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BAB II 

PENELUSURAN PERSOALAN PERANCANGAN DAN PEMECAHANNYA 

a. Kajian Teori 

 

1. Pusat Perbelanjaan 

 

 Klasifikasi Pusat Perbelanjaan 

a. Berdasarkan Aspek Perkotaan2 

1. Neighborhood Centre (Pusat Perbelanjaan Lokal) 

Melayani kebutuhan sehari-hari yang meliputi supermarket dan toko-toko yang luas. 

Lantai penjualan (Gross Leasable Area /GLA) antara 30.000-100.000 square feet 

(2787-9290 m2).Jangkauan pelayanan antara 5.000-40.000 jiwa penduduk (skala 

lingkup). Unit terbesar berupa supermarket, dan luas site yang dibutuhkan antara 3-10 

Ha. 

 

2. Community Centre (Pusat Perbelanjaan Distrik) 

Melayani jenis barang yang lebih luas, meliputi Department Store, Variety Store, Shop 

Unit dengan GLA antara 100.000-300.000 square feet (9290-27.870 m2). Jangkauan 

pelayanan antara 40.000-50.000 jiwa penduduk.Unit penjualan berupa Junior 

Department Store, Supermarket, dan toko-toko. Luas site yang diperlukan antara 10-

30 Ha. 

 

3. Main Centre / Regional Centre (Pusat Perbelanjaan Regional) 

Pusat perbelanjaan dengan skala kota yang memiliki jangkauan pelayanan di atas 

150.000 jiwa penduduk, dengan fasilitas-fasilitas meliputi pasar, toko, bioskop, dan 

bank yang terletak pada tempat strategis dan bergabung dengan perkantoran, tempat 

rekreasi dan kesenian. Luas lantai penjualan / GLA antara 300.000-1.000.000 

squarefeet (27.870-92.900 m2).Pusat perbelanjaan tersebut terdiri atas dua atau lebih 

Department Store dan berbagai jenis toko. 
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b. Berdasarkan Cara Pelayanan3 

1.  Shopping Existing Personal Services 

Pembeli dilayani langsung oleh para pelayan. Setelah transaksi, pelayan langsung 

meminta pembayaran dan membungkus barang tersebut. 

2. Self Selection 

Pembeli dapat memilih dan membeli barang-barang, kemudian mengumpulkan ke 

pelayan dan meminta bon pembayaran, lalu ke kasir untuk membayar dan mengambil 

barang. 

3.  Self Services 

Pembeli dapat memilih dan mengambil barang-barang yang dibutuhkan, kemudian 

diletakkan pada keranjang/kereta dorong yang telah disediakan, lalu langsung dibawa 

ke kasir untuk pembayaran dan pembungkusan. 

 

c. Berdasarkan Bentuk Fisik 

1.  Market 

Rangkaian petak (stall) dan warung (booth) yang diatur berderet-deret pada ruang 

terbuka atau tertutup. Merupakan bentuk sarana fisik yang tertua dari suatu tempat 

perbelanjaan. 

2. Shopping Street 

Toko-toko berderet di kedua sisi jalan, dengan pencapaian langsung dari jalan utama. 

3. Shopping Precint 

Toko-toko yang membentuk sebuah lingkaran yang bebas dari kendaraan, dan khusus 

untuk pejalan kaki. 

4.  Department Store 

Kumpulan beberapa toko yang berada di bawah satu atap bangunan. 

5.  Supermarket 

Toko dengan ruangan yang luas dan menjual bermacam-macam barang yang diatur 

secara berkelompok dengan sistem self service. 

6.  Shopping Centre 
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Bangunan atau kompleks pertokoan yang terdiri dari stan-stan took yang disewakan 

atau dijual. 

7. Shopping Mall 

Bangunan atau kompleks pertokoan yang memilih sistem selasar atau satu koridor 

utama di sepanjang toko-toko yang menerus. 

 

d. Berdasarkan Luas dan Macam-Macam Desain5 

1. Full Mall 

Full mall terbentuk oleh sebuah jalan, di mana jalan tersebut sebelumnya digunakan 

untuk lalu lintas kendaraan, kemudian diperbaharui menjadi jalur pejalan kaki, plaza 

(alun-alun) yang dilengkapi paving, pohon-pohon, bangku-bangku, pencahayaan dan 

fasilitas-fasilitas baru lainnya seperti patung dan air mancur. 

2.  Transit Mall 

Transit mall atau transit way dikembangkan dengan memindahkan lalu lintas mobil 

pribadi dan truk ke jalur lain dan hanya mengijinkan angkutan umum seperti bus dan 

taksi. Area parkir direncanakan tersendiri dan menghindari sistem parkir pada jalan (on-

street parking), jalur pejalan kaki diperlebar dan dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas 

seperti : paving, bangku, pohon-pohon, pencahayaan, patung, air mancur dan lain-lain. 

Transit mall telah dibangun di kota-kota dengan rata-rata ukurannya lebih besar dari full 

mall maupun semi mall. 

