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BAB IV
STUDI PENGEMBANGAN SHOPPING MALL

DI SEMARANG
4.1. TINJAUAN'KOTA SEMARANG
5eperti diuraikan pada Bab I, kehadiran Shopping Mall sebagai

pola Qaru pusat belanja, tidak bisa lepas dati konteks eksternal, yaitu
kaitan keberadaannya pada kawasan perdagangan kota dan keberadaan
fasilitas komersial serupa.

Untuk itu, selain dituntut memenuhi perencanaan kota pada
kawasan perdagangan, juga harus melihat karakter pusat belanja setem-·
pat agar diperoleh karakter pengembangan yang sesuai.
Bagian ini membahas (1) Studi Kota Semarang dan Kawasan
Perdagangan, sebagai kawasan

perencanaan untuk, mempeI."oleh kaitan

peran antara Shopping Mall dengan kawasan pendukung yang melingku
pinya, (2) Studi Pusat Belanja di 5emarang, untuk memperolp..h karakter
bag! arah pengembangan,

(3) Studi Perilaku Belanja Pengunjung,

dan

(4) Bentuk Pengembangan Shopping Mall.
4.1.1. Kondisi Umum

a. Fisik Kota
Secara geografis, Semarang berada pada posisi.

6°50'- 7°10' LS

dan 109°50'-110°35' BT. Memillki batas wUayah administrasi

di Barat

Kabupaten Kendal, di Timur Kabupaten Demak, di Selatan Kabupaten
8emarang, di Utara Laut Jawa, dengan luas wilayah 37.369,568 Ha.
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Secara topografis, Semarang terdiri dati dataran rendah di Utara
(kota Bawah) dan daerah perbukitan di Selatan (daerah Bukit Candi,
disebut kota Atas).
Struktur geologis dataran rendah berupa batuan endapan (alluvi··
urn) sedang daerah perbukitan sebagian besar batuan beku.
Secara klimatologis, Semarang bertemperatur rata-rata ± 27,5 C,
tipe hujan agak basah, kelernbaban nisbi 79%,

kecepatan angin ± 5,9

km/jam.
b. Pend:uduk

Jumlah penduduk berdasar sensus akhir tahun 1988 1.119.036
jiwa. Laju perturnbuhan rata-rata 4,35% dengan kecenderungan perkem
bangan berbeda yaitu kenaikan di daerah pe.mekaran dan penurunan di
sekitar Pusat Kota.

Gambaran kornposisi penduduk dapat dilihat pada ta.bel IV.1 berikut:

20% PENDAPATAN TINGGI
80% PENDAPATAN RENDAH

GOLONGAN
PENDAPATAN
USIA
PRODUKTIVITAS

46,6% NON PRODUKTIV
53,6% NON PRODUKTIV

LAPANGAN
PEKERJAAN

0,5%
30 %
22 %
12,5%
29 %

PETANI/NELAYAN
BURUH
PN/PENSIUNAN
PEDAGANG/PENGUSAHA
LAIN-LAIN

Tabel IV-I. Kompos1s1 Penduduk
Sumber : RDTRK Semarang Kota
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c. Pola Ruang Kota dan Perencanaan
Penggunaan tanah untuk lahan terbangun sebesar 35,17%. Seba-'
gian besar diperuntukkan pemukiman, kantor pemerintah, perdagangan
dan jasa. Karena perkembangan aktivitas, kecenderungan yang terjadi
saat in! adalah pergeseran fungsi lahan dan pemukimar_ ke area komer
sial.

seea.ra historik morfologis, struktur ruang kota adalah sebagai
berikut :
1.

Kawasan Inti. Pusat Kota,

yaitu kawasan Johar dan seki.tarnya,

merupakan daerah awal pertumbuhan sehingga disebut Kota Lama.
Kawasan ini diperunt'Ukkan bagi perdagangan,

perkantoran niaga

dan jasa komersial.
2.

Kawasan Pusat-pusat Baru, yaitu daerah pengemballgan Inti Pusat
Kota seperti. kawasan Tugu Muda,

Simpang Lima dan jalur-ja].ur

pergerakan utama kota (Jl. Mataram-MT Haryono, Jl. Pandanaran
A. Yani). Kawasan ini memiliki peruntukan perdagangan eceran dan
jasa komersial,

dengan pusat Simpang Lima, sering pula disebut

Kota Baru.
3.

