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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkembangan minat dan potensi masyarakat Indonesia 

terhadap aktivitas perbelanjaan cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari 

seiring bertambahnya beberapa pusat perbelanjaan yang ada di 

Indonesia, khususnya di kota kota besar, salah satunya di Kota 

Surakarta.  

Menurut Neo & Wing (2005:143) pusat perbelanjaan juga 

mengalami perkembangan sejalan dengan kemajuan di bidang 

teknologi, pusat perbelanjaan saat ini telah berevolusi dari asalnya 

sebagai pusat konsumsi beralih menjadi aspirasi dan gaya hidup 

konsumen, bukan hanya sebatas tempat untuk melakukan 

pembelian produk saja, akan tetapi telah berubah fungsi menjadi 

tempat rekreasi yang menarik, menyenangkan, aman, nyaman, dan 

dapat dipercaya. 

Kedudukan Kota Surakarta sebagai pusat pelayanan Kawasan 

andalan Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Wonogiri, Sragen, dan 

Klaten dalam peningkatan ekonomi masyarakat kota menimbulkan 

pertumbuhan Kota Surakarta sangat pesat (RTRW Kota Surakarta 

2012- 2032). Sektor-sektor kegiatan yang memiliki kekuatan ekonomi 

yang besar terkonsentrasi di Kota Surakarta. Dari perkembangan 

Kota Surakarta yang pesat ini lah muncul kota satelit Kawasan Solo 

Baru yaitu terletak di Kecamatan Grogol. Pada tahun 1990 yang 

merupakan tahun awal dibangun Solo Baru, jumlah penduduk 

Kecamatan Grogol sebesar 75.134 jiwa dengan luas 30,00 km2 

Pada tahun 2014, jumlah penduduk Kecamatan Grogol 108.645 jiwa 

(Kecamatan Grogol Dalam Angka tahun 1991 dan 2015). 

Peningkatan jumlah penduduk yang terjadi menyebabkan kebutuhan 
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akan sarana prasarana meningkat salah satunya yaitu pusat 

perdagangan. Dalam kurun waktu 15 tahun terakhir, pusat 

perdagangan di Solo Baru mengalami perkembangan. 

 

 

 

 

 

 

 

Pusat perdagangan modern di Solo Baru yang awalnya hanya ada 

Alfa Toko Gudang Rabat/ Carrefour pada tahun 2001 kemudian 

berkembang sehingga pada tahun 2013 bertambah Hartono Mall, 

pada tahun 2014 dibangun The Park, serta pada tahun 2015 dibangun 

Hartono Trade Center dan Sentra Niaga. Dari gambar 1.1 tentang 

grafik perkembangan jumlah pusat perdagangan modern menunjukan 

bahwa wilayah Solo Baru semakin pesat dalam pembangunan fasilitas 

pusat perbelanjaan setelah Hartono Mall dibangun pada tahun 2013.  

Menurut Jurnal Perubahan Pola Pergerakan Belanja 

Masyarakat Pasca di Bangun Pusat Perdagangan Modern (2017), 

Pusat perbelanjaan, sebagai salah satu tata guna lahan, mempunyai 

intensitas yang cukup tinggi dalam menarik pergerakan, mengingat 

pola hidup masyarakat yang tidak bisa terlepas dari gaya hidup 

berbelanja untuk memenuhi kebutuhannya.  

Berdasarkan pusat perbelanjaan yang ada pada lingkup Kota 

Surakarta maupun wilayah Solo Baru, cenderung masih 

Gambar 1. 1 Grafik perkembangan jumlah pusat perdagangan modern di Solo Baru 

Sumber : Jurnal Perubahan pola pergerakan belanja masyakat pasca di bangun pusat 

perdagangan modern 
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menggunakan pusat perbelanjaan konsep tertutup. Dengan konsep 

Citywalk pada gagasan proyek pusat perbelanjaan ini nantinya akan 

memberikan susana  baru bagi pengunjung dengan menikmati 

aktifitas berbelanja dan berekreasi pada ruang terbuka hijau dengan 

konsep penataan ruang luar yang akan memberikan kenyamanan 

bagi pengunjung, Dengan ini akan membuat fungsi dan nilai baru 

yang lebih bagi Wilayah Solo Baru sebagai Kota Satelit (Kota Mandiri). 

 

B. Masalah Desain 

 Bagaimana mengatur tatanan ruang/ zonasi retail perbelanjaan 

pada ruang terbuka yang efektif dengan konsep Citywalk ? 

 Bagaimana menciptakan fasad tenant yang mengundang minat 

daya tarik pengunjung pada pusat perbelanjaan ? 

 Bagaimana menciptakan kenyamanan bagi pengunjung pada saat 

beraktifitas pada pusat perbelanjaan ? 

 

C. Tujuan dan Manfaat 

1. Tujuan 

 Menciptakan Pusat Perbelanjaan dengan konsep Citywalk 

dengan pemanfaatan ruang luar sebagai aktifitas 

berbelanja dan rekreasi. 

 Sebagai aktifitas berbelanja Area terbuka pusat 

perbelanjaan ini ini juga bisa di manfaatkan untuk rekreasi  

(fungsi lain selain dari perbelanjaan). 

2. Manfaat 

Manfaat perancangan dari projek Pusat Perbelanjaan 

Berbasis Citywalk di Solo Baru adalah: 

a. Pengunjung Kabupaten Sukoharjo dan Kota Surakarta 
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Bagi pengunjung lokal maupaun luar Pusat 

Perbelanjaan berbasis Citywalk ini nantinya bisa 

merasakan suasana berbelanja yang berbeda dengan 

konsep perpaduan mall terbuka dan tertup, pada konsep 

Citywalk ruang luar pusat perbelanjaan akan di 

kombinasi kan oleh beberapa pameran tradisional 

budaya khas Kota Solo/ event lainnya yang akan 

memikat daya tarik pengunjung menikmati area terbuka 

pusat perbelanjaan Citywalk ini dalam kegiatan 

berbelanja maupun sebagai sarana hiburan/ rekreasi. 

b. Pemerintah Daerah 

Bagi Pemerintah kabupaten Sukoharjo dengan 

bertambah nya fasilitas perbelanjaan di area Solo Baru 

yang merupakan kawasan Pengembangan maupun 

perdagangan dan jasa hal ini bisa menambah minat 

masyarakat untuk mengunjungi pusat perbelanjaan 

sebagai wisata berbelanja baru. 

c. Retail Industri 

Bagi retail industri bertambah nya fasilitas pusat 

perbelanjaan akan menguntungkan bagi mereka untuk 

menyewa ruang dan akan memudahkan juga bagi 

mereka untuk menawarkan produk jual bagi pengunjung. 

 

D. Sistematika Pembahasan 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi tentang deskripsi proyek mulai dari pengadaan proyek, 

permasalahan desain, tujuan dan manfaat kegiatan, dan 

sistematika pembahasan. 
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BAB II GAMBARAN UMUM 

Berisi tentang gambaran umum fungsi bangunan, gambaran umum 

lokasi dan tapak, gambaran umum lingkungan tapak, dan 

gambaran umum lingkungan sosial-budaya. 

 

BAB III PEMROGRAMAN ARSITEKTUR 

Berisi tentang special need and requirement analysis, analisa 

preseden dan special structure analysis mengenai proyek desain 

Pusat Perbelanjaan Berbasis Citywalk di Solo Baru. 

 

BAB IV PENYELURUHAN MASALAH DESAIN 

Berisi tentang kajian komprehensif  (analisa situasi potensi dan 

kendala) antara manusia, bangunan, dan lingkungan dengan 

kondisi facual, pernyataan isu/ permasalahan/ fokus desain. 

Pernyataan masalah menjadi dasar dalam seluruh analisa, dan 

menguraikan beberapa teori atau studi literatur yang digunakan 

untuk dasar dalam pemecahan masalah desain. Analisa 

komprehensif antara aspek ruang terhadap tapak dan lingkungan 

baik alami maupun buatan dalam proyek desain Pusat 

Perbelanjaan Berbasis Citywalk di Solo Baru. 

 

BAB V KAJIAN TEORITIK 

Berisi tentang uraian teori yang digunakan untuk dasar dalam 

pemecahan masalah desain berdasarkan pada pernyataan 

masalah desain yang sudah diputuskan dalam proyek desain 

Pusat Perbelanjaan Berbasis Citywalk di Solo Baru. 
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BAB VI PENDEKATAN DESAIN 

Berisi tentang penetapan pendekatan perancangan sebagai dasar 

tema dalam pengembangan perancangan, penetapan konsep 

perencanaan sebagai landasaran dalam proses perancangan 

arsitektur, dan konsep perencanaan merupakan pernyatan sebagai 

pegangan/ landasan dalam proses perancangan arsitektur. 

 

BAB VII KONSEP PERANCANGAN 

Berisi tentang penetapan konsep perancanaan sebagai landasan 

dalam proses perancangan arsitektur, dan konsep perencanaan 

merupakan pernyataan sebagai pegangan atau landasan dalam 

proses perancangan arsitektur, konsep ruang, dan tata ruang, 

konsep keruangan, konsep bentuk, konsep pelingkup, konsep 

struktur dan konsep teknologi yang akan diaplikasikan pada proyek 

desain Pusat Perbelanjaan Berbasis Citywalk di Solo Baru. 

 

BAB VIII STRATEGI DESAIN 

Berisi tentang tahap tahap/ proses perencanaan dalam 

perancangan proyek desain Pusat perbelanjaan berbasis Citywalk 

di Solo Baru yang didasari beberapa aspek yang telah ditentukan. 

 

 

 

 

 

 