3.  Semi Mall 

Semi mall lebih menekankan pada pejalan kaki, oleh karena itu areanya diperluas dan 

melengkapinya dengan pohon-pohon dan tanaman, bangku-bangku, pencahayaan dan 

fasilitas buatan lainnya. Sedangkan jalur kendaraan dan area parkir dikurangi. 

 

 Bentuk Pusat Perbelanjaan 

Dengan meninjau bentukan arsitekturnya, pusat perbelanjaan dapat dibagi atas 3, yaitu : 

 

a. Pusat Perbelanjaan Terbuka 

Semua jalan yang direncanakan mengutamakan kenyamanan pejalan kaki, letaknya 

dapat di pusat kota, sistem penghawaannya dengan system penghawaan alami. Pusat 
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perbelanjaan terbuka cocok untuk daerah beriklim sedang. Berjalan-jalan di dalamnya 

menjadi suatu keistimewaan tersendiri dan lebih menghemat energi. 

 

 

Gambar 2.1.a Pusat Perbelanjaan Terbuka 

Sumber : Rubenstain M. Harvey, 1978 

 

b. Pusat perbelanjaan Komposit 

Pusat perbelanjaandengan bagian yang terbuka dan tertutup. Bagian yang tertutup 

diletakkan di tengah sebagai pusat dan menjadi magnet yang menarik pengunjung 

untuk masuk ke pusat perbelanjaan. 

 

c. Pusat perbelanjaantertutup 

Pusat perbelanjaantertutup adalah mal dengan pelingkup atap. Keuntungannya berupa 

kenyamanan dengan kontrol iklim dan kerugiannya adalah biaya menjadi sangat mahal 

dan terkesan menjadi kurang luas. 

 

 

Gambar 2.1.b Pusat Perbelanjaan Terbuka 

Sumber : Rubenstain M. Harvey, 1978 
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 Variasi Barang yang Dijual 

a. Speciality Shop  : Toko yang menjual barang sejenis seperti sepatu, pakaian, dan  

sebagainya. 

b. Variety Shop  : Toko yang menjual bermacam-macam barang dengan skala kecil 

 

 Jenis barang yang dijual 

Menurut jenis barang yang dijual pusat perbelanjaan modern dapat dibedakan menjadi32: 

 

a. Demand (permintaan), yaotu yang menjual kebutuhan sehari-hari yang juga merupakan 

kebutuhan pokok. 

b. Semi demand (setengah permintaan), yaitu yang menjual barangbarang untuk 

kebutuhan tertentu dalam kehidupan sehari-hari. 

c. Implus (barang yang menarik), yaitu yang menjadi barang-barang mewah yang 

menggerakan hati konsumen pada waktu tertentu untuk membelinnya 

d. Drugery, yaitu yang menual barang-barang higienis seperti, sabun, parfum, dan lain-

lain. 

 

 Elemen-ElemenPusat Perbelanjaan 

 

a. Anchor (Magnet) adalah transformasi dari “nodes”, dapat juga berfungsi sebagai 

“landmark”, perwujudannya berupa plaza dan mall. 

b.  Secondary Anchor adalah transformasi dari “district”, perwujudannya berupa 18ark-

toko pengecer, retail,supermarket,superstore, bioskop, dll. 

c. Street Mall adalah transformasi bentuk “paths”, perwujudannya berupa pedestrian 

yang menghubungkan magnet-magnet. 

 

 Tipologi Pusat PerbelanjaanMenurut Komposisi Bentuk dan Ukuran12 

 

Tipologi pusat perbelanjaanmenurut komposisi dan bentuk, diantaranya adalah 18arker 

cluster, loop dan linear. Pusat perbelanjaan yang berhasil dalam tata letak pada umumnya 

memiliki bentuk yang sederhana, yaitu bentuk I, T dan L. 
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a. Pusat Perbelanjaan Berbentuk Huruf I 

 

 

b. Pusat Perbelanjaan Berbentuk Huruf L 

 

 

c. Pusat Perbelanjaan Berbentuk Huruf T 

 

 

Penempatan Magnet (Anchor) dalam Pusat Perbelanjaan13 

 

Komponen utama dari shopping mall adalah anchor tenant yang berfungsi sebagai magnet. 

Penempatan komponen utama berdasarkan proses evolusi shopping centeryaitu : 
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Gambar 2.1.c Magnet Anchor Tenant 

Sumber : Penulis (2018) 

 

 Menurut konfigurasi bangunan 

Konfigurasi bangunan merupakan hal yang penting dari proses perencanaan site bagi 

penyewa maupun developer. Pertimbangan dari developer adalah menentukan pola 

bangunan dan menempatkan penyewa utama. Penyewa-penyewa inin diatur sedemikian 

rupa sehingga menimbulkan suatu jalur lalu lintas perbelanjaan antara penyewa utama 

dengan penyewa lain. Berdasarkan konfigurasi tersebut, terdapat macam dan pola 

bangunan dan konfigurasi, antara lain33 : 

 

a. Bentuk linier merupakan suatu deretan took-toko yang membentuk garis lurus yang 

dipersatukan oleh kanopi dan pedestrian yang terdapat di sepanjang bagian depan toko. 

Bangunan tipe ini biasanya dimundurkan dari batas jalan dan sebagian besar parkir 
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terletak antara jalan dan bangunan. Pengaturan sdengan tipe ini paling sering diterapkan 

pada shopping center dengan peletakan penyewa-penyewa utama pada ujungnya. 

 

b. Bentuk L dan U merupakan perkembangan dari bentuk linier 

Shopping center yang besar dan community shopping center uang kecil, sedangkan 

bentuk U sesuai dengan community shopping center yang besar. 

 

c. Mall, merupakan daerah bagi pejalan kaki yang terletak diantara bangunan linier yang 

berhadapan, kemudian mall menjadi daerah bagi pejalan kaki unutk hilir-mudik dalam 

berbelanja. Mall telah menjadi standart regional shopping center dan sedang diterapkan 

pula pada community shopping center. 

 

d. Cluster, merupakan perkembangan dari konsep mall, tetapi pada penerapan cluster 

lebih ditekankan pada penggunaan beberapa 

 

 Menurut konfigurasi bangunan 

a. Sistem Banyak Koridor  

Dalam sistem banyak koridor memanfaatkan ruang sebanyak mungkin untuk dapat  

menaruh barang sehingga tidak ada ruang yang terbuang. Sistem koridor ini 

memberikan pemanfaatan ruang yang efektif sehingga persentase untuk pertokoan lebih 

banyak.  

 

 Gambar 2.3.a  Sistem Retail dengan Banyak Koridor  

Sumber : San Interior (2014) 
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b. Sistem Plaza 

Sistem plaza memanfaatkan adanya ruang kosong (void) sebagai ruang bagi  pengunjung 

untuk melihat semua barang yang dijual. Sistem plaza memberikan lebih banyak sudut 

pandang pengunjung unutk melihat area sekitar karena adanya void. 

 

 

Gambar 2.3.b Sistem Retail Plaza 

Sumber : San Interior (2014) 

 

c. Sistem Mall 

Sistem mall menggunakan pedestrian yang disisinya berderet retail tempat berjualan 

barang. 

 

 

Gambar 2.3.c  Sistem Mall 

Sumber : San Interior (2014) 

 

2. Literatur Standar Gender 

a. Perkembangan  

Menurut Jacques Derrida, masa postmodern adalah masa transisi sebuah transformasi 

gender, dimana suatu kegiatan berpikir kembali mengenai gender dalam masyarakat. 
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Postmodernisme dikarakterkan dimana seseorang akan mempertanyakan realitas dan 

sejarh . Efek postmodernisme dapat dideskripsikan sebagai transformasi dari focus pada 

benda menjadi focus pada kata (protes/kritik terhadap suatu kejadiamn). Salah satu 

wujud estetika kewanitaan dalam arsitektur adalag Art Noveau.  

 

Penggenderan pada zaman tersebut menggunakan pemikiran logika binary opposition 

yang mengandung beberapa hal, antara lain : 

- Gender pria lebih dominan 

- Feminin identik dengan kelembutan, kelemahan dan kegagalan 

- Terjadi pemisahan, penomorduaan, terpinggirnya wanita 

- Seiring berjalan, istilah “maskulin” dikenal sebagai representasi akan dominasi, 

kekuatan, kesuksesan dan ketangguhan. 

Hasil dari logika binary opposition : 

- Marginalisasi wanita dalam ruang 

- Subordinasi wanita dalam ruang 

- Opresi wanita dalam ruang 

 

Jane Rendell mengibaratkan gender maskulin dengan istilah rambler dan spatial stories. 

Rambler mengandung arti pengembara, sedangkan spatial stories berarti mengunjungi 

tempat-tempat di kota yang emngandung arti kaum maskulin gambang bergabung 

dengan berbagai kelas sosial. Contoh wujud bangunan dari pemikiran ini adalah 

Playboy Townhouse dan Apartment Playboy.  

 

Dari segala pemikiran tentang maskulin di atas mengakibatkan dominasi maskulin 

dalam berbagai bidang, tidak terkecuali dalam bidang arsitektur. Dominasi maskulin 

tersebut membuat kaum feminis tidak terima, kemudian munculah gerakan feminism. 

 

Francis Bacon berpendapat lain mengenai gender yaitu menggambarkan hubungan 

ilmuwan dan professional dengan alam dan lingkungan sama seperti hubungan laki-laki 

dan perempuan dalam perkawinan yang bersifat patriarkhal. Jadi, Francis Bacon 
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mengungkapkan dua macam dominasi sekaligus yaitu dominasi ilmu terhadap 

lingkungan dan dominasi laki-laki terhadap perempuan. Pendapat tersebut diambil 

dalam buku Darmawan dan Purwato dengan judul “Arsitek Indonesia Menghadapi 

Tantangan Globalisasi” tahun 2009. Pendapat tersebut dapat dihubungkan jika 

perempuan diibaratkan alam yang bersifat tidak beraturan dan tidak dapat diprediksi. 

Hal tersebut dapat ditransformasikan terhadap karakter perempuan yang tidak kaku dan 

fleksibel. 

 

b. Hasil Penelitian 

Penelitian Mortimer dan Clarke (2011) yang berjudul Supermarket Consumers and 

Gender Difference Relating to Perceived of Importance Level of Store Characteristics” 

menggunakan penelitian yang terdiri dari karakter demografis responden. Variabel-

variabel yang dimaksud sebagai berikut : 

 

a. Promosi dan penawaran special (instore promotion and weekly special) 

b. Pengorganisisran karyawan secara efektif (effective staffing of service department) 

c. Ketersediaan produk yang masuk kategori penawaran special (availability pf 

advertised specials and promotional lines) 

d. Kasir yang efisien dan akurat (efficient and accurate register operation) 

e. Kemudahan dalam melakukan 24arker (easy, egress, and sufficient car parking) 

f. Ketersediaan total produk (product availability) 

g. Kenyamanan lokasi (convenience in shopping) 

h. Kebersihan dan kehigienitasan dalam penanganan produk (cleanliness and hygienic 

pratics in relation to food handling) 

i. Kualitas makanan segar (quality of fresh food) 

j. Harga murah yang konsisten dan stabil (stable every day low prices) 

 

Berdasarkan penelitian di atas, kemudian penelitian tersebut direplikasi oleh mahasiswa 

Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia berjudul Analisis Perbedaan Persepsi antara 

Konsumen Pria dan Wanita Terkait Store Characteristics. Hasil penelitian tersebut dapat 
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dibuktikan bahwa terdapat perbedaan antara laki-laki dan wanita berkaitan dengan tingkat 

kepentingan mereka terhadap ketersediaan produk yang dipromosikan khusus oleh 

hypermarket, dimana ketersediaan produk (being in stock) yang dipromosikan khusus 

oleh hypermarket pada minggu-minggu tertentu tidak begitu penting bagi pria 

dibandingkan wanita. 

Responden laki-laki dan wanita tidak terdapat perbedaan tingkat kepentingan terhadap 

kelengkapan produk rak di hypermart. Kepentingan laki-laki terhadap kelengkapan dan 

ketersediaan produk serta convenience yang dipaparkan oleh Conyway (2010) dalam 

bahasannya mengenai anatomy of male grocery behavior. Saat berbelanja, 43% dari 

100% mengaku bahwa out of stock items  merupakan 25arker25 mereka tidak kembali 

berbelanj25ark yang bersangkutan. Akan tetapi, ketersediaan produk yang dicirikan 

dengan rak yang lengkap, produk yang beragam, sering membuat laki-laki yang tersesat 

ketika berada di dalam supermarket, sebab mereka kewalahan dengan produk yang 

beragam. Sedangkan tingkat kepentingan wanita terhadap ketersediaan dan kelengkapan 

produk lebih disebabkan oleh sifat wanita yang melakukan gathering dan scanning ketika 

menyusuri koridor. 

3. Hasil Penelitian Karya Tulis Ilmiah (KTI)  

 

 Tenant yang dikunjungi oleh pengunjung wanita lebih banyak yaitu minimal 4 tenant. 

Sedangkan jumlah tempat yang dikunjungi oleh pengunjung laki-laki 2-3 tenant saja. 

 Tenant yang dikunjungi oleh pengunjung wanita menyebar tidak hanya di satu tenant 

serta menunjukkan tenant yang dikunjungi menyebar atau tidak berkaitan dengan satu 

hal, sebagai contoh tentang busana, sepatu, tas, kosmetik, alat elektronik dan 

sebagainya. Sedangkan tenant yang dikunjungi oleh pengunjung pria tidak menyebar 

serta masih dalam satu hal yang berkaitan. 

 Seacara desain, Hartono Mall Yogyakarta terdapat ketimpangan baik secara fungsi 

maupun secara penyebaran tenant-tenant yang ada di dalamnya. Jadi, tenant-tenant besar 

yang ada di Hartono Mall memusat di satu area tertentu. 

Tabel perbedaan tenant yang dikunjungi laki-laki dan wanita : 
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Tabel 2.1 Perbedaan Tenant yang Dikinjungi Laki-laki dan Wanita 

Sumber : Penulis (2018) 
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Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat diterpkan dalam pertimbangan perancangan 

bangunan pusat perbelanjaan (shopping center). Pertimbangan perancangan tersebut 

antara lain untuk mengelompokkan jenis-jenis tenant yang sering dikunjungi oleh wanita 

dan laki-laki serta menentukan letak tenant-tenant yang ada di dalam pusat perbelanjaan. 

 

4. Preseden 

Dongdaemun Plaza, Korea 

Dongdaemun Desain Plaza (DDP) adalah proyek pembangunan landmark perkotaan 

besar di Seoul, Korea Selatan yang dirancang oleh arsitek ternama dari Irak yaitu Zaha 

Hadid dan studio dari Korea yaitu SAMOO. Dongdaemun Desain Plaza (DDP) memiliki 

desain khas neofuturistik yang ditandai dengan "kuat, bentuk melengkung struktur 

memanjang". Kawasan ini merupakan pusat dari hub Korea Selatan fashion dan sebagai 

tujuan wisata populer.  

 

Dongdaemun menampilkan sebuah taman walkable pada atapnya, besar ruang pameran 

global, toko ritel futuristik. Dongdaemun Desain Plaza telah menjadi salah satu alasan 

utama untuk penunjukan Seoul sebagai World Design Capital di tahun 2010. Konstruksi 

dimulai pada tahun 2009 dan diresmikan pada tanggal 21 Maret 2014. Hal ini secara fisik 

terhubung ke Seoul Subway melalui Dongdaemun History and Culture Park Station di 

Jalur 2, 4 dan 5. Di dalam Dongdaemun Desain Plaza terdapat The Underground Cultural 

Plaza yang memungkinkan akses ke timur dan barat sisi Fashion District Dongdaemun 

yang membelah di permukaan tanah dengan jalan utama, menghubungkan ke Euljiro 

Underground Arcade, serta Dongdaemun History and Culture Park Station. Plaza bawah 

tanah dimasukkan ke dalam struktur desain tanab dan desain plaza. Tempat ini berfungsi 

untuk pertunjukan dan pameran. 
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Gambar 2.4.a Dongdaemun Design Plaza Siang Hari 

Sumber : archdaily.com 

 

Gambar 2.4.b Dongdaemun Design Plaza Malam Hari 

Sumber : archdaily.com 
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Gambar 2.4.c Site Plam Dongdaemun Design Plaza 

Sumber : archdaily.com 

 

Bentuk gubahan masa bangunan ini sangat organis dan sama sekali tidak geometris. Bentuk 

gubahan masa bangunan disesuaikan dengan konteks site yang di sekitarnya terdapat 

beberapa fungsi publik yang lain seperti Euljiro Underground Arcade, serta Dongdaemun 

History and Culture Park Station.  
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Gambar 2.4.d Denah Ground Floor Dongdaemun Design Plaza 

Sumber : archdaily.com 

 

Pada lantai Ground Floor terdapat fasilitas-fasilitas seperti perpustakaan desain, 

perpusatakaan anak-anak, café, ruang seminar, kantor, convention hall, olahraga, galeri 

pameran, museum, galeri desain serta area parkir.  Pada lantai tersebut cukup banyak 

fasilitas-fasilitas yang tidak hanya ditujukan kepada suatu komunitas tertentu. Pengguna 

fasilitas-fasilitas tersebut meliputi anak-anak, pekerja kantor, atlet, seniman dan lain-lain.  
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Gambar 2.4.e Tampak Utara Dongdaemun Design Plaza 

Sumber : archdaily.com 

 

 

Gambar 2.4.f Tampak Timur Dongdaemun Design Plaza 

Sumber : archdaily.com 
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Gambar 2.4.g Potongan A-A’ Dongdaemun Design Plaza 

Sumber : archdaily.com 

 

 

Gambar 2.4.h Potongan C-C’ Dongdaemun Design Plaza 

Sumber : archdaily.com 

 

 

Gambar 2.4.i Potongan F-F’ Dongdaemun Design Plaza 

Sumber : archdaily.com 
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Terlihat pada tampak dan potongan bangunan Dongdaemu Design Plaza, bangunan ini 

terlihat sangat menonjol di antara bangunan-bangunan di sekelilingnya yang geomtris dan 

tinggi. Sedangkan bangunan ini menunjukkan bentuk yang berbeda yaitu bentuk yang 

organis dan tidak ada pola yang mengatur. 

Seperti pada preseden bangunan Dongdaemun Design Plaza, Maguwoharjo Feminism 

Shopping Center ingin menunjukkn bentuk yang menonjol dari bangunan di sekelilingnya 

yaitu Stadion Maguwoharjo, Jogja Bay Waterpark serta pemukiman warga. Maguwoharjo 

Feminism Shopping Center ingin menonjolkan bentuk organis dan tidak kaku untuk 

menunjukkan sisi feminisme sebuah bangunan. Selain itu bentuk yang menonjol dari 

sekitarnya bertujuan untuk menarik orang-orang yang beraktivitas di kawasan tersebut 

karena keadaan saar ini bangunan seperti stadion dan waterpark adala fasilitas publik yang 

ditujukan untuk suatu kelompok orang tertentu sehingga kurang adanya fasilitas yang bisa 

lebih umum yang dapat mempertemukan tidak hanya dari satu kelompok orang. 

Maguwoharjo Feminism Shopping Center bertujuan sebagai titik pertemuan yang dapat 

dikunjungi dari kelompok mana saja, umur berapa saja dan sebagainya. 

  

     

Gambar 2.4.j Gallery Shop DDP  Gambar 2.4.k Gallery Shop DDP 

Sumber : archdaily.com   Sumber : archdaily.com 

 

 



Maguwoharjo Feminism Shopping Center  
Based on Gender Characteristics| 34  

  

     

Gambar 2.4.l Gallery Shop DDP  Gambar 2.4.m Gallery Shop DDP 

Sumber : archdaily.com               Sumber : archdaily.com 

 

     

Gambar 2.4.n Gallery Shop DDP    Gambar 2.4.o Harmony Square DDP 

      Sumber : archdaily.com   Sumber : archdaily.com 

 

Pada Dongdaemun Design Plaza ini memiliki konteks site yang kurang lebih sama dengan 

konteks site proyek akhir sarjana ini. Konteks site tersebut antara lain site Dongdaemun 

Design Plaza di korea ini dengan site pusat perbelanjaan di Maguwoharjo sama-sama berada 

di kawasan yang ramai dan berbatasan dengan fasilitas pendidikan, komersial, budaya, 

olahraga serta pemukiman. Kelebihan dari Dongdaemun Design Plaza adalah dapat 

menghubungkan beberapa fasilitas publik tersebut menuju bangunan ini sehingga 

mempermudah pengunjung dalam menjelajahi kawasan yang ada di Seoul ini yang 

sebelumnya sudah menjadi tujuan wisata oleh masyarakat domestik maupun manca negara. 

Dari kelebihan Dongdaemun Design Plaza tersebut dapat diambil untuk 



Maguwoharjo Feminism Shopping Center  
Based on Gender Characteristics| 35  

  

mempertimbangkan bagaimana bangunan pusat perbelanjaan (shopping  center) yang akan 

dirancang dapat menghubungkan fasilitas-fasilitas publik yang ada di sekitarnya yaitu 

Stadion, Jogja Bay Waterpark, Candi, Embung, Kampus serta pemukiman warga yang ada 

di kawasan tersebut sehingga dapat terkoneksi dan memberikan dampak lain yang lebih 

baik dan bermanfaat. 

 

The Star, One North Singapore 

 

Gambar 2.5.a  Preseden Bangunan The Star One North Singapore 

 

      

Gambar 2.5.b  Teater TSONS        Gambar 2.5.c  Plaza TSONS 
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Gambar 2.5.d Detail Bangunan The Star One North Singapore 

 

The Star berlokasi di One North Development di Singapura yang menghadirkan ritel baru, 

restoran dan hiburan untuk bisnis dan lingkungan perumahan. The Star memiliki 260.000 

square feet untuk bagian ritel dan ruang konser. Ruang konser ini dikenal dengan Star Vista 

Performing Arts dengan area dapat menampung 5.000 kursi penonton.  

 

Arsitek menempatkan ausitorium dengan luas 180 kaki, yang dilapisi kaca okporx, di atas 

3 lantai untuk bagian ritel, menyimpulkan bahwa dengan kantor-kantor dan mendukung 

volume auditorium dari bawah dengan hutan kolom. 
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Faena Forum 

 

 

Gambar 2.5.e Faena Forum 

Sumber Sumber : archdaily.com 

 

Faena Forum terletak di Collins Avenue, Miami Beach, Florida.  Kawasan ini menyediakan 

keadaan kota dengan lingkungan yang mengintegrasikan budaya dinamis, pemukiman, hotel, ritel, 

kuliner dan lingkungan publik dengan kombinasi dari seni, budaya dan desain sebagai dasar 

konsep yang menjadi pegangan. Bersamaan dengan perancangan Faena Forum juga ada dua 

bangunan lain yang terhubung yaitu Faena Bazar dan Faena Park. Faena Forum dirancang sebagai 

serangkaian ruang fleksibel yang luas yang dapat mengakomodasi berbagai macam acara seperti 

kuliner, konser akustik, galeri seni tradisional. Masa bangunan Faena Forum menggabungkan dua 

volume yaitu silinder klasik dan kubus kotak hitam yang ukurannya kurang lebih sama. Terdapat 

plaza eksterior yang menampilkan kantilever sepanjang 46 kaki sebagai tanda akses utama. 
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Situasi 

 

Gambar 2.5.f  Situasi Faena Forum 
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Denah Lantai 1 

 

Gambar 2.5.g Denah Lantai 1 Faena Forum 

Sumber : archdaily.com 
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Potongan Bangunan 

  

Gambar 2.5.h  Potongan Bangunan Faena Forum 

Sumber : archdaily.com 
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Pada perancangan bangunan Faena Forum ini dapat dilihat kombinasi bentuk masa bangunan yaitu 

organis dan geometirs. Bangunan ini menyatukan bangunan yang organis yaitu silinder dan 

geomtris yaitu kubus dengan rancangan yang dinamis tanpa terlihat perbedaan yang membuat 

tidak adanya keharmonisan bentuk. Keharmonisan bentuk tersebut terhubung dari detail fasad 

yang berupa bukaan. Detail bukaan yang sama tersebut menyatuka duan volume masa bangunan 

yang berbeda sehingga tetap menyatu dan harmonis. 
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Mountain Lake Park 

                    

Gambar 2.6.a Rencana Konsep 

Sumber : http://sfrecpark.org 
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Gambar 2.6.b Pre-School Play Area 

Sumber : http://sfrecpark.org 
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Gambar 2.6.c School Age Play Area 

Sumber : http://sfrecpark.org 
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Berdasarkan preseden Mountain Lake Park ada beberapa hal menarik yang dapat dilihat yaitu salah 

satunya dari konsep yang diangkat. Konsep yang diangkat dari didirikannya playground anak-anak 

ini adalah menonjolkan potensi-potensi yang ada di kawasan tersebut melalui simbol-simbol yang 

direpresentasikan dalam maiann maupun dalam permainan tekstur dan ketinggian tanah. Selain 

itu, playground ini mengklasifikasikan permainan-permainan yang ada berdasarkan umur anak-

anak. Jadi, terdapat 3 area playground yang terpisah untuk membedakan pengguna dan 

memberikan keamanan juga untuk penggunanya dan 3 area tersebut dihubungkan dengan area 

orang tua/piknik untuk mengawasi anak-anak mereka yang sedang bermain. 

 

b. Analisis Variabel Perancangan Untuk Menemukan Indikator Persoalan Desain 

 

1. Aktivitas Komersial 

Di sekitar kawasan lokasi site terdapat aktivitas komersial yaitu berjualan yang lumayan 

banyak. Aktivitas berjualan tersebut bertempat di pinggir kanan dan kiri Jalan 

Kepuhsari/Jalan Stadion. Keseluruhan tempat berjualan tersebut berdiri secara tidak 

permanen/sementara. Hal tersebut mengakibatkan beberapa dampak yang kurang baik 

yaitu 45arker kendaraan sembarangan, sampah-sampah yang berceceran serta 

mengganggu lalu lintas kendaraan di Jalan Kepuhsari/Jalan Stadion karena posisi 

pedagang yang berjualan tidak beraturan. 
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Gambar 2.7.a Titik Aktivitas Komersial Berjualan 

Sumber : Penulis (2018) 
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Gambar 2.7.b Kondisi Eksisting Sisi 1 

Sumber : Penulis (2018) 

 

 

Gambar 2.7.c Kondisi Eksisting Sisi 2 

Sumber : Penulis (2018) 

 

Aktivitas komersial di sekitar kawasan lokasi site membutuhkan wadah yang lebih 

memadai sehingga dapat menampung aktivitas tersebut. Selain dapat menampung 

aktivitas komersial, juga dapat mengembangkan potensi kawasan lokasi site. Shooping 

Center adalah tipologi bangunan yang cocok untuk mewadahi aktivitas komersial 

penduduk tersebut. Dengan adanya shopping center, penduduk dapat melakukan aktivitas 

komersial dengan tempat yang lebih beraturan dan memadai tanpa mengganggu lalu lintas 

Jalan Kepuhsari/Jalan Stadion serta lebih terjaga kebersiannya. Selain itu, kesempatan 
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untuk mengembangkan potensi dari kawasan site sangatlah besar. Fungsi shopping center 

ini akan menjadi pusat baru di kawasan lokasi site sehingga akan banyak pengunjung dari 

berbagai kalangan yang berkunjung shooping center. 

2. Data Demografi Penduduk 

Data jumlah penduduk menurut jenis pekerjaan di Kecamatan Ngemplak yang terdiri dari 

5 desa adalah sebagai berikut : 

 

No. 

 

Pekerjaan 

 

Sindumar-

tani 

 

Bimomar

-tani 

 

Widodomar-

tani 

 

Wedomar-

tani 

 

Umbulmar-

tani 

1. Mengurus RT 1427 1081 1082 3977 1379 

2. Pelajar/Mahasiswa 817 800 868 3547 1022 

3. Pensiunan 127 209 232 711 298 

4. Belum Bekerja 286 269 220 717 258 

5. ASN 149 167 263 910 278 

6. TNI 24 20 45 108 18 

7. POLRI 22 26 61 136 57 

8. Pejabat - - - 2 1 

9. Buruh/Tukang 507 489 308 1198 447 

10. Wiraswasta 623 444 732 2484 778 

11. Pertanian 1092 1159 1352 1887 1034 

12. Karyawan 

BUMN/BUMD 

8 19 24 184 41 

13. Karyawan Swasta 1003 1108 1173 5200 1440 

14. Tenaga Medis 6 17 19 129 59 

15. Pekerjaan Lain 37 30 53 120 47 

 

Tabel 2.2.a Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan di Kecamatan Ngemplak 

Sumber : Penulis (2018) 
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Berikut adalah diagram yang menunjukkan prosentase jumlah penduduk berdasarkan jenis 

pekerjaan di Kecamatan Ngemplak : 

 

Diagram 2.1.a Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan Kecamatan Ngemplak 

Sumber : jojaprov.go.id 

 

 

Diagram 2.2.b Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan Kecamatan Ngemplak 

Sumber : jojaprov.go.id 
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Berdasarkan diagram dan grafik di atas dapat disimpulkam bahwa jumlah penduduk di 

Kecamatan Ngemplak yang terdiridari 5 desa yaitu Sindumartani, Bimomartani, 

Widodomartani, Wedomartani dan Umbulmartani adalah 46.859 jiwa. Dominasi jenis 

pekerjaan penduduk di kecamatan Ngemplak yaitu wiraswasta dengan jumlah 5.061 jiwa 

sebesar 18.4%, karyawan wiraswasta dengan jumlah 9.924 jiwa sebesar 36.4 % dan 

pertanian dengan jumlah 6.524 jiwa sebesar 23.7%.  

 

Diagram 2.1.c Dominasi Pekerjaan Penduduk Kecamatan Ngemplak 

 Sumber : Penulis (2018)  

 

Data jumlah penduduk menurut jenis pekerjaan di Kecamatan Depok yang terdiri dari 3 

desa adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 



Maguwoharjo Feminism Shopping Center  
Based on Gender Characteristics| 51  

  

 

No. 

 

Pekerjaan 

 

Caturtunggal 

 

Maguwoharjo 

 

Condongcatur 

1. Mengurus RT 6835 5478 6520 

2. Pelajar/Mahasiswa 5608 4459 5367 

3. Pensiunan 1609 883 1608 

4. Belum Bekerja 1043 837 1006 

5. ASN 1306 1031 1367 

6. TNI 64 196 464 

7. POLRI 58 194 126 

8. Pejabat 5 1 1 

9. Buruh/Tukang 1606 174 1777 

10. Wiraswasta 6536 3562 4729 

11. Pertanian 215 679 267 

12. Karyawan 

BUMN/BUMD 

321 254 347 

13. Karyawan Swasta 8825 6609 7979 

14. Tenaga Medis 286 165 328 

15. Pekerjaan Lain 502 253 369 

 

Tabel 2.3.a Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan di Kecamatan Depok 

Sumber : Penulis (2018) 
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Berikut adalah diagram yang menunjukkan prosentase jumlah penduduk berdasarkan jenis 

pekerjaan di Kecamatan Depok : 

 

Diagram 2.2.a Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan Kecamatan Depok 

Sumber : jojaprov.go.id 

 

Diagram 2.2.b Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan Kecamatan Depok 

Sumber : jojaprov.go.id 
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Berdasarkan diagram dan grafik di atas dapat disimpulkam bahwa jumlah penduduk di Kecamatan 

Depok yang terdiridari 3 desa yaitu Caturtunggal, Maguwoharjo dan Condongcatur adalah 93.417 

jiwa. Dominasi jenis pekerjaan penduduk di kecamatan Depok yaitu wiraswasta dengan jumlah 

14.827 jiwa sebesar 28.4%, karyawan wiraswasta dengan jumlah 23.413 jiwa sebesar 44.9% dan 

buruh/tukang dengan jumlah 5.125 jiwa sebesar 9.8%.  

 

Diagram 2.2.c Dominasi Pekerjaan Penduduk Kecamatan Depok 

Sumber : Penulis (2018) 

 

3. Aktivitas Maskulin 

Dominasi aktivitas maskulin yang ada di sekitar kawasan lokasi site menjadi masalah 

tersendiri yang mungkin tidak banyak orang menyadari dan tidak banyak orang juga yang 

berani untuk melakukan protes. Dominasi aktivitas maskulin ini membuat ruang aktivitas 

kaum feminis dan anak-anak sangat kurang. 
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Gambar 2.8.a Aktivitas Olahraga Sepak Bola Stadion Maguwoharjo 

Sumber : Penulis (2018) 

 

 

Gambar 2.8.b Aktivitas Balapan Resmi Stadion Maguwoharjo 

Sumber : Penulis (2018) 

 

 

 

Gambar 2.8.c  Aktivitas Balapan Liar Maguwoharjo 

Sumber : Penulis (2018) 
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c. Sintesis Penyelesaian Persoalan Desain 

 

 

Gambar 2.9 Sintesis Penyelesaian Persoalan Desain 

Sumber : Penulis (2018) 

 

Berdasarkan data-data yang sudah dikumpulkan dan dianalisis, terdapat dua permasalahan utama 

di lokasi site yaitu tepatnya di Desa Wedomartani Kecamatan Ngemplak, Sleman, Yogyakarta. 

Permasalahan utama tersebut sebagai berikut : 

1. Aktivitas komersial tidak beraturan 

2. Dominasi aktivitas maskulin 
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Dari dua permasalahan utama di atas dapat dirumuskan bahwa di lokasi tersebut dibutuhkan wadah 

untuk menampung aktivitas komersial sekaligus dapat menjadi ruang untuk aktivitas kaum feminis 

dan anak-anak. Wadah tersebut dapat diwujudkan dengan sebuah bangunan komersial dengan 

pendekatan feminisme. Tipologi bangunan komersial yang dimaksud adalah pusat perbelanjaan 

untuk mewadahi aktivitas komersial agar lebih beraturan dan lebih layak sehingga dapat 

meningkatkan minat masyarakat untuk berkunjung. Selain itu juga akan ditembahkan playground 

untuk mewadahi aktivitas anak-anak karena di lokasi site kurang adanya fasilitas anak-anak yang 

sekaligus dapat meningkatkan potensi serta tumbuh kembang anak-anak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