Kawasan Pemekaran, yaitu daerah pengembangan kota seperti kawa
san Genuk, Ngesrep, dll. Memiliki peruntukan bagi industri, kampus
dan pemukiman terencana.
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Gb.4.1. Pola Ruang Kota 5emarang
Sumber : RDTRK 8erRarang Analisa, disesuaikan kebutuhan
d. Kegiatan Perekonomian
Perkembangan menunjukkan bahwa, prioritas kegiatan perekonorni.
an mengarah pada sektor perdagangan dan jasa,

pemerintahan serta

industria
Berikut deskripsi singkat kegiatan subsektor industri, jasa dan
pariwisata. Subsektor perdagangan akan dibahas khusus pada 4.1.2.
1. 8ektor Industrl

Arahan proses produksi dan pemasaran menunjukkan prospek perekono
mian yang cukup baik, terdapat dalam skala besar sampai dengan rumah
tangga. Aspek keruangan menempatl Kota Lama, seJd.tar pe1abuhan dan
kawasan pemekaran. Masalah utama adalah,
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kawasan industri (kegiatan masih menumpuk di pusat kota) dan pence
maran lingkungan.
2. Sektor Jasa Komersial
Berupa kantor- niaga,

keuangan, asuransi,

hotel,

dsb. Yang sedang

tumbuh pesat adalah perhotelan. 5ektor ini banyak menyerap tenaga
kerja. Kegiatan banyak terkonsentrasi. di Kota Lama, dengan pala ruang
cukup baik dan jalur representatif kota (Jl. Pandanaran, Gadjah Mada,
dll) •

3. Sektor Patiwisata
Obyek beragam dan lokasi. menyebar, namun pengunjung banyak terkon
sentraSi. di kawasan Simpang I.J.ma (Bab I). Prospek cukup cerah dengan
rencana penetapan fungsi pariwisata menjadi salab satu fungsi utama
kota. Masalah utama adalah kekurangberhasilan obyek me.naI:ik pengun
jung karena belum ada pengembangan obyek yang berorientasi untuk
beberapa jenis rekreasi.

4.1.2. Kondisl Khusus : Perdagangan Kota semarang
Salah satu fungsi utama Kota Semarang menurut Rencana Induk
Kota (RIK) adalah pusat perdagangan, dengan lingkup pelayanan lokal
hingga internasional.

a. Perkembangan Kegiatan
Kegiatan yang berkembang bukan hanya grossir dan eceran (re
tail) tetapl juga menengah, seperti pusat-pusat belanja, disamping pasar

sebagai pusat jUal bell yang sangat dominan.
Intensitas kegiatan terutama di pusat kota dan berkembang menuju
pinggiran kota.
48
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b.

5ebaran I<egiatan Dalam Organisasi Keruangan

sebaran menurut jenis kegiatan sebagai berikut
1. Grosir

Terkonsentrasi di pusat Kota Lama dan jalur-jalur protokol.
2. Eoeran (retail)

Menyebar, namun dalam perturnbuhannya mengelompok pada poros-poras·
tertentu bf-..raksesibilitas tinggi, yaitu :
- Barang }o:elontong, 31. Sugiyopranoto dan Pandanaran.
- Barang keras, 31. MT Ha:ryono dan Indraprasta.
- Barang makan dan

minwn,

Jl. Gadjah Mada, Pandanaran,

A. Yani, Thamrin dan Mataram.

3. Mengengah (berbentuk Pusat PerbeJanjaan)
Menempati. lokasi strategis kota seperti penggal 31.
Simpang Lima, Jl. Mataram

~

Pemuda,

seputra

kawasan Inti. Pusat Kota.

Umumnya kegiatan perdagangan tumbuh linier mengikuti struktur
mendptakan pola ruang

jalan,

dan

jaringan transportasi

berbentuk

radial.
c. Kondisi Dan Se.baran Fasilitas Perdagangan
Fasilltas perdagimgan meliputi pertokoan, pusat belanja dan pasar

skala kota, dengan

sebar~

sebagai ber1kut:

1. Pertokoan
Berlokasi di hampir sepanjang ja1an utama kota, meliP\.lti jalan-jalan Kota
Lama (31. Agus salim, 31. Pedamaran, 31. Pekojan, dll) dan daerah Kota

Baru (Jl. Mataram-MT Haryono, Jl. A. Yani-Pandanaran, dll).
Pertokoan di Kota Lama umumnya pertokoan grossir, sedang I<ota Baru
eceran.
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2. Pasar Skala Rota
5emarang memiliki. beberapa pasar skala kota yaitu, Pasar Bulu di Jl.
Sugiyopranoto,

Pasar Johar eli Jl.

Pemuda,

Pasar Peterongan di Jl.

Mataram.
Pada

umumnya

kapasitas

bangunan

kurang

memadai,

mengakibatkan

luapan pedagang di luar area, serta penataan ruang dan fasilitas yang
kurang nyaman.
3. Pusat Perbelanjaan (PB)
Berlokasi. di kawasan khas Simpang Lima, lingkungan perumahan elite
(Mickey Morse di Tanah Mas, Gelael di dekat Candi Baru), jalan utama
kota (Jl. Pemuda dan Jl. Mataram).
. d. Ma..c:::alah

Pesamya pembangunan fisik sarana perdagangan tidak mendekat
kan pada penataan lingkungan kota yang indah dan nyaman, sehingga
menimbulkan masa1ah beban lalu lintas, parkir, trotoar, tata. hijau, serta
skala optis kota yang monoton. Misalnya pada pertokoan Jl. Mataram-Jl.
MT Haryono.
Masalah lain adalah ke1ambatan pengembangan prasarana seperti.

bangunan institusional ekonomi. Selain itu pengembangan fasilitas sepan
jang jalan sangat terbatas pada kemampuan daya dukung jalan untuk
menampungnya.

4.1.3. Kegiatan Perdagangan di Kota Baru

Bagian ini men9ulas (a) kegiatan perdagangan eli Kota Baru, (b)
rencana pengembangan, untuk mengetahui kesesuaianantara perenca
naan pemerintah daerah dan pembahasan, dan (e) kajian khusus sektor
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informal.. sebagai gambaran. potensi lokal yang akan dimanfaatkan daIam
pengembangan shopping mall nanti.
a. Kondisi Kegiatan dan Fasilitas, Potensi dan Prospek

Kawasan

Rota

Baru merupakan pusat kegiatan retail terbesar di

Semarang, dan menjadi pusat pelayanan hirarki pertama. Luas wilayah
perdagangan mencapai 78,7 Ha atau 34,42% dengan jUmlah fasilitas :
pasar 25 buah, tako 1339 buah dan warung 2549 buah. 8e1ain 1tu terda

pat pula beberapa fasilitas Pusat BeJ.anja modern.
Angka pertumbuhan (PDRB) adalah 21,25% atau dua kali lebih besar
darlpada tho 1983, menunjukkan prospek cukup bam.
b. Rencana Pengemba!1gan
1. Konsep Pengembangan
Rencana pengembangan

berkonsep desentraJisasi,

yaitu

mengarahkan

daerah ekstensi Inti Pusat menjadi pusat komersial baru berskala lokal
seperti. Simpang Lima, sehingga konsentrasi di Inti Pusat akan terdiS
tribusi.
8ec.iang

perencanaan sektoral perdagangan

dalam aspek ruang

kota·

adalab rehabilitasi fasilitas serta efektifitas ruang perdagangan bernilai
ekonomi tinggi, seperti Simpang Lima, Jl. Pandanaran, Jl. A.Yani, dan
lain-lain.
2. Pemanfaatan Tata Ruang
Rencana tata guna tanah di wilayah studi meIiputi23 , pemukiman 45%,
perkantoran 5,3%,

perdagangan 27,2%,

jasa komersial 5,5%,

fasilitas

sosial 13,8% dan open space 3,2%.

23. RDTRK Semarang, rencana, hal.IV-05, et.seqq.
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Agar pengernbangan ekonomi tak terhambat rencana tata gunatanah
bersifat flexible dalam batas tertentu, sehingga kekakuan zoning dice
gah.

Juga tidak menutup kemungkinan penggabungan dengan fungsi

yang tidak bertentangan.

3. Kajian Khusus 5ektor Informal24
--------,~_dagangan----i~Qalah-----Sekto~an-----tanpa
l.1adan

usaha/hukum seperti pedaga:ag kaki lima (P!<L). PKL adalah para
pedagang yang menjajakan dagangannya menggunakan sarana dan atau
perlengkapan yang mudah dibongkar pasang

pada trotoar,

tempat· .

tempat umum, yang bukan diperuntukkan baginya.
PKL tidal< dapat diabaikan karena merupakan alternatif lain bagi

pemenuhan kebutuhan dengan keuntungan niIai jual rendah.. Dampak
positifnya adalah penyerapan tenaga kerja,

~..ningkatan

pendapatan,

pengembangan wiraswasta dan pemberi ciri }{has kota. Prospeknya
cukup baik. Masalah yang timbul umumnya berupa gangguan lalulintas,
keberSihan dan estetis lingkungan.
Pola sebaran PKL berorientasi pada pusat-pusat keramaian seperti.
pusat perdagangan

(Pasar Peterongan,

Jl. Mataram) ,

pusat

rekreast,

fasilitas umum (stasiun), simpul jalan dan lingkungan khas (Simpang
Lima). Untuk jelasnya lihat lampiran

m-3.

Konsep penanganan PKL oleh Pemda adalah rencana pengaturan
kembali lokasi dengan prioritas lokasi penting (jalan protokol, perkan
toran penting, lokasi dengan dampak negatif tinggi).

24. Studi Penataan PKL di Semarang, BAPPEDA tk.II Semarang, hal.5,
et.seqq.
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Keberadaan sektor mformal di wilayah Kota Baru cukup
dati jUmlahnya
Wonodrt, Jl.

~-peran

PerenC"-anaan lokasi. di Kota Barn antara lain diJI.

Sriwijay~,

Simpang Lima, Atmodirono, dll.

4.2. STUDI PUSAT BELAN.1A DI KOTA BARU SEHARANG
Di dalam kawasan ini terdapat. banyak fasilitas PB, terdiri dati
tiga klasifikasi. yang mengakomodasikan perdagangan skala lokal yaitu ~
(1) PB Modern (Mickey Morse Dept.Store, S~inpang Lima Plaza, Sri Ratu

Jl. Pemuda, dIl,

(2) Pertokoan (pertokoan di Jl.

A. Yani-Pandanaran,

Jl. Mataram) dan (3) Pasar Skala Kota, (Pasar Peterongan).
Semakin berkembangnya perdaga:n!Ji:Ul, dart kegiatan maupun peri

laku masyarakat, perlu d1rencanakan suatu Pusat Belanja yang tidak
hanya mengakomodasikan kegiatan perdagangan, namun juga menyuguh
kan suasana 'khas' yang menarik, dengan perwujudan desain arsitektur
al yang sesuai dengan kecenderungan pengunjung.
Perkembangan variasi kegiatan belanja d'art masyarakat telah
melahirkan nilai baru yang perlu diantiSipasi pada perwujudan karakter
suatu fasilitas. Untuk itu perlu dibahas kondisi eksisting PB di Kota
Baru, sebagai gambcu:an keadaan sehingga didapat arah pembentukan
karakter guna pengembangan Shopping Mall di Semarang, me1alui metode
penilaian kualitatif.

4.2.1. AnaUss Karakter

a. Dasar Pemikiran
Berto1ak dati tujuan merencanakan suatu PB, yang lebih -repre
sentatif secara komersial dan rekreasional, melalui penciptaan suasana
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'khas' ,

diperlukan analisis untuk mengetahui rumusan suasana khab.

:yang seSuai dengan tuntutan dominan persepsi pengunjWlg.
Pemikiran di atas berangkat dari adanya teori Studi Lingkungan
Perilaku oleh Prof. Garry T.MoOJ:e, MA yang menyatakan bahwa 25 '.
"Persepsi seorang arsitek techadap banQUDaI? adalah sangat berbed<'
dengan pemakai. Pemakai tidak hanya melihat dan bereaksi, tetapi jug<...
mempunyai citra (image) terhadap suatu bangunan dan perilaku merekc..
sangat kuat dipengaruhi oleh citra tersebut".
Dengan demikian .. untuk mengetahui persepsi utama masyarakat
terhadap PB harus diketahui citra (image) apa. yang paling diminati oleh
masyarakat pengunjung, yang akan

mempengi·w~1ui

pola peri].aku belanja.

b. Pendekatan Teoretik
Citra suatu wadah kegiatan adalah gambaran yang terbentuk oleh
persepsi pemakai terhadap karakternya26
Citra memiliki lingkup arsitektural dan fungsional.

Citra dalam

lingkup arsitektural adalah citra bangunan dati segi karakteristik ar
sitekturalnya, sedang citra fungsional adalah citra bangunan dati segi
mak.na kegunaan yang dimillkinya 27 .
Citra dalam lingkup fungsional ini, menurut Mangunwijaya (1988),

diistilahkan sebagai 'guna', atau use. 8edang citra arsitektural diisti
lahkan sebagai 'citra', dan lebih menunjuk pada tingkat kebudayaan.
Penulusuran citra bangunan dapat berasal dari sifat khusus suatu
fasilitas. Dalarn hal ini, sifat khusus PB yaitu 'komersia1' merupakan
elemen citra.
25.James C.Synder cs, Pengantar Kepada Arsitektur, hal.34 dan 35.
26. YB Mangunwijaya, SJ, Wastu Citra, hal.3l.
27. Snyder,
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5ebagai fafllilitolS komersial, PB memiliki citra arsitektural komel-
Sial, mEiliputi.28 ~
1

K~jeJasan

(clarity)

Citra yang memberikan kejelasan bagi seseorang untuk mengE>.Ii"li suatu
fasilita~

dengan Ct!pat (misalnya, dapat: menemukan pint:u utar.ta oengar.

cepat) dan merasakan aktivitasnya darl

luar~

2. Kemencolokan (boldness)
Citra yang membuat orang segera mengenali snatu fasilitas dan mengin·
gatnya dalam kenangan.

3. Keakraban (intimacy)
Citra yang membuat suasana kra.c:.an bagi peugunjung/pemakai ruang.

4. Fleksibilitas (flexibility)
Citra yang memungkinkan alih guna, alih citra dan alih waktu, serta
membawa pengunjung untuk senantiasa mencaI.i dan mendapat apa yang
dicari.
5. Kompleksitas (complexity)
Citra yang memberi kesan tidak monoton.

6. Efisiensi (eficiency)
Citra penggunaan yang optimal dart setiap jengkal ruang dab setiap
biaya yang dikeluarkan.

7. Kebaruan (invetiveness)
Citra yang mencerminkan inovasi baru, ekspresif dan spesi
fik.

28.

Hoyt, Charles King, AlA, Building For Commerce
try, 1978.

55

And

Indus

Shopping Hall di Seaarang - BAB IV

8ela1n 1tu terdapat citra lain yang diperoleh dati beberapa

sum

ber, antara lain ramah, glamour, bebas, dU. Dart segi makna kegunaan,

bangunan komersial memiliki Citra antara lain rekreatif, praktis.

PENILAIAN KUALITATIF

] METODE

SIFAT KHUSUS RANCANGAN

PENDEKATAN
KOMUNIKASI
]

CITRA
FUNGSIONAL

CITRA
ARSITEKTURAL

ELEMEN
] PEMBENTUK

I

I
~

9

ANALISIS

IpOLA PERILAKU/

Gambar 4.2. Skema Analisis Studi Pusat Belanja
Sumber : Pemikiran
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/

c.: • Batasan S"'..... ';~
Sesuaj.

urzian c'li at'U,i, mah<\ studi. dibatasi pada pengamatan. bangtJ·

nan dari si!:.1:em

zo~ng

rUCL'"lg (kaitan dengan

(kaitan dengan 1,4,6). tampilan bangunan dar
~,?~.~.

serta citra arsitektural lain), pola pe', ..

gunjung dan akt;1vitasnY·... (kaitan. de.ngan makM kegunaan). 29
d.ObYek Studi
Pemilihan obyek studi bertitik tolak--darl latar----nelakang-permasa.1?-·
han yakni,
(1)

daIam konteks fungsional, dipiUh PB yang memiliki unsw.'

tan belanja dan rekreasi, guna memperoleh karakter

kegia

PB yang sesuai

bagi perencanaan.
(2) dalam konteks

lingkungan, dipilih PB yang berlokasi di Pusat Kota

Baru (Simpang Lima) dan strip commercial lain di Kota Baru, guna
meJ1hat kaitan karakter PB dengan kon se.ntJ:a..cd J-:egiatan yang terjadi.
8ehingga diputuskan untuk mengambil obyek studi sbb :
a. 01 Pusat Kota Baru, Simpang Lima Plaza, Gajah Mada Plaza,

Mickey

Morse Dept. store.
b. Di .strip commercial lain,

Sri Ratu PeterongclIl, Sri Ratu jl. Pemuda,

pertokoan il. Mataram -

MT • Haryono,

pertokoan

jl.

A. Yani

Pandanaran •

Ibid. hal. 55
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4.2.2. studi Penilaian Kualitatif
a. Mickey Morse Dept.Store, Simpang Lima, 5emarang
BIok pertokoan moderen dua lantai, dengan komposisi unit perto
koan

(berskala sedang),

perkantoran,
us.__ .

restaurant

dan

Mickey Morse

Dept. store.

1 Kantor

2 RestarCllt
3 Toko
,. Per-gelola

DEl'WIlT.2

..

DENAH LT.1

~.,

E~1Th1~E

Mickev ~
Mors~

-

U

.~

C/
LOKASI

Gambar.4.3. Mickey Morse
Sumber : Survey Pengamatan
Sistem ZOD:ing

Fungsi-fungsi dipisahkanoleh perbedaan lantai (leVel)
bangunan.

Zoning

menekankan

kebutuhan

aksesibilitas

dan

dan

blok

tingkat

privacy fungsi. Misalnya, pertokoan yang memerlukan kemudahan akses
di lantai. Unit-unit sewa

dikelompokkan

dan

dipisahkan

koridor yang polanya tidak jelas. l.J.hat gambar 4.4.
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A Kantor
B Restau
rant

~itm~nt

C Taka

)1 LT.1
I

Unitsewa

SIRKULASI

ZONING HORISONTAL

I

LT.2

ZONING VERTlKAL

Gambar . 4.4. Sistem Zoning dan Jalur Sirkulasi
Sumber : PemiJdran
Pola koIidor tersebut

mengakibatkan adanya lokasi toko

yang

tidak strategis dan sulit diketahui. 8ecara keseluruhan sistem zoning
cukup je1.as dan efisien.
Tampi1an Bangunan Dan Ruarig

Bangunan berpenampllan modern, dengan komposisi. bentuk seder
hana dan proporsi cenderung horisontal. PenyeleSaian variatif dipakai
untuk menonjolkan unit utama (dept. store), entrance dan sudut bangu
nan. Interior ruang toko tidak berbeda dengan pertokoan pada umumn
ya, berupa ruang display, terbuka, dan dicapai. langsung dari halaman

parkir.
Po1a Pengunjung Dan Aktivitas

Pengunjung cukup beragam, dengan segmen terbesar adalah
pengunjung klas sosial golongan menengah, berusia muda dan dewasa.
Sebagian besar adalah masyarakat sekitar. Frekuensi jumlah pengunjung

cukup.
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Urnumnya, pengunjung bertujuan membeli barang kebutuhan ter
tentu (convenience shopping). Kegiatan tidak terlalu variatif.
Keterbatasan variasi kegiatan sangat

mungkin

disebabkan

oleh

keterbatasan unit toko, yang berarti juga sedikitnya pilihan, sehingga
unsur rekreatif dalam aktivitas kurang.

Simpulan
Uraian tersebut, menggambarkan bahwa citra yang rnenonjol adalah

akrab dan efisien.

b. Gajah Mada Plaza, Simpang Lima, Semarang

Berupa blok pertokoan dua Iantai, dengan kornposisi fungsi perto
koan (dalam unit sewa) dan bioskop.
Sistem ZOning
Fungsi-fungsi dipisahkan oleh perbedaan lantai yakni lantai ke-l
untuk pertokoan dan Iantai ke-2 untuk bioskop dan pertokoan. Fungsi
pada satu lantai dipisahkan oleh jalur koridor yang berpola grid.
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Gambar . 4.5. Gadjah Mada Plaza
(Surnber : Pengamatan)
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Pola Pengunjung dan Aktivitas

Variasi kegiatan seperti berjalan-jalan dan memilih barang tidak
banyak terjadi. Adanya bioskop yang cukup berkualitas dan unit toko
eksklusif secara tidak langsung ikut membatasi golongan pengunjung,

pada menengah ke atas.
Tampilan Bangunan dan Ruang

Bergaya modern, dengan komposisi dengan bentuk yang sangat
vartatf. Massa dan berpola persegi dan pada ujung ujungnya berupa
variasi lengkungan. Kesan yang tampak adalah bangunan kurang tera
wat dan berbentuk lama (ketinggalan jaman), mate:ri kurang menarlk lagi
dan sederhana.
Simpulan
Citra yang menonjol adalah inovatif, glamour dan rekreatif.

c. Simpang Lima Plaza, Simpang Lima, 5emarang

Bangunan tunggal tujuh lantai. Komposisi fungsi unit retail (dalam
unit sewa), dept. stores, sarana rekreasi (restauran, pujasera, arena
bermain anak-anak,

bilyard,

dll)ruang serbaguna/sewa.

Dilengkapi

fasilitas modern seperti escalator, panoramic lift, AC, telepon umum dan
area parkir di basement dan top floor.
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laza
TAWAK DEPAN

Gambar.4.6. Sirnpang Lima Plaza
Sumber : Pengamatan
Sistem ZOning

Fungsi-fungsi ditempatkan terpisah pada tiap lantai, dengan
fungsi yang tidak bertentangan pada lantai yang sarna. Alokasi rnemper
timbangkan pula kebutuhan aksesibilitas,

tingkat privacy dan

view.

ZOning horlsontal rnemakai ialur koridor sebagai pemisah, yang berpusat
di atrium. Secara keseluruhan sistem zoning cukup jelas dan efisien.
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Tampilan Bangunan Dan Ruang
Bergaya modern,

dengan komposisi bentuk sangat variatif.

Gubahan massa berpola persegi kompak dan tower. Detail diolah secara
dinamis. Skala yang besar membuat proporsinya sangat menonjol. Materi

finishing berkesan mewah.
Tata ruang di beberapa tempat tampil menarik,

misalnya pada

atrium restaurant dan unit toko besar. Tatanan ruang luar cukup
menarik dengan adanya vegetasi dan area duduk.
Tampilan keseluruhan berkesan menonjol,

mewah (glamour)

dan

inovatif, menampakkan unsur rekreatif, sangat menarik bagi pengunjung
muda khususnya golongan menengah ke atas.
Pola Pengunjung danAktivitas

Kaum remaja merupakan kelompok pengunjung terbesar di PB ini.
Rata-rata mereka berasal dari strata sosial menengah ke atas. Banyak
pula pengunjung berasal dari luar kota.

Pola ·aktivitas pengunjung

sangat variatif yaitu, berbelanja, melihat-lihat barang, berekreasi, atau
sekadar menikmati suasana, khususnya kaum remaja. Frekuensi pengun
jung cukup tinggi, terutama pada akhir minggu dan malam hari.
Simpulan

Citra yang menonjol adalah mencolok, inovatif, glamour dan rekreatif.

d. Sri. Ratu Dept.Store , 31. Pemuda, semarang
Bangunan tunggal lima lantai dengan komposisi fungsi parkir ,
pasar

swalayan,

bermain anak.

cafetaria,

fashion store,

discount store dan arena

Dilengkapi sarana moderen, seperti AC, escalator dan
63
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lift. PB ini berbentuk department store, sehingga tidal< terdapat ruang

ruang sewa.

Sumber : Pengamatan
Sistem Zoning

Zoning vertikal rnemakai perbedaan lantai. Beberapa fungsi yang
hampir sarna berlokasi di satu lantai dan dipisahkan oleh jalur pergera
kan. Terdapat pula fungsi-fungsi yang hampir sarna namun dlletakkan
pada lantai yang berbeda.
Zoning berkesan terlalu 'padat', sehingga terdapat bagian-bagian
yang sulit dijangkau pengunjung, termasuk penataan parkir. Keseluru
han zoning terasa tidal< jelas dan membingungkan pengunjuhg.
Tampilan Bangunan dan Ruang

Bergaya modern. Komposisi bentuk varlatif tapi sederhana dan
tidak monoton, melalui permainan gubahan massa persegi dan lengkung,
masif dan rongga serta garis-garis vertlkal yang tampU menyatu. Skala
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bangunan yang relatif besa.r serta proporsi vertikal, menonjolkan keha
dirannya.
Pola Pengunjung dan Aktivitas

Sebagian besar Pengunjung dart masyarakat golongan menengah
segala usia.

Frekuensi arus Pengunjung cukup tinggi.

yang terjadi adalah
barang

dan

Pola aktivitas

berbelanja sebaga'i aktivitas utama,

menikmati sarana

rekreasi.

Frekuensi

melihat-lihat

Pengunjung

yang

tinggi dan skala ruang yang tidak terlalu besar menyulitkan sirkulasi
sehingga Pengunjung tidak leluasa menikmati suasana.
Kelengkapan barang, banyaknya variasi pilihan dan harga yang
relatif murah, banyak menarik Pengunjung dan tidak menutup kemung
kinan datangnya masyarakat dart berbagai kelas ekonomi.
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Gambar .4.8. Pola Sirkulasi dan Zoning

Simpulan

Citra yang menonjol adalah mencolok dan efisien.
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e. Sri Ratu Dept.Store, Peterongan, 8emarang
5erupa dengan Sri Ratu Jl. Pemuda, namun dengan luas area dan

bangunan yang lebih kecil. Terdiri dari parkir area, pasar swalayan,
counter

pakaian,

kosmetik

dan

stationery,

pujasera,

arena

bermain

anak, area mancing dan kolam renang sewa.
Sistem ZOning

Beberapa fungsi terletak pada lantai yang sarna denga penataan
terpisah. Sistem zoning cukup jelas dan efisien, tidak membingungkan
pengunjung.
Tampilan Bangunan dan Ruang
Bergaya

modern,

dengan

komposisi

bentuk

sederhana.

Olahan

tampak berkesan kaku dan formal. Proporsi vertikal dan bentuk bangu
nan

tunggal

menonjalkan

keberadaannya

diantara

deretan

pertokoan

kecil, pasar dan kaki lima sekitar. Interior tidak berbeda dengan toko
biasa, tidak terlalu diolah, sangat efisien dan fleksibel, namun nampak
lebih 'lega' dibanding Sri Ratu di Jl. Pemuda.

secara

visUal, sosoknya cukup menonjol, namun karena penyele

saian sederhana tidak berkesan glamour. Bentuk kurang menartk dan
kaku.
Sederhana, didominasi oleh signboard yang diPaSang bertumpang
tindih, dan berkesan semrawut. Penataan ruang tidak terlalu diperhati
kan, bentuk terbuka dan dapat dicapai langsung dari area parkir/jalan.
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Gambar. 4.9. Sri Ratu Peterongan
Sumber : Pengamatan

Pola Pengunjung dan Aktivitas

Pengunjung dari beragam golongan dan usia. Umumnya bertujuan
belanja kebutuhan yang sudah tertentu secara praktis dan cepat.
pengunjung tertarik karena barang lengkap, harga murah, skala toko
tidak besar sehingga pencapaian mudah serta kesan sederhana.

Fre

kuensi pengunjung relatif tetap.
Simpulan

Citra yang muncul adalah efisien dan sederhana.

f. Shopping street, Jl. Pandanaran-A. Yani, 8emarang

Bentuk serupa dengan pertokoan Jl.

Mataram, namun umumnya

berskala lebih besar. Jenis toko sebagian besar adalah toko spesialis
seperti. toko makanan khas, bakery, toko film, dU. Lokasi adalah jalan
utama dengan kondisi lalulintas· tak terlalu padat dan cukup lebar.
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Gambar.4.9. Pertokoan

.n.

Pandanaran-A. Yani

Sumber : Pengamatan
Sistem ZOning

Mirip dengan pertokoan di

.n. Mataram,

tapi kepadatan ruang lebih

rendah.
Tampilan Bangunan dan Ruang

T ampilan bangunan lebih

.n. Mataram,

~ya

tertata

daripada

pertokoan di

cara penempelan papan reklame yang lebih teratur

dan detail tampak yang lebih mearik. Demi.kian pula halnya dengan tata
ruang. Tampilan visual bangunan secara keseluruhan cukup menarik.
Pola Pengunjung dan Aktivitas

Pengunjung sangat beragam,

dari berbagai strata sosial,

usia

maupun tempat asal. Sebagian besar bertujuan membeli barang yang
sudah tertentu, seperti makanan khas untuk oleh-oleh, dsb. Frekuensi
pengunjung relatif tetap.
Simpulan

Citra yang muncul menarlk, efisien dan spesifik.
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Resume penilaian kualitatif PB tersebut dapat ditabelkan sebagai
CITRA

NAMA PP
MICKEY MORSE

Akrab

PENGUNJUNG

& efisi~n

Gol.menengah
usia muda & dewasa

&

GADJAH MADA
PLAZA

Inovatif,glamour
rekreatif'

SIMPANG LIMA
PLAZA

Mencolok,inovatif
glamour, rekreatif

SRI RATU PEMUDA Menco1ok

~ut

& efisien

SRI RATU PETE - Efisien, menco1ok
& sederhana
RONGAN

Gol.menengah ke atas
usia muda
Menengah ke atas
usia remaja & muda
Menengah
segal a usia
Menengah
dewasa & anak-anak

Tabel. IV •2. Resume Analisis
Swnber : AnaJisis
Tabel tersebut, menggambarkan adanya perbedaan citra PB yang menga

kibatkan perbedaan jen1s pengunjung, yaitu :
1.

PB di Simpang Lima

menampilkan

citra

inovatif,

glamour dan

rekreatif. Citra ini tampak diminati oleh kaum muda (mayoritas
pengunjung), dan menjadi stimulan kuat pada karakter kaum muda
yang tergolong impulsif.

Kelompok in! sangat berperan pula' bagi

tingginya frekuensi arus pengunjung, karena kecenderungan memili
ki waktu luang untuk berkunjung lebih banyak. Meskipun dart segi

finans1al, kelompok dewasa mungkin lebih potensial. Selain itu, citra
ini juga diminati oleh golongan pengunjung menengah ataS, karena
bagi mereka berbelanja bukan

sekedar memenuhi kebutuhan

fisik

melainkan juga kebutuhan sasia! seperti berekreasi, menikmati
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oleh karakter area yang khas dan menartk.
2. PB di area lain, menampilkan citra efisien dan sederhana. Citra ini
nampak diminati oleh kelompok pengunjung dewasa, golongan menen
gah ke bawah. 'Mereka menyukai kesan sederhana, yang diidentikkan
dengan keramahan

dan

keterbukaan

bagi semua kalangan,

serta

efisiensi.
Analisis

tersebut menunjukkan

bahwa pengunjung tidak hanya

menyukai pola be1anja modern yang nyaman dan rekreatif, tapi juga
menuntut dikembalikannya suasana ramah dan akrab, yang telah hilang.
sebagai fasilitas umum, PB hendaknya tidak hanya mampu menartk bag!
kelompok pengunjung tertentu saja, melainkan harus bersikap 'bersaha
bat' pada calon pengunjung secara umum.
PB hendaknya menyuguhkan suasana dimana pengunjung merasa
'kenal' dan 'tidak asing', meskipun baru pertama berkunjung, sehingga
mereka merasa 'diterima' dan tldak akan segan untuk kembali.

Jadi

Cl1s1mpulkan bahwa citra yang paling penting untuk ditonjolkan pada
pengembangan Shopping Mall di Semarang adalah citra familiar.

4.3. STUDI PERILAKU PENGUNJUNG

Untuk mengkomunikasikan citra familiar secara tepat, harus dike
tabu! segmen pengunjung dominan, yang akan menikmati Shopping Mall

nanti.
Bagian ini akan membahas segmentasi pengunjung dan peri!aku
umum yang terbentuk.
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4.3.1. Pendekatan Teoritik 8egmentasi Pengunjung
a. Dasar 8egmentasi

Citra familiar

tidak

identik

dengan

kesederhanaan,

melainkan

suatu citra pengunjung merasa kenaI, akrab atau terbiasa dengan
suasananya.

Karenanya citra familiar tidak bisa diidentikkan dengan

Pengunjung lapis ekonomi tertentu,

melainkan

dengan tingkat sosial

budaya masyarakat, sebagai salah satu vartabel stimulus pembentuk pola
umum per1laku belanja. 31
b. 8egmentasi Pengunjung
Pada garis besarnya terdapat tiga golongan Pengunjung!konsumen
berdasarkan orientasi,

pilihan barang dan tempat serta daya

konsumsmya, yaitu :32
1. Pengunjung Modern
Bagi kelompok ini, berbelanja bukan sekedar membeli, tapi kebutuhan
aktualisasi diri. Mereka berciri rasional, individual, senang mengiku
ti pola baru dalam pelayanan dan teknologi

serta

menyukai barang

dengan kuaIitas tinggi, walaupun harga mahal. Pengunