo 
- SWP IX :  Kadipiro, Nusukan 
- SWP X :  Mojosongo 

Gb. 2.1 Pembagian SWP Kota Surakarta 
Sumber. RUTRK Kota Surakarta 1993 -
2013 
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2.2.2 Kawasan Tipes sebagai Pelayanan Komersial Fungsi Regional 

Berdasarkan RUTRK 1993-2013 pula kawasan Tipes ini dapat 

dikembangkan sebagai pelayanan fungsi regional yaitu dengan keberadaaan 

Hypermarket, dengan persyaratan luas 10.000-50.000 m2, berlokasi di pinggir 

kota, kota besar, dan di pusat wilayah. Disamping itu, didukung dengan potensi 

kawasan tersebut, kawasan yang menjadi aktifitas perdagangan kota akan 

menjadi semakin meningkat dengan adanya pengembangan pelayanan komersial 

fungsi regional pada area studi khususnya lapangan Tipes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA 
STUDI 

Gb. 2.3 Kelurahan Tipes secara 
keseluruhan dan area yang akan 
dijadikan area studi 

Tipes berada di bawah administrasi 
Kecamatan Serengan, dengan batas-
batas sebagai berikut: 
■ Batas Utara : Kelurahan 

Panularan 
■ Batas Timur : Sungai Premulung 
■ Batas Barat : Kelurahan 

Kratonan dan Serengan 
■ Batas Selatan : Sungai Premulung 
 

Gb. 2.2  Peta kota Surakarta  
Sumber. RUTRK Kota 
Surakarta 1993 -2013 
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2.2.3 Kondisi Umum Area Studi Kawasan Tipes 

Tipes terletak di sebelah selatan Kota Surakarta dan berada di bawah 

administrasi Kecamatan Serengan. Luas Kelurahan Tipes adalah 6,4 km2 dengan 

luas permukimannya 2,99 km2 (Daftar Isian Potensi Kelurahan, 2003). 

Tipes, tergolong dalam SWP IV yang berarti termasuk daerah yang 

memiliki potensi lokal sebagai daerah pusat perdagangan dan pertokoan sehingga 

menyebabkan kawasan ini sangat ramai. Hal ini dapat menyebabkan Tipes 

tumbuh sebagai kawasan yang kaya potensi dan juga permasalahan. 

a. Ruang lingkup kawasan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lingkup wilayah area studi, dengan batas-batas sebagai berikut : 

Gb. 2.5 Kawasan Tipes, Kec. Serangan, 
Surakarta 
Sumber. Tim Laboratorium Kota dan 
Permukiman, Penelitian Kawasan Tipes, 2004 
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· Batas Utara : Kelurahan Panularan 

· Batas Timur : Sungai Premulung 

· Batas Barat  : Kelurahan Kratonan dan Serengan 

· Batas Selatan : Sungai Premulung 

b. Kondisi, potensi dan permasalahan dalam area studi yang menjadi isu 

strategis, dikelompokkan menjadi beberapa zone :13  

· Zone Permukiman  

Saat ini merupakan daerah permukiman padat penduduk dengan 

perencanaan akan dibangun sebuah rumah susun yang dapat menampung 

penduduk yang juga memberikan open space bagi warga. 

· Zone Rekreasional 

Saat ini merupakan bantaran sungai Premulung, dimana kondisi sungai 

tersebut tidak memenuhi standar kesehatan karena penduduk maupun 

industri rumah tangga, menggunakan sungai tersebut untuk membuang 

sampah sekaligus juga untuk kebutuhan hidup warga. Direncanakan akan 

dibuat sebuah tempat rekreasi air yang dapat membantu ekonomi warga 

sekitar serta memberikan open space bagi warga. Selain itu juga 

membantu peresapan area open space lapangan yang akan dibuat 

hypermall. 

Dalam hal ini, rekreasi sungai dipakai sebagai penarik pengunjung untuk 

datang dan turut berkunjung ke Pusat Perbelanjaan dan Rekreasi. 

· Zone Komersial Formal 

 Saat ini merupakan lapangan daerah Tipes yang menjadi open space 

warga. Direncanakan menjadi sebuah hypermall.  

· Zone Komersial Informal  

Merupakan kelompok Pedagang Kaki Lima (PKL) yang tersebar di 

sekitar lapangan, namun sebagian besar pedagang bukan merupakan 

penduduk sekitar. 

 

                                                 
13 Perencanaan Master Plan RW. XIII dan RW. XV Kawasan Tipes, Kecamatan Serengan, Surakarta 
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 Tabel 1.1 Jenis PKL yang terdapat di sekitar lapangan Tipes 

Jenis  PKL Jumlah 
Dagang Warung makan 

Kios rokok 
Wedangan 
Buah 
Koran/majalah 
Sembako 
Buku 
Kaos sablon 
Reklame 
Besi tua 
Kaos olahraga 
Kaca mata 
Jog mobil 
HP 
Persewaan VCD 

28 
9 
3 
2 
2 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

Jasa Servis 
Bengkel 
Tambal ban 
Cuci motor 
Salon/potong rambut 
Jahit 
Wartel 

1 
20 
10 
1 
2 
2 
1 

 

 

Tabel 2.2 Keseluruhan unsur, peran dan fungsi tiap zone dalam area studi 

ZONE UNSUR PERAN FUNGSI 
masyarakat Penghuni kawasan Tipes Menghuni, memanfaatkan, mengelola, 

memelihara permukiman 
lapangan Open space Ruang terbuka untuk masyarakat 

bersosialisasi, anak-anak bermain, peresapan. Permukiman 

perumahan 
penduduk 

Distrik permukiman Tempat bermukimnya masyarakat 

lahan lapangan 
tipes 

Distrik komersial formal Pusat perbelanjaan dan rekreasi 

tampilan 
bangunan 

Citra dan identitas bangunan Magne pusat kawasan perdagangan 

lahan Ruang pergerakan pengguna Memberikan ruang yang cukup untuk 
mengguna melakukan pergerakan ke setiap 
tempat. 

jalan Sirkulasi luar Sirkulasi dari luar ke dalam area komersial 
dan sebaliknya 

trotoar Halte bus Tempat perhentian bus/ kendaraan 

Komersial 
Formal 

vegetasi barrier Mengurangi polusi, peredam suara, jalur hijau 
trotoar · Distrik komersial informal 

(PKL) 
· Area sirkulasi 

· Tempat berjualan bagi PKL 
· Sebagai penghubung distrik komersial, 

permukiman dan rekreasi 
Komersial 
Informal 

kios Area perdagangan Tempat untuk menjual dagangan dan 
melakukan transaksi dengan pembeli 

Rekreasi 

sungai · Edge (pembatas/ tepi 
kawasan) 

· greenbelt (sabuk hijau kota) 

· pembatas antara Sukoharjo dan Solo 
· Pengembangan ruang terbuka kota, 

pengaman lingkungan perkotaan dari 
bahaya erosi dan berkurangnya tempat 
serapan air tanah, sebagai sarana rekreasi. 

Sumber. Dokumen pribadi 
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vegetasi Pelindung, penyeimbang 
lingkungan 

Memberikan keseimbangan lingkungan, paru-
paru kota 

lahan terbuka Open space Tempat interaksi pengguna dengan suasana 
rekreasi. 

jalan Ruang pergerakan Memberikan arah pergerakan transportasi dan 
pedestrian menuju ke arah kebutuhan masing-
masing (parkir, PKL, dll). 

Aksesibilitas  jalan · Paths (Jl. Veteran sebagai 
jalan arteri sekunder, dan Jl. 
Bhayangkara sebagai jalan 
kolektor primer) 

· Path (gang-gang) 
 
· Node (persimpangan) 

· Sarana sirkulasi utama, menghubungkan 
tempat satu dan yang lain 

 
 
· Sarana sirkulasi sampingan, 

menghubungkan tempat satu dan tempat 
lainnya di dalam lingkup permukiman. 

· Sebagai titik temu jalan dari arah 
Sukoharjo dan jalan dari arah Solo 

gapura landmark memberikan identitas bagi kawasan tersebut, 
yaitu sebagai tanda memasuki wilayah 
Sukoharjo. 

Citra 
Kawasan 

bangunan 
pertokoan, PKL 

Kawasan perdagangan Menjadikan kawasan Tipes sebagai daerah 
perdagangan (sesuai dengan RUTRK) 

 

2.2.4 Kondisi Khusus Site Lapangan Kawasan Tipes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Kondisi Fisik 

 Berada pada posisi yang strategis. Lapangan Tipes (open space) 

dengan luasan total site 21.225,6 m2 yang terletak di persimpangan jalan 

utama (jl. Veteran dan jl. Bhayangkara, dimana jalan ini menjadi akses jalan 

utama menuju ke luar kota maupun ke dalam kota) berada di dekat 

Gb. 2.6 Lapangan Kawasan Tipes, Surakarta 
sebagai kawasan perencanaan 

Sumber. Perencanaan Master Plan RW. XIII dan RW. XV Kawasan Tipes, Kecamatan Serengan, 
Surakarta 
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perbatasan antara Sukoharjo dan Surakarta sehingga menyebabkan daerah ini 

cukup ramai karena dilalui oleh orang-orang yang hendak menuju Solo 

ataupun sebaliknya. 

· Ruang Lingkup Kawasan 

∞ Batas Utara  : jalan lingkungan dan Permukiman 

∞ Batas Selatan  : Permukiman, kuburan, hotel dan jalan Veteran 

∞ Batas Timur  : Permukiman, pertokoan  dan jalan Bhayangkara 

∞ Batas Barat  : Permukiman dan jalan lingkungan 

Perkembangan kawasan mengarah pada pemanfaatan komersiil dan 

perdagangan dengan intensitas pemanfaatan lahan yang cukup tinggi. 

Aset utama kawasan perencanaan adalah posisinya yang strategis, yaitu 

dilewati jalur lintas Surakarta – Sukoharjo dan magnet bagi kawasan 

perencanaan. Kondisi ini didukung pula dengan pertumbuhan dan 

perkembangan kegiatan ekonomi seperti perdagangan, hotel, pertokoan 

pada kawasan tersebut. 

· Aksesibilitas 

Ditinjau dari akses antar kota/regional, kawasan perencanaan dapat 

ditempuh melalui : 

∞ Batas Utara  : kelurahan Panularan (dalam kota) 

∞ Batas Selatan  : wilayah kab. Sukoharjo (luar kota) 

∞ Batas Timur  : kelurahan Kratonan (dalam kota) 

∞ Batas Barat  : wilayah kab. Sukoharjo (luar kota) 

· Jaringan Pergerakan dan Kualitas Jalan 

∞ Kondisi Fisik Jalan 

Jalan lingkungan, jalan Veteran maupun jalan Bhayangkara sekitar 

kawasan perencanaan sudah diaspal dengan kondisi 90%, karena 

terdapat sebagian kecil jalan yang mengalami kerusakan.  

Status jalan yang ada di kawasan perencanaan yaitu: 

- Jl. Veteran  : jalan arteri sekunder 

- Jl. Bhayangkara  : jalan kolektor primer 

- Jl. lingkungan  : jalan lingkungan (streets) 
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∞ Sistem Transportasi 

Kedua jalan kolektor ini dilewati oleh kendaraan pribadi dan umum 

baik kendaraan bermotor baik roda 2, roda 4 atau lebih, serta becak, 

baik arus jalan arah kota maupun ke luar kota. 

∞ Sistem Parkir 

Belum terdapat area parkir khusus dan masih menggunakan bahu 

jalan sehingga mengurangi bahu jalan dan mengganggu arus lalu 

lintas kendaraan. 

∞ Halte 

Belum ada halte yang aman dan nyaman sehingga bus dan kendaraan 

lsinnya tidak tertib dalam mengambil dan menurunkan penumpang. 

Hal ini selain mengganggu arus lalu lintas juga membahayakan 

keselamatan penumpang dan pengguna jalan lainnya. 

· Trotoarisasi 

Pada dasarnya kawasan perencanaan memiliki konsep pedestrian yaitu 

dengan adanya trotoar, namun trotoar yang ada kurang memberi 

keamanan dan kenyamanan bagi pejalan kaki, seperti : 

∞ Trotoar tidak memadai (lebar ± 1 meter) 

∞ Pemanfaatan sepanjang ruang trotoar yang tidak tepat, yaitu 

digunakan untuk parkir kendaraan dan kegiatan kaki lima. 

∞ Di sepanjang trotoar masih terdapat tiang-tiang listrik  

· Peresapan Air 

Open space seperti lapangan dan sungai, menjadi daerah peresapan air 

hujan apabila hujan turun. 

· Sungai Premululung 

Sungai Premulung merupakan perbatasan antara kota Surakarta dan 

Sukoharjo, dimana air sungai ini menjadi tercemar dan kerap kali 

mengalami erosi dan banjir karena merupakan sarana bagi sebagian 

masyarakat yang telah bermukim di sekitar bantaran sungai untuk 

melakukan aktifitas hidup mereka, seperti mandi, mencuci, membuang 

sampah rumah tangga dan industri. Sehingga tidak berfungsi sesuai 
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dengan perannya sebagai greenbelt (jalur sabuk hijau kota) bagi 

ekosistem kota, yaitu :14 

- sebagai penyelamat dan dan sumber daya air 

- sebagai cadangan/paru-paru kota untuk pengembangan ruang terbuka 

kota 

- sebagai pengaman lingkungan perkotaan terhadap bahaya erosi dan 

berkurangnya daya serap air tanah 

- sebagai sarana rekreasi 

· Hotel 

Pada persimpangan jalan Bhayangkara dan jalan Veteran terdapat sebuah 

hotel bintang 3, sebagai tempat persinggahan (transit) para pendatang, 

tempat peristirahatan setelah melepas kepenatan selama perjalanan. 

b.  Kondisi Non Fisik 

· Kependudukan 

Luas Kelurahan Tipes adalah 6,4 km2 dengan luas permukimannya 2,99 

km2 (Daftar Isian Potensi Kelurahan, 2003), yang berarti hampir 

setengah dari luas daerahnya diisin oleh permukiman. Jumlah penduduk 

di Kelurahan Tipes ±12.840 jiwa dengan 2.756 kepala keluarga. 

Kelompok umur terbesar terdapat pada rentang usia 0-4, sedangkan yang 

kedua adalah usia 30-39. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kelahiran 

dan produktivitas pada Kelurahan Tipes sangat tinggi, sehingga dapat 

berdampak pada tingginya kebutuhan akan sarana dan prasarana. 

· Mata Pencaharian 

Tingginya jumlah penduduk di kelurahan Tipes ini juga mempengaruhi 

bervariasinya mata pencaharian penduduk. 

Tabel. 2.3 Monografi kelurahan Tipes 
No Mata Pencaharian Pokok Jumlah Prosentase 
1 Buruh/ swasta 6.401 72,41 
2 Pedagang 382 4,32 
3 Pegawai Negeri 375 4,24 
4 Tukang batu 350 3,96 
5 Pengrajin 349 3,95 
6 Tukang kayu 304 3,44 

                                                 
14 Tim Laboratorium Kota dan Permukiman, bab IV. Analisa Awal, Makalah Penelitian Kawasan Tipes, 2004 
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7 Pengemudi becak 230 2,60 
8 Penjahit 180 2,04 
9 Sopir 130 1,47 
10 Pengusaha 82 0,93 
11 TNI/ Polri 35 0,40 
12 Dokter 12 0,14 
13 Montir 10 0,11 
 Total 8.840  

   

 

Dari tabel di atas terlihat bahwa keadaan pendidikan penduduk yang kurang 

mencukupi (sebagian besar lulusan SD), menyebabkan sebagian besar 

penduduk bekerja sebagai buruh pabrik yang umumnya ada di sekitar daerah 

tersebut, dimana pada kelurahan Tipes terdapat beberapa industri rumah 

tangga dan swasta tekstil. 

Sedangkan sebagian yang lain sebagai pedagang kaki lima (PKL), di tepi 

sekitar lapangan Tipes yang dianggapnya sebagai pusat keramaian, selain itu 

juga beberapa penduduk membuka rumah tinggal mereka untuk sekaligus 

sebagai tempat berjualan (rumah toko) baik toko kelontongan, penjahit dan 

pedagang kayu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber. Data Monografi Pemerintah Kota Surakarta, kec. 
Serengan, kel. Tipes 
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Bab III 

Tinjauan Pusat Perbelanjaan dan Rekreasi  

 

3.1  Pusat Perbelanjaan 

3.1.1 Pengertian 

Pusat perbelanjaan adalah  

· bagian dari kegiatan dagang dalam suatu kota 

· berupa usaha sewa/beli ruang komersial berupa sekelompok pertokoan yang 

dibangun dan dikelola oleh investor 

· penjualan yang memperjualbelikan barang, skala kecil, sedang dan besar, berupa 

barang-barang kebutuhan sehari-hari, berkala, barang lux, dan lain-lain. 

· fasilitas pelayanan berbagai jenis barang yang direncanakan secara terpadu, yakni 

dengan digunakannya pengelolaan modern seperti : manajemen, teknologi, serta 

promosi yang agresif, disamping tersedianya sarana berbelanja yang mewah, bersih, 

nyaman dan teratur. 

3.1.2 Fungsi 

Pusat Perbelanjaan merupakan suatu lembaga di dalam masyarakat yang menghidupkan 

lingkungan ataupun kota, yang selain berfungsi sebagai tempat berbelanja, juga tempat 
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berkumpul dan berekreasi. Ketiga hal ini, umumnya ada pada pusat perbelanjaan, dimana 

dalam pertumbuhannya akan saling mempengaruhi.15 

3.1.3 Klasifikasi  

 a.  Menurut Skala Pelayanan16 

v Pusat Perbelanjaan Lokasi : Pusat perbelanjaan berskala pelayanan lingkungan 

dalam radius 0,5 mil untuk 5.000 – 40.000 penduduk dengan luas area berkisar 

antara 30.000 – 100.000 sq.ft (2.787 – 9.290 m2) 

v Pusat Perbelanjaan Distrik : Pusat perbelanjaan bersklala wilayah dalam radius 2 

mil untuk melayani 40.000 – 150.000 penduduk, dengan luas area sekitar 

100.000 – 250.000 sq.ft (9.296 – 23.225 m2) 

v Pusat Perbelanjaan Regional : Pusat perbelanjaan berskala pelayanan kota 

dalam radius 4 mil untuk melayani 150.000 – 400.000 penduduk, dengan luas 

area sekitar 250.000 – 1.000.000 sq.ft (23.225 – 92.900 m2) 

b.  Menurut Jenis Penyewa Utama17 

v Neighbourhood Shopping Centre : terdiri dari satu baris toko atau lebih, dengan 

penyewa utama adalah supermarket 

v Community Shopping Centre : terdiri dari satu baris toko atau lebih, dengan 

penyewa utama adalah unit Department Store yang besar dan sebagai 

pelengkap adalah supermarket. 

v Regional Shopping Centre : Pusat perbelanjaan dengan penyewa utama satu 

atau lebih Department Store yang lengkap dengan 50 sampai 100 unit toko dan 

beragam fasilitas penujang lainnya. 

c. Menurut Bentuk Pengelolaan18 

v Pasar Tradisional : merupakan area jual beli yang dilembagakan dan dikelola 

secara resmi oleh Pemda, melalui Dinas Pasar atau Dipenda dari masing-masing 

Dati II. Aktivitas pasar ini, didukung jumlah sarana dan tingkat kenyamanan yang 

secukupnya saja. 

                                                 
15  Soekowiyono, Peraturan DKI Jakarta No. 11, Jakarta, 1973 
16  Victor Gruen, Shopping Towns, Van Norstrand Reinhold, New York, 1960 
17  Joseph de Chiara and John Hancock Callender, Time Standard for Building Types, Mc Graw-Hill Inc, USA, 

1973, hlm. 577 
18  Studi Pusat Perbelanjaan,di  Kotamadya Yogyakarta dan sekitarnya : Laporan Akhir Proyek Pembinaan dan 

Pengembangan Sarana Perekonomian Daerah Propinsi DIY, 1994/1995 
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v Pusat Perbelanjaan Modern : adalah area jual beli berbagai barang dan eceran 

yang dikelola secara terpadu oleh pihak swasta. Fasilitas didalam pusat 

perbelanjaan modern ini, sangat potensial guna menarik konsumen untuk 

memasukinya, selain juga suasana ruang yang nyaman, rekreatif, serta 

memberikan kemudahan dalam melakukan perbelanjaan. 

d. Menurut Bentuk Fisik19  

v Shopping Street : merupakan area jual beli yang berderet di sepanjang jalan. 

v Shopping Centre : merupakan kompleks pertokoan yang terdiri dari stand-stand 

yang disewakan atau dijual. 

v Shopping Precint : merupakan kompleks pertokoan yang pada bagian depan 

stand (area jual beli) menghadap ke ruang terbuka yang bebas dari segala 

macam kendaraan. 

v Shopping Store : merupakan area jual beli yang sangat besar, biasanya terdiri 

dari beberapa lantai yang menjual macam-macam barang termasuk pakaian. 

v Supermarket : merupakan area jual beli yang menjual barang-barang kebutuhan 

sehari-hari dengan sistem pelayanan self service. 

v Department Store dan Supermarket : merupakan bentuk-bentuk perdagangan 

modern yang umum dipakai (gabungan dari kedua jenis pusat perbelanjaan 

diatas). 

v Super Store : merupakan are jual beli satu lantai yang menjual kebutuhan 

sandang dengan sistem pelayanan self service. 

e. Menurut Jenis Barang yang dibutuhkan oleh Konsumen20 : 

v Impulse/luxury Store : merupakan toko yang menyediakan barang sebagai 

penambah kenikmatan hidup, pengelompokkan barangnya berkesan mewah 

(lux). 

v Convenience Store : merupakan toko yang menjual barang kebutuhan, dimana 

barang tersebut dibutuhkan secara berkala karena adanya keinginanan untuk 

membeli. 

v Demant Store : merupakan toko yang menyediakan kebutuhan sehari-hari. 

                                                 
19  Beddington, Nadine, Design FSC, Butterworth Scientific, London, 1982  
20  Joseph de Chiara and John Hancock Callender, Time Standard for Building Types, Mc Graw-Hill Inc, USA, 

1973, hlm. 595 
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f.  Menurut Jenis Pelayanan Pembelian21 

v Personal Service : konsumen membeli dan membayar dilayani oleh pramuniaga 

di belakang counter. 

v Self Service : konsumen mencari, memilih dan melayani kebutuhan barang 

kemudian dibawa ke kasir. 

v Pramuniaga : pembeli dalam mendapatkan kebutuhannya, dilayani oleh 

pramuniaga, biasanya untuk barang yang termasuk barang lux. 

 

Tabel 3.1 Perbedaan karakteristik dan persamaan karakteristik pusat 

perbelanjaan : 

Karakteristik Nama 
Pusat 
Perbelanj
aan 

Jenis 
Dagangan 

Harga Pelayanan Jam Kerja Luas 
Banguna
n 

AC Fasilitas Umum Fasilitas 
Khusus 

Departm
ent Store 
 
 
 
 
 
Mall, 
Plaza 
atau 
Center 
 
 
 
Superma
rket 
 
 
 
 
 
 
 
Convenie
nce Store 

Fashion, 
aksesoris, 
kosmetik, 
sepatu, tas, 
dsb 
 
 
Semua jenis 
dagangan 
(beragam) 
 
 
 
 
Barang 
kebutuhan 
sehari-hari 
makanan, 
minuman, 
buah-buahan, 
kebutuhan 
rumah tangga 
 
Makanan, 
minuman, 
obat-obatan, 
barang 
keperluan 
sehari-hari 

Berlabel 
dan 
pasti 
 
 
 
 
Berlabel 
dan 
pasti 
 
 
 
 
Berlabel 
dan 
pasti 
 
 
 
 
 
 
 
Berlabel 
dan 
pasti 

Swalayan 
 
 
 
 
 
 
Swalayan 
dan Non 
Swalayan 
 
 
 
 
Swalayan 
dan Non 
Swalayan 
 
 
 
 
 
 
 
Swalayan 

09.00 – 
21.00 
 
 
 
 
 
Beragam 
umumnya 
dari 09.00 – 
21.00 
 
 
 
09.00 – 
21.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
24 jam 

Min 1500 
m2 

 
 
 
 
 
Min 1500 
m2 

 
 
 
 
 
Min 1500 
m2 

 
 
 
 
 
 
 
 
Min 1500 
m2 

Ada 
 
 
 
 
 
 
ada 
 
 
 
 
 
 
ada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ada 

 
 
 
 

Tempat parkir, 
telepon umum, 
eskalator 
 
 
 
 
Tempat parkir, 
telepon umum, 
eskalator, lift, 
outdoor advertise 
toilet, mushola, 
tempat hiburan 
 
Tempat parkir, 
telepon umum, 
kereta dorong 
 
 
 
 
 
 
 
Tempat parkir 

Pass room, 
cashier 
machine, alat 
pemadam 
kebakaran, 
listrik 
 
Alat pemadam 
kebakaran, 
listrik 
 
 
 
 
Cashier 
machine, cool 
storage, alat 
pemadam 
kebakaran 
 
 
 
 
 
Cashier 
machine, listrik 

 

 

                                                 
21  Louis Parnes, Planning Stores That Pay, AIA, FW Dodge Corporation, New York, 1957 

Sumber. Pusat Perbelanjaan dan Rekreasi di Solo Baru, TGA, 2002 
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3.1.4 Lingkup Regional 

Dalam lingkup regional, pusat perbelanjaan adalah menyangkut aktivitas 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 kegiatannya, yaitu :  

a. Kegiatan Jual beli : dinamis; ramai dengan aliran orang maupun pengunjung dalam 

memilih barang yang akan dibelinya secara eceran. 

b. Kegiatan Promosi : sangat berorientasi pada peningkatan daya tarik (orientasi lebih 

mengarah pada aspek visual/penampakan barang serta tanggapan dari kesan yang 

ditangkap pengunjung) dan daya saing (orientasi lebih mengarah pada aspek harga 

dan mutu barang serta mutu pelayanan) barang dagangan. 

c. Kegiatan Rekreasi : 

· Non Formal : pengunjung datang untuk tujuan menyenangkan dan santai, 

dengan ramainya suasana kegiatan terutama kegiatan pengunjung itu sendiri. 

· Dinamis : adanya pergerakan arus pengunjung yang selalu mengalir dari satu 

tempat ke tempat yang lain. 

 

3.2 Pusat Rekreasi 

3.2.1 Pengertian 

Rekreasi adalah suatu aktifitas untuk menghilangkan lelah serta kejenuhan dengan 

menghabiskan waktu untuk hal-hal yang menyenangkan dan menyegarkan baik secara 

fisik maupun mental. 

Pusat Rekreasi adalah 

· bagian prasarana rekreasi yang ada dalam kota 

· berupa pengusahaan ruang/arena komersil, berupa sekelompok arena rekreasi yang 

dibangun dan dikelola investor 

· arena rekreasi yang disajikan berupa rekreasi aktif dan pasif, yang bertujuan untuk 

bersenang-senang, melepas lelah (mental dan fisk), untuk berolahraga dan rekreasi 

3.2.2 Fungsi 
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Fungsi bagi masyarakat pelaku penyelenggara dalam rekreasi dapat menjadi usaha 

bisnis yang potensial dan sebagai pendukung pusat perbelanjaan. Bagi masyarakat 

pelaku kegiatan, menjadi industri terbesar di dunia.22 

 

Tabel 3.2 Fungsi rekreasi dapat dilihat menurut kelompok umur yang ada :23 

Pemakai Sifat & tujuan Tuntutan 

Anak-anak 

1 – 13 th 

Mengembangkan keahlian, fikiran, 

penanaman dasar mental. 

- beranekaragam 

- permainan yang mendidik 

Remaja 

14 – 19 th 

Idealis, optimis, agresif, sensitif, 

energik 

Aneka rekreasi yang dinamis dan 

kreatif 

Dewasa 

20 th keatas 

Tenang, mantap, dan masak dalam 

berpikir 

Rekreasi yang sifatnya : 

- refreshment 

- penyaluran hobi 

 
 

3.2.3 Karakteristik Rekreasi 

Karakteristik rekreasi dibedakan menjadi dua yaitu menurut sifat dan jenis kegiatannya : 

a. Menurut sifat kegiatannya, rekreasi dibedakan menjadi : 

· Kesenangan, kesukaan (entertainment) : yaitu berupa fasilitas-fasilitas food court, 

restorant fastfood, dan coffeeshop 

· Hiburan (amusement) : yaitu berupa fasilitas bioskop dan community centre, art 

gallery, night club/diskotik 

· Hiburan (recreation) : yaitu berupa fasilitas taman bermain, arena bermain 

anak/remaja/dewasa, sport center, bilyard 

· Santai (relaxation) : yaitu berupa fasilitas taman kota, taman margasatwa, 

swimming pool 

b. Menurut jenis kegiatannya, rekreasi dibedakan menjadi : 

· Rekreasi pasif : kegiatan yang tidak memerlukan gerakan fisik atau kegiatan 

menyaksikan/menonton pertunjukkan/pameran, seperti bioskop, gallery, dll. 

· Rekreasi aktif : kegiatan yang membutuhkan gerak fisik, seperti bermain golf, 

tenis, bersepeda, berenang, bilyard, dll. 

                                                 
22 Majalah Konstruksi, 1985 
23 Nyoman S. Pandit, Pariwisata, Jakarta 

Sumber. Nyoman S. Pandit, Pariwisata, Jakarta 
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c. Menurut pola kegiatan, rekreasi dibedakan menjadi : 

· Masal : pertunjukkan film, theatre, dll. 

· Kelompok kecil : bilyard, dll. 

· Perorangan : bowling, video game, bom-bom car, dll. 

 

3.3 Pusat Perbelanjaan dan Rekreasi 

3.3.1 Sejarah dan Perkembangannya 

Sebuah pusat perbelanjaan merupakan suatu komplek pertokoan retail dan 

berhubungan dengan fasilitas yang direncanakan sebagai satu kesatuan unit untuk 

memberikan kenyamanan dalam berbelanja secara maksimal dengan tampilan barang 

dagangan yang menarik kepada pelanggan/pengunjung. Hal ini merupakan sebuah 

konsep yang tidak baru lagi. Bayangan kota sejenis Yunani Kuno dengan perwujudan 

sebuah pusat perbelanjaan terletak di jantung distrik bisnis/perdagangan. Arsitek Yunani 

membangun sebuah pusat perbelanjaan berdekatan dengan Romawi pada tahun 110 

S.M. Pusat perbelanjaan ini ber-mall tertutup dan berventilasi dengan pertokoan terbuka 

seperti pada konsep pertokoan saat ini. Untuk tipe pusat perbelanjaan negara Arab 

mengalami penyempitan, mall pertokoan terbuka dengan perlindungan cuaca.24 

Namun dua dekade kemudian, di Amerika Serikat terlihat semacam 

perkembangan yang dahsyat dalam perencanaan pusat perbelanjaan sehingga menjadi 

sebuah tipe bangunan baru. 

Pertama, pertambahan penduduk menyebabkan meluasnya kota dan 

pembangunan perumahan kota. Sehingga kebutuhan masyarakat semakin banyak 

sehingga bermunculan sejumlah industri baru. Pada setiap distrik kota memiliki pusat 

perbelanjaan sendiri dan beberapa pertokoan kecil, sehingga distrik kota ini menjadi area 

perdagangan. Kedua, meningkatnya pertumbuhan ini membuat setiap pusat kota 

berkompetisi sehingga bisnis retail dan distrik bangunan perdagangan pusat pun ikut 

terpacu. 

Sebagai akibat dari dua hal tersebut, industri pusat perbelanjaan menjadi sangat 

penting dalam kota yaitu dengan menjadi pusat perbelanjaan yang kompleks dengan 

beberapa department store, kantor, hotel, rekreasi/hiburan, restoran, dan fasilitas parkir.  

                                                 
24  Joseph de Chiara and John Hancock Callender, Time Standard for Building Types, Mc Graw-Hill Inc, USA, 

1973, hlm. 577 
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Hal ini meluas sampai ke berbagai penjuru dunia, terutama di Indonesia sendiri 

khususnya di kota-kota besar, dimana hampir setiap daerahnya mempunyai distrik 

bisnis/perdagangan yang cukup luas yang juga terdapat pusat-pusat perbelanjaan dan 

rekreasi yang sangat dibutuhkan sebagian besar masyarakat, terutama masyarakat bisnis 

yang terlalu sibuk dengan aktifitasnya sehingga memerlukan sarana atau tempat yang 

dapat memenuhi semua kebutuhan hidupnya baik kebutuhan belanja maupun rekreasi 

yang memberikan penyegaran kembali pada dirinya baik secara fisik maupun mental. 

 

3.3.2 Pengertian 

Pusat Perbelanjaan dan Rekreasi adalah pusat perbelanjaan serba ada dan tempat 

rekreasi dengan suasana shopping street centre yang biasanya dilengkapi pula dengan 

taman serta dengan penyediaan fasilitas yang direncanakan menjadi satu kesatuan 

kelompok dan memberikan kenyamanan berbelanja yang maksimal. 

 

3.3.3 Tipe-tipe Pusat Perbelanjaan dan Rekreasi 

Terdapat tiga tipe Pusat Perbelanjaan dan Rekreasi, yaitu25: 

a. Tipe Terbuka 

Tipe ini terbentuk dengan menutup jalan-jalan dan kemudian dikembangkan menjadi 

jalan pedestrian atau plasa yang dilengkapi dengan pohon-pohon, air mancur, sitting 

group, dan pelengkap lainnya, seperti patung atau lampu-lampu taman. 

b. Tipe Komposit 

Merupakan tipe yang sebagian terbuka dan sebagian lainnya tertutup. Pada tipe ini, 

bagian yang tertutup diletakkan sebagai pusat sekaligus magnet yang menarik 

pengunjung untuk masuk ke dalam bangunan. 

c. Tipe Tertutup 

Merupakan suatu perancangan bangunan perbelanjaan yang lengkap dimana 

pembeli dan pemilik toko terlindung dalam suatu bangunan tertutup dan terkontrol, 

yang memungkinkan  pula untuk beraktifitas sosial, pameran maupun kegiatan 

promosi. 

 

                                                 
25 Joseph de Chiara and John Hancock Callender, Time Standard for Building Types, Mc Graw-Hill Inc, USA, 
1973, hlm. 581 
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3.3.4 Elemen 

Pusat Perbelanjaan dan Rekreasi merupakan penggambaran dari kota yang terbentuk 

oleh elemen-elemen seperti :26 

a. Magnet/anchor, merupakan transformasi dari node, dapat pula berfungsi sebagai 

landmark, perwujudannya berupa ‘plaza’ dalam pusat perbelanjaan dan rekreasi. 

b. Magnet Sekunder, merupakan transformasi dari district, perwujudannya berupa 

pertokoan-pertokoan retail, misalnya retail store, supermarket, department store, 

bioskop, dan lain-lain. 

c. Street Mall, merupakan transformasi dari path, perwujudannya berupa jalan 

pedestrian yang menghubungkan antara magnet-magnet tersebut. 

d. Landscape dan jalan, merupakan transformasi dari edges, yang berfungsi sebagai 

pembatas pusat perbelanjaan dan rekreasi tersebut dengan tempat-tempat diluarnya. 

 

3.3.5 Karakter Fisik 

Karakter Pewadahan fisik pada Pusat Perbelanjaan dan Rekreasi yaitu27 : 

· Koridor  : lebih dari satu 

· Lebar koridor standar  : 3 sampai 6 m 

· Jumlah lantai  : lebih dari 3 lantai 

· Parkir  : di dalam dan sekitar bangunan 

· Pintu masuk  : dari pintu utama 

· Atrium  : tengah bangunan 

· Magnet /anchor  : hubungan vertikal/horisontal 

· Jarak antara magnet  : atas – bawah / lebih dari 200 m 

 

3.3.6 Sistem Perencanaan 

a. Perencanaan site28 

Untuk merencanakan dan merancang sebuah pusat perbelanjaan dan rekreasi, harus 

memenuhi kriteria-kriteria site yaitu : 

                                                 
26  Beddington, Nadine, Design FSC, Butterworth Scientific, London, 1982, hlm. 16-24 
27  Martland, Barry, Shopping Mall Planning and Design, Longman Group Limited, New York, 1985, hlm. 36 
28  Joseph de Chiara and John Hancock Callender, Time Standard for Building Types, Mc Graw-Hill Inc, USA, 

1973, hlm. 578-579 
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· Site sesuai untuk areal pembangunan, pengembangan dan berlokasi dalam 

daerah perdagangan. 

· Kondisi topografi dan bentuk site harus sesuai dengan perencanaan keuntungan 

dan pertimbangan ekonomis konstruksi. 

· Lokasi site memiliki kemudahan aksesibilitas setidaknya memiliki satu eksisting 

atau berada di jalan utama yang dilalui oleh traffic. Hal ini berkaitan dengan nilai 

ekspose kawasan yang tinggi dan kemudahan pencapaian 

· Luasan yang mencukupi dan bentuk yang sesuai untuk perencanaan sebuah 

area perdagangan beserta jumlah ruang parkirnya. Apabila area terbatas dan 

harga tanah tinggi dapat disesuaikan dengan perparkiran multilevel. 

· Penempatan zonning yang sesuai untuk setiap tujuan penggunaan serta mudah 

dijangkau. 

· Lokasi site mempunyai sarana kelengkapan utilitas yang memenuhi bagi 

terpenuhinya semua kegiatan yang akan berlangsung pada bangunan. 

· Memiliki hubungan saling integrasi dan saling menguntungkan antar lingkungan 

sekitar seperti pusat kota, rekreasi, perumahan, transportasi, landscape, jalur 

pedestrian dan lain-lain. 

b. Perencanaan design 

Dalam perencanaan design dalam pusat perbelanjaan dan rekreasi, terdapat 2 

macam sistem yang harus diperhatikan, yaitu :29 

· Design 

Unsur “anchor” atau “magnet” atau “pulls” merupakan elemen yang penting untuk 

menghidupkan suasana dan menarik minat pengunjung. Dengan adanya 

kelengkapan barang maupun penawaran jasa lainnya, pengunjung dapat 

merasakan kenyamanan dan kenikmatan atas fasilitas yang tersedia. Magnet ini 

dapat berupa supermarket, department store, arena bermain, bioskop, restoran, 

fasilitas parkir dan sebagainya. 

Selain menempatkan unsur penarik pengunjung, juga harus diperhatikan 

ketinggian lantai dan lebar dari mall itu sendiri sehingga memungkinkan 

pengunjung masih dapat berkomunikasi dengan toko-toko di depan maupun di 
                                                 
29 Joseph de Chiara and John Hancock Callender, Time Standard for Building Types, Mc Graw-Hill Inc, USA, 

1973, hlm. 717 
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atasnya. Kunci dari perencanaan ini adalah terhindarinya ‘jalan buntu’ atau ‘lokasi 

tak terjangkau’ untuk pertokoan-pertokoan yang lebih kecil dan 

pengkonsentrasian semua perbelanjaan pada rute yang lebih jelas yang 

dihubungkan dengan magnet utama atau “pulls”, seperti department store. 

· Kriteria design 

- penempatan pintu masuk/entrance yang jelas. 

- tata letak mall yang sederhana, tidak membosankan bagi pengunjung dan 

mudah diidentifikasikan. 

- adanya kriteria-kriteria tertentu bagi para penyewa dalam 

mengatur/mendesain kembali toko yang disewanya, sehingga antara toko 

yang satu dengan yang lainnya membentuk satu kesatuan. 

c. Karakter Pewadahan Fisik 

Pusat Perbelanjaan dan Rekreasi menimbulkan suatu lingkungan baru yang 

dihasilkan dari perpaduan bisnis yang menciptakan sebuah peruntukan bangunan 

komersial terbesar. Peruntukannya juga harus memiliki karakter tersendiri yang 

memiliki ciri/landmark/citra khusus. Mempunyai ciri yang mempu memberikan 

ekspresi yang spesifik, mencakup unsur-unsur ruang, unsur desain lainnya sehingga 

tercipta nuansa yang khas disamping memberikan keunikan tersendiri bagi 

pengunjung. Ciri/spesifikasi khusus yang mampu membuat pengunjung merasa 

senang, bersuasana santai, membuat betah para pemakai maupun pengunjung 

apabila berada di dalamnya. Adanya daya tarik yang besar, baik dari aspek fungsi 

maupun bentuk, hingga masyarakat tertarik untuk mengunjunginya.  

Peran landmark/citra  dalam arsitektur bangunan perbelanjaan adalah 

mengkomunikasikan sebuah bangunan perbelanjaan agar dapat ditangkap oleh 

panca indera manusia yang dapat memberi daya tarik. Keberhasilan sebuah 

bangunan perbelanjaan adalah jika orang dapat mengetahui bahwa bangunan 

tersebut mempunyai citra bangunan perbelanjaan. 

Menurut King Charles, untuk membentuk citra/landmark pada suatu fasilitas 

pusat perbelanjaan ada beberapa  hal yang harus diperhatikan30, antara lain : 

· Clearity (kejelasan) 

                                                 
30 Charles, King, Hoyt, AIA, Building for Commercial and Industri, Mc. Graw Hill Book Inc, New York, 1978 
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Memberikan kejelasan pada seseorang untuk mengenali suatu fasilitas dengan 

cepat.  Hal ini ditransformasikan dengan bentuk, ukuran, tekstur yang dominan 

diantara lingkungannya. 

· Boldness (kemencolokkan) 

Merupakan penjelasan pada seseorang dengan suatu yang lain dari yang lain 

dengan bentuk yang kompleks dibandingkan dengan bangunan yang lain.  

Kekontrasan dapat dicapai melalui bentuk, letak, bahan dan warna. 

· Intimacy (keakraban) 

Mempertimbangkan penjelasan fisik demi terciptanya suasana yang membuat 

orang merasa betah dengan cara membuat skala manusia pada beberapa bagian 

bangunan, sehingga menciptakan kesan alami serta vegetasi transparan pada 

landscape dan tangkapan visual dari pusat perbelanjaan. 

· Complexity (kompleksitas) 

Menciptakan sesuatu yang dinamis, variatif, dan tidak monotan, berupa bentuk-

bentuk massa yang variatif sehingga menciptakan sesuatu yang khas pada pusat 

perbelanjaan. 

· Fleksibility (fleksibilitas) 

Memperhatikan kemudahan penglihatan fungsi dan citra dengan membuat 

peruangan yang universal, suasana yang dapat berubah dan dibentuk oleh 

karakter yang kuat. 

· Eficiency (efisiensi) 

Adanya penggunaan yang optimal dan protitable dalam setiap luasan yang ada. 

· Inventiveness (kebaharuan) 

Perlunya tatanan fisik yang inovativ, ekspresif dan spesifik untuk mencegah 

kebosanan dan memberi atmosfer yang khas pada suasana fasilitas 

perdagangan. 

d. Aturan Penempatan Magnet atau Anchor 

· Jarak antara magnet tidak lebih dari 200 m dengan pertimbangan tuntutan akan 

kenyamanan pengunjung 

· Penambahan elemen-elemen yang rekreatif seperti air mancur/skulpture, 

taman/pohon, lampu, dengan jarak antar magnet tidak terlalu jauh. 
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· Jumlah entrance yang direncanakan efisien dan perletakkannya memudahkan 

untuk mencapai magnet. 

 

3.3.7 Fasilitas 

Fasilitas yang terdapat dalam Pusat Perbelanjaan dan Rekreasi yaitu : 

a. Fasilitas Pusat Perbelanjaan : pelayanan dan penyajian barang/area penjualan 

berupa fasilitas unit-unit pertokoan, department store, supermarket, book store, retail 

shop, kios counter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Fasilitas Rekreasi : bioskop, community center, arena bermain, restoran, food court, 

Gb. 3.1 Department Store 
Sumber. www.google_shoppingcentre.com 
  

Gb. 3.2 Retails 
Sumber. . www.google_shoppingcentre.com 
 

Gb. 3.3 Kios Counter 
Sumber. www.google_shoppingcentre.com 
  
 

Gb. 3.4 Unit-unit pertokoan  sepanjang street mall 
di Mall Puri Indah 
Sumber. Dok. Pribadi 
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coffee shop.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Fasilitas Umum : informasi (ruang informasi), pameran (ruang pamer), pergerakan 

(hall, street  mall/koridor, fasilitas telepon, ATM). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gb. 3.8 Arena Bermain di Karawaci Mall 
Sumber Dok Pribadi 

Gb. 3.6 Food Court 
Sumber. www.google_shoppingcentre_mall.com 
 

Gb. 3.10 Hall di Mall Ciputra Semarang 
Sumber. www.google_ciputra.com 
 

Gb. 3.9 Entertainment Stage di Taman Anggrek Mall 
Sumber. Dok. Pribadi 

Gb. 3.5 Food Court di Karawaci Mall 
Sumber. Dok Pribadi 

Gb. 3.7 Coffee Shop di Mall Puri Indah 
Sumber. Dok Pribadi 

Gb. 3.11 Street mall di Vasco Da Gama Centre, 
Portugis 
Sumber. www.Plaza-Senayan.com 
 

Gb. 3.12 Fasilitas telepon box di Plaza Senayan 
Sumber. www.Plaza–Senayan.com 
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d. Fasilitas Layanan Jasa : wartel, warnet, laundry, beauty/barber shop, studio photo, 

dll. 

e. Fasilitas Penunjang : pengelolaan (administrasi/manajemen, ruang pertemuan, 

sarana penunjang/lavatory), service (utilitas bangunan/MEE, operasional bangunan, 

Perawatan bangunan, peribadatan, keamanan, parkir). 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.8 Sistem Pengelolaan dan Kepemilikan 

a. Sistem Pengelolaan 

Setiap Pusat Perbelanjaan dan Rekreasi memiliki sistem pengelolaan yang berbeda, 

dibawah  ini pembagian divisi pengelolaan pada umumnya : 

1. Divisi Accounting : mengatur sistem keuangan yang termasuk juga bertanggung 

jawab terhadap pengembalian modal perusahaan. 

2. Divisi Operasional : bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan perawatan 

bangunan termasuk juga masalah keamanan bangunan. 

3. Divisi Marketing : bertanggung jawab terhadap terisinya toko-toko yang ada, 

yakni dengan melakukan pendekatan langsung terhadap calon pemakai atau 

penyewa toko. 

4. Divisi Promosi : bertanggung jawab mengenalkan bangunan kepada masyarakat 

yang sekaligus akan mempengaruhi keuntungan penyewa. 

b. Sistem Kepemilikan 

Pusat Perbelanjaan dan Rekreasi adalah berupa pengusahaan sewa beli ruang 

komersil, berupa sekelompok pertokoan yang dibangun dan dikelola oleh investor. 

Ruang-ruang atau unit toko yang terdapat di dalamnya, dapat dimiliki melalui sewa 

Gb. 3.13 Fasilitas peribadatan 
Sumber. www.Plaza-Senayan.com 
 

Gb. 3.14 Area parkir di Plaza Senayan 
Sumber. www.Plaza-Senayan.com 
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atau kontrak oleh siapapun melalui syarat yang ditentukan oleh pengelola. Penyewa 

terbesar disebut Anchor Tenant atau Magnet, yang memiliki jangka waktu penyewaan 

lebih lama dibandingkan retail (unit pertokoan). 

 

3.3.9 Waktu Operasional 

Pengoperasian kegiatan perbelanjaan pada waktu yang relatif sama seperti umumnya 

pertokoan-pertokoan, yaitu 

· aktivitas administrasi  : pkl. 08.00 – 16.00 

· aktivitas perbelanjaan  : pkl. 09.00 - 21.00 

· aktivitas bioskop  : pkl. 13.00 – 21.00 

· aktivitas dropping barang dan bongkar muat  : pkl. 21.00 – 09.00 

· aktivitas keamanan  : 24 jam 

· pemeliharaan gedung : 24 jam 

 

3.3.10 Studi banding Pusat Perbelanjaan dan Rekreasi 

Studi banding disini sebagai gambaran Pusat Perbelanjaan dan Rekreasi yaitu dengan 

pengidentifikasian mengenai bangunan Pusat Perbelanjaan dan Rekreasi yang telah ada. 

a. Taman Anggrek Mall – Jakarta Barat 

Merupakan mall terbesar yang ada di Jakarta dengan skala pelayanan regional dan 

sasaran pengunjung golongan menengah keatas. Mall ini merupakan pusat 

perbelanjaan dan rekreasi yang menyediakan 

kelengkapan barang kebutuhan serta fasilitas 

hiburan sekaligus juga memiliki condominium. 

Dengan menggunakan gaya arsitektur modern dan 

fasilitas yang modern pula, mall ini menampilkan 

ke-modern dirinya sebagai “The Greatest Place in 

Jakarta for Shopping Dinning and Entertainment”. 

Mall ini memberikan kenyamanan bagi pengunjung 

yang datang baik untuk berbelanja maupun hanya 

sekedar jalan-jalan, hal ini ditunjukkan dengan 

tersedianya berbagai fasilitas 

Gb 3.15 Interior Taman Anggrek Mall – Jakarta Barat 
Doc. Pribadi 
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kenyamanan seperti tempat duduk, taman, petunjuk arah jalan manually, peta lokasi 

computerise  yang tersedia pada setiap lantainya. 

Spesifikasi : 

· Koridor  : lebih dari satu 
· Lebar koridor standar  : 6 m 
· Jumlah lantai  : 4 lantai, 1 lantai basement, 2 lantai dasar 
· Transportasi : lift, escalator, tangga 
· Parkir  : di dalam bangunan 
· Pintu masuk  : dari pintu utama 
· Atrium  : tengah bangunan 
· Magnet / anchor  : hubungan vertikal / horisontal 
· Jarak antara magnet  : atas – bawah / lebih dari 2.00 m 
 

Fasilitas yang ditawarkan : 

· 5 department store & supermarket 

· lebih dari 400 unit pertokoan (fashion, hobbies, gifts, books, toys, shoes, 

accesories, beauty & fragrances, hair salon & bridal, jewellery & watches, textile 

& batik, home furnishing, health % pharmacies, service & photo, electronics, 

music & computer, opticians, bank + financial services) 

· 85 restoran dan cafe 

· ice-rink klas internasional 

· entertainment (bioskop, terminal game, sky rink ice skating, cyberia infokom, 

animation technology), stage. 

Denah Sirkulasi :  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

P1 :        Servis            –        Parkir       –        Lift/tangga           –               Parkir              –                     Lift/tangga      –    Servis -  MEE 

L1 :         Servis   –   Metro/Rimo      -       Lift/tangga/escalator – Retail – Atrium – Retail - Parkir – Lift/tangga/escalator –  Servis –  Galeria  

L2 :         Servis   –   Metro/Rimo      -       Lift/tangga/escalator – Retail – Atrium – Retail - Parkir – Lift/tangga/escalator –  Servis –  Mega Kids 

 G :         Servis    -    Gramedia       -       Lift/tangga/escalator – Retail – Atrium – Retail – Parkir     –      Lift/tangga     –     Servis –  Galeria  

P2 :        Servis             -        Parkir       –        Lift/tangga           –               Parkir               -                     Lift/tangga     –     Servis -- Hero 

UG :       Servis    –   Metro/Rimo     -       Lift/tangga/escalator – Retail – Atrium – Retail - Parkir – Lift/tangga//escalator –  Servis –  Galeria  

L5 :         Servis   –    Parkir    -    Pengelola   -   Lift/tangga          –               Parkir                   –            Lift/tangga          –  Servis –  Parkir 

L4 :         Servis – Foodcourt/theatre 21 - Lift/tangga/escalaotr – Retail – Atrium – Retail - Parkir – Lift/tangga/escalator –  Servis –  Foodcourt/Restoran  

L3 :         Servis – Tmezome/SkyRink   -  Lift/tangga/escalator – Retail – Atrium – Retail - Parkir – Lift/tangga/escalator –  Servis –  Gunung Agung/Superstore 

Lobi utama 

Skema. 3.1 Pola Sirkulasi Taman Anggrek Mall 
Sumber. Pengamatan Penulis 
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b. Karawaci Mall – Tangerang 

Merupakan mall dengan skala pelayanan regional dan dengan sasaran pengunjung 

golongan menengah keatas. Mall ini merupakan pusat perbelanjaan sekaligus 

rekreasi yang menyediakan kelengkapan barang 

kebutuhan serta fasilitas hiburan. Pada mall ini ada 

pemisahan yang cukup jelas antar bagian pusat 

perbelanjaan (retail, supermarket, department 

store) dan pusat rekreasinya (hiburan, arena anak-

anak, foodcourt, restoran), hal ini ditunjukkan pula 

dengan adanya perbedaan gaya bangunan antar 

keduanya.  

Spesifikasi : 

· Koridor  : lebih dari satu 
· Lebar koridor standar  : 6 m 

· Jumlah lantai  : 2 lantai, 1 basement 
· Transportasi : escalator, tangga 

Gb. 3.16 Denah Basement & Lt. Parkir, Lt. Dasar, Lt. 1, Lt. 2 Taman Anggrek Mall 
Sumber. Brosur Taman Anggrek Mall, Februari, 04 edition 

Gb 3.17 Interior Karawaci Mall – Tangerang 
Doc. Pribadi 
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· Parkir  : di luar bangunan dan dalam bangunan 
· Pintu masuk  : dari pintu utama 
· Atrium  : tengah bangunan 
· Magnet / anchor  : hubungan vertikal / horisontal 
· Jarak antara magnet  : atas – bawah / lebih dari 2.00 m 

 
Fasilitas yang ditawarkan : 

· 1 department store & supermarket 

· lebih dari 50 unit pertokoan (fashion, hobbies, gifts, books, toys, shoes, 

accesories, beauty & fragrances, salon, jewellery & watches, textile & batik, 

home furnishing, service & photo, electronics, music & computer, opticians, bank 

+ financial services) 

· 30 restoran dan cafe 

· entertainment (bioskop, terminal game, cyberia infokom, animation technology), 

entertainment stage. 

Pada bagian Pusat Perbelanjaan 

terdapat Plaza yang cukup luas dan 

di bawahnya street mall yang 

memutari bangunan, sedangkan 

pada Pusat Rekreasi dimana 

terdapat atrium berbentuk kubah 

yang menyelimuti foodcourt di 

bawahnya. 

 

Denah sirkulasi : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gb 3.18 Interior Foodcourt Karawaci Mall – Tangerang 
Doc. Pribadi 

Area Pusat Perbelanjaan                Area Rekreasi     
     Retail   -   Plaza       -     Supermarket Café     -     Restoran       -     Atrium    -      Musik    

 
     Retail   -   Plaza       -     Department Store       Entertainment - Foodcourt  - Atrium -  Arena anak   
 
Basement    
               Parkir               Parkir     MEE 
        

Lobi masuk 

Skema. 3.2 Pola Sirkulasi Karawaci Mall 
Sumber. Pengamatan Penulis 
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Bab IV 

Pusat Perbelanjaan dan Rekreasi  
di Surakarta yang direncanakan 

 

1.5 4.1 Visi dan Misi Pusat Perbelanjaan dan Rekreasi 
4.1.1 Visi 

Mewujudkan Pusat Perbelanjaan dan Rekreasi di Surakarta menjadi sebuah 

pusat kegiatan komersial dengan skala pelayanan regional dan target pengunjung 

masyarakat golongan menengah ke atas, yang memberikan kepuasan kepada 

pengunjung sehingga mampu menampilkan dirinya secara komersial dan 

rekreatif sebagai ‘magnet’ pusat kawasan perdagangan di kawasan Tipes, 

Surakarta. 

4.1.2 Misi 

n Menyediakan berbagai macam fasilitas belanja dan rekreasi yang lengkap 

untuk segala umur dengan berbagai fasilitas penunjang lain, yang mendukung 

suasana menyenangkan dan rekreatif, baik dalam ruangan terbuka maupun 

ruangan tertutup. 

n Memberikan pelayanan secara maksimal kepada semua pengunjung agar 

pengunjung merasa nyaman, aman dan menikmati fasilitas yang tersedia, 

sehingga pengunjung tidak merasa jemu mengunjungi Pusat Perbelanjaan dan 

Rekreasi ini. 

n Penataan sekitar kawasan lingkungan site baik aspek lingkungan, open space, 

PKL dan traffic/transportasi untuk mendukungkegiatan komersial yang 

berlangsung di kawasan Tipes sehingga dapat mendukung dirinya sebagai 

magnet pusat kawasan perdagangan kota 

 

4.2 Pengertian dan Fungsi 

Pusat Perbelanjaan dan Rekreasi  adalah merupakan suatu komplek 

pertokoan retail dan berhubungan dengan fasilitas yang direncanakan sebagai 

satu kesatuan unit untuk memberikan kenyamanan dan efisiensi waktu berbelanja 

secara maksimal kepada para pedagang maupun pengunjung dengan tampilan 
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barang dagangan yang menarik kepada pelanggan/pengunjung31. Dengan maksud 

untuk mewujudkan dirinya sebagai ‘magnet’ pusat perdagangan/bisnis kawasan 

Tipes secara regional, Pusat Perbelanjaan dan Rekreasi berusaha memberikan 

pelayanan belanja dan rekreasi yang maksimal disertai dengan penataan sekitar 

lingkungan kawasan Tipes yang meliputi penataan lingkungan, open space dan 

PKL. 

  

4.3 Lingkup Pelayanan 

4.3.1 Sasaran Skala Pelayanan 

Bangunan komersiil Pusat Perbelanjaan dan Rekreasi di Surakarta, 

diarahkan mencakup skala pelayanan regional yaitu pusat perbelanjaan berskala 

pelayanan kota dalam radius 4 mil untuk melayani 150.000 – 400.000 

penduduk32, dengan penyewa utama satu atau lebih Department Store yang 

lengkap dengan 50 sampai 100 unit toko33 dan beragam fasilitas penunjang 

lainnya. 

4.3.2 Sasaran Pelaku Kegiatan 

Dengan sasaran pelaku kegiatan golongan masyarakat menengah keatas 

Pusat Perbelanjaan dan Rekreasi skala pelayanan regional ini memberikan 

fasilitas bagi masyarakat dengan segala umur baik manula, dewasa, muda 

maupun anak-anak. 

 

4.4 Rancangan Kegiatan 

a. Pelaku Kegiatan 

Para pelaku kegiatan yang terdapat dalam bangunan ini adalah : 

· Pengusaha Swasta/retail, sebagai pihak yang menyewa counter/toko dan 

ada juga yang berlaku sebagai investor/penanam modal. 

                                                 
31  Joseph de Chiara and John Hancock Callender, Time Standard for Building Types, Mc Graw-Hill Inc, USA, 

1973, hlm. 577 
32  Victor Gruen, Shopping Towns, Van Norstrand Reinhold, New York, 1960 
33  Joseph de Chiara and John Hancock Callender, Time Standard for Building Types, Mc Graw-Hill Inc, USA, 

1973, hlm. 577 
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· Pedagang, pihak yang mengisi area perbelanjaan, dengan sistem sewa 

counter/kios yang ada dalam bangunan dengan ketentuan-ketentuan 

desain bangunan serta dengan jangka waktu yang telah ditetapkan 

· Pengelola Bangunan, pihak yang bertanggung jawab atas kelancaran 

aktivitas-aktivitas yang berlangsung dalam Pusat Perbelanjaan dan 

Rekreasi termasuk menjaga keberadaan fasilitas-fasilitas bangunan agar 

memberikan rasa nyaman dan aman pada para pelaku kegiatan, 

khususnya para pengunjung. 

· Pengunjung, pihak yang datang berkunjung ke dalam bangunan Pusat 

Perbelanjaan dan Rekreasi baik untuk berbelanja, berekreasi ataupun 

sekedar berjalan-jalan saja, dimana mereka menggunakan fasilitas-

fasilitas yang disediakan dalam bangunan. 

b. Kelompok kegiatan 

· Kegiatan Umum adalah kelompok kegiatan yang bersifat publik dan 

sebagai orientasi bagi semua pengguna bangunan, seperti kegiatan 

informasi, promosi, dan pergerakan (hall, plaza, atrium, ruang informasi, 

lavatory). 

· Kegiatan Utama adalah kelompok kegiatan yang bersifat publik dan 

merupakan jenis kegiatan yang difasilitasi, seperti : 

∞ kegiatan belanja : department store, supermarket, pertokoan (retail) 

o Department Store : merupakan beberapa toko yang berada dalam 

satu pengelolaan 

o Supermarket : merupakan satu toko yang banyak menampung 

barang-barang kebutuhan sehari-hari. 

o Pertokoan / Retails 

Jenis pertokoan yang ditampung berdasarkan besarnya dibagi 2 

jenis : 

- Small Shop : ruang penjualan dan terdapat di dalamnya ruang 

kerja, pembeli tidak dapat masuk kedalam ruang penjualan 
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- Shop Store : yaitu di dalam ruangan selain pekerja, pemberi 

dapat memasukinya, ukurannya lebih besar daripada small 

shop.  

Contoh : furniture, pakaian wanita, pakaian pria, pakaian anak dan 

bayi, elektronik, kosmetik, aksesoris, butik, sepatu, aksesoris 

rumah, topi,  kain, boneka/mainan anak, perhiasan, karpet, musik, 

wallpaper, alat olahraga, barang antik, dan lain-lain 

o Kios yaitu  rak penjualan kecil. Contoh : makanan dan minuman 

ringan/snack, majalah/koran, buah, souvenir, aksesoris, bunga 

∞ Kegiatan rekreasi : bioskop, entertainment stage, bioskop, community 

centre, restoran, cafe, coffee shop, night club, foodcourt, game station, 

kids centre. 

o Rekreasi Pasif 

- Bioskop : yaitu fasilitas hiburan berbentuk cineplek, biasanya 

terdapat beberapa ruang (studio) yang terjadwal serta sebuah 

hall sebagai ruang tunggu. 

- Restoran, Foodcourt, cafe, coffee shop :  

° Menurut sistem penyajian :34 

ú Sistem snack bar : biasanya menyediakan makanan 

yang sudah jadi. Titik berat pada ruangan yang bersifat 

ekonomis jumlah karyawan dan jenis makanan 

terbatas. 

ú Sistem cafe : restoran yang menawarkan 2 – 3 jenis 

kue-kue, modal dan tenaga kerja termasuk kecil. 

ú Sistem self service : jenis makanan yang yang dijual 

atau dipajang pada meja panjang dan pembeli dapat 

memilih serta mengambil sendiri. 

ú Sistem counter : seperti snack bar tapi menu makanan 

lebih banyak dan harga relatif lebih mahal. 

                                                 
34 Titiandiena, Evva, Slawi Plaza sebagai Pusat Perbelanjaan dan Rekreasi di Kabupaten Tegal, TGA, 2002 
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ú Sistem coffee shop :  jenis makanan yang dijual berupa 

makanan ringan dan kue-kue, titik berat pada suasana 

tenang, informal dan menutamakan rasa.  

ú Sistem butchery : seperti sistem counter tetapi lebih 

besar. 

ú Restoran specific : lebih menekankan pada penyediaan 

menu yang bersifat khusus dan bercirikan kebangsaan 

seperti makanan cina, perancis, dan lain-lain. 

ú Restoran tradisional : menyajikan makanan yang 

bersifat tradisional. 

° Menurut cara menyajikan makanan : 

ú Restoran dengan sistem pelayanan meja (table service 

restaurant) 

ú Restoran dimana diperlukan pelayanan yang memberi 

menu dan melayani pengunjung 

ú Restoran dimana dengan pelayanan cepat (fast food 

restaurant) 

ú Restoran yang memberikan pelayanan cepat dan tidak 

terlalau mahal 

o Rekreasi Aktif 

- Diskotik / Night Club : merupakan tempat dimana orang dapat 

duduk santai sambil mendengarkan musik untuk refreshing. 

Selain itu disediakan tempat untuk melantai, tempat ini dibagi 

untuk golongan tua dan golongan muda disesuaikan dengan 

alunan musiknya. Untuk fasilitas makanan dan minuman yang 

dihidangkan berupa snack. 

- Permainan ketangkasan : permainan remaja dan anak-anak 

° Permainan Remaja : merupakan permainan yang menjurus 

kearah ketangkasan atau ketrampilan dan konsentrasi 

ú Video game : permainan dengan komputer, si pelaku 

seolah-olah melakukan permainan sesungguhnya, 

contohnya catur (chess), balap motol/mobil (racing 
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car), perang bintang (star war), perjalanan angkasa 

(space walker), jago tembak (shooting master), dan 

lain-lain. 

ú Game/Play Station : permainan dengan televisi dan alat 

bantu joystick sebagai penggerak, contohnya sepak 

bola (football), pertanian (farming) 

° Permainan Anak-anak :  

ú Bom-bom car : alat permainan elektronik yang 

dikemudikan sendiri dalam ruangan dimanan lanatai 

diberi baja untuk mengalirkan listrik. 

ú Permainan untuk mengenal macam-macam alat yang 

digerakkan secara elektronik melalui sumbu porosnya, 

contoh : helicopter, jet fight, royal car, mini train, 

space ship, space hawk, cosmos ship, dan lain-lain. 

∞ kegiatan pelayanan jasa : wartel, warnet, biro wisata/perjalanan (travel 

agent), apotek, optics, beauty/barber shops, studio foto, laundy/dry 

cleaning, baby care, klinik dentist, bank/money changer. 

· Kegiatan Penunjang adalah kelompok kegiatan sebagai penunjang 

kelancaran kegiatan utama dan umum yang difasilitasi, seperti : 

∞ Unit kegiatan pengelolaan dan operasional seperti kegiatan 

administrasi dan manajemen (ruang GM, asisten, divisi-divisi dan 

sub-sub divisi) 

∞ Unit kegiatan servis : utilitas bangunan, perawatan bangunan, unit 

perparkiran.  

 

 

 

 

 

 

4.5 Sistem Pengelolaan 

Kegiatan Utama 

Kegiatan 
Penunjang 

Kegiatan 
Umum 

Skema 4.1 Hubungan antar kelompok Kegiatan 
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Sistem pengelolaan, dipegang oleh seorang direktur utama yang disebut 

dengan General Manager, dimana seorang GM mengatur dan memberikan semua 

keputusan penting bagi kelancaran bangunan, dan dibantu oleh asisten dan 

administrasi. Ada 7 divisi dan sub-sub divisi yang membantunya menangani kegiatan 

bangunan secara langsung. 

  

 

 

 

 

 

 

 

a. Architectural Service Manager : bertanggung jawab atas desain dan 

perubahan desain ruang yang diajukan oleh penyewa. 

b. Chief Engineer : bertanggung jawab dalam menangani sistem utilitas 

bangunan 

c. Accounting : mengatur keuangan dan bertanggung jawab atas kembalinya 

modal perusahaan. 

d. Control Credit : bertanggung jawab pembayaran uang sewa pada para 

penyewa bangunan 

e. Retail, advertising and promotion : menangani periklanan dan promosi untuk 

mengenalkan bangunan kepada masyarakat maupun penyewa 

f. House Keeping : bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pemeliharaan 

bangunan 

g. Car Park : bertanggung jawab atas segi pertamanan dan landscape bangunan 

h. Security : menangani segi keamanan bangunan 

 

4.6 Pola Sirkulasi Kegiatan 

Pola sirkulasi kegiatan pengunjung diarahkan dapat menjangkau semua 

toko yang ada karenanya pengaturan penempatan ruang (in-door dan out-door) 

Asisten Manager Administrasi 

Control 
Credit 

 

Retail, 
Advertisin

g and 
Promotion 

 

AccountinChief 
Engineer 

Architectura
l Service 
Manager 

 

House 
Keeping 

Security Car 
Park 

General Manager 

Skema 4.2 Struktur Organisasi Pusat Perbelanjaan dan Rekreasi di 
Surakarta 
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baik untuk unit-unit perbelanjaan, unit-unit rekreasi, layanan jasa dan fasilitas 

lainnya saling mendukung dan dapat dicapai oleh pengunjung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kemudahan aksesibilitas, penempatan jalur masuk dan keluar yang 

menyebar dan jelas, sirkulasi horisontal dengan jarak antar toko semaksimal 

mungkin memberikan kenyaman pergerakan pengunjung. Antar lantai 

menggunakan sirkulasi vertikal yaitu escalator, lift maupun tangga yang terletak 

menyebar di seluruh bangunan.  

 

4.7 Desain Pusat Perbelanjaan dan Rekreasi 

a. Desain Sistem Penggabungan 

Fasilitas Pusat Perbelanjaan dan Rekreasi merupakan penggabungan antara 

pusat perbelanjaan dan pusat rekreasi. Untuk dapat menggabungkan kegiatan 

yang terdapat pada setiap lantainya, dipakai anchor dimana anchor ini  harus 

dapat menyediakan kondisi yang baik untuk pengunjung, sirkulasi pergerakan 

lancar dan cukup luas, penjualan yang menarik. Anchor yang dapat berada di 
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setiap ujung bangunan agar semua retail mendapat peluang yang sama 

terhadap pengunjung sehingga membantu kondisi perbelanjaan yang 

menyenangkan.  

Untuk kemudahan sirkulasi pergerakan serta penempatan fasilitas yang harus 

disediakan dalam bangunan seperti kebutuhan in-door ataupun out-door, 

maka setiap kegiatan dikelompokkan melalui perbedaan antar lantai. Sebagai 

anchor tenant/magnet yang memberikan penarik fasilitas perbelanjaan lain 

untuk dilewati, yaitu : 

· Retails spesial 

· Restoran 

· Foodcourt 

· Bookstore 

· Supermarket 

· Department store 

· Arena bermain 

· Bioskop 
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b. Desain Peruangan : Desain setiap ruang kegiatan out-door maupun in-door 

yang direncanakan dibuat berdasarkan pertimbangan persyaratan kebutuhan 

fasilitas yang harus disediakan.  

Penyewa yang menyewa ruang pertokoan dapat mendesain kembali ruangan 

tersebut namun disesuaikan dengan ketentuan/persyaratan yang  dibuat agar 

tetap menyesuaikan diri dengan arahan komersial yang ditetapkan. 

c. Desain Facade 

Desain Pusat perbelanjaan secara fisik bangunan diarahkan menjadi dapat 

mengkomunikasikan dirinya sebagai bangunan komersial Pusat Perbelanjaan 

dan Rekreasi ‘magnet’ pusat perdagangan kota Surakarta. Memperhatikan 

kejelasan bangunan dengan menonjolkan facade bangunan baik dari bentuk, 

ukuran, bahan, tekstur, dan warna desain. Selain itu, mengakrabkan 

bangunan dengan lingkungan melalui desain landscape vegetasi dan 

tangkapan visual bangunan, dengan fasilitas out-door yang dilengkapi street 

furniture sebagai open space mall pedestrian.35 

d. Desain atrium 

Atrium didesain seluas mungkin dan semeriah mungkin, karena selain 

dipakai untuk counter promosi/ruang pameran, juga sebagai entertainment 

stage, sebagai penarik susana meriah yang biasanya lebih disukai 

pengunjung. Atrium menerus dari lantai dasar sampai atap (transparan) 

sehingga pengunjung dapat menikmati suasana meriah di bawahnya.  

e. Street mall  

Street mall dibuat pada setiap koridor pertokoan, menerus ke seluruh ruang 

kegiatan sehingga tidak ada jalan buntu. Untuk memberikan kenyamanan, 

diberikan fasilitas street furniture seperti kursi taman pada setiap koridor 

serta pot tanaman untuk memberikan suasana sejuk. 

f. Desain Passage (Pengarah)  

                                                 
35 Darlow, Clive, BSc, ARICS, Enclosed Shopping Centres, Architectural Press, London, 1972 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Pusat Perbelanjaan dan Rekreasi  
di Surakarta 

 

 
I - 68 

Untuk memberikan keamanan kepada pengunjung, petunjuk arah jalan 

terdapat pada setiap simpul street mall serta peta lokasi yang tersedia di setiap 

lantainya. 

g. Desain Pencapaian dan Sirkulasi 

Pencapaian dalam bangunan dibagi dalam 2 zone yaitu main entrance dan 

side entrance. Main entrance ditujukan untuk pengunjung, sedangkan untuk 

pencapaian angkutan barang menuju ke bangunan terletak pada servis 

entrance yaitu pada bagian belakang bangunan, dimana seminimal mungkin 

tidak terlihat oleh pengunjung. 

Untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pengunjung, sirkulasi 

berbeda untuk setiap pengguna jalan pedestrian maupun jalan kendaraan 

menuju lobi ataupun area parkir. Agar lebih komunikatif, perbedaan tersebut 

dibuat dengan desain perbedaan ketinggian lantai, tekstur jalan, pengaturan 

landscape beserta fasilitas street furniturenya. 
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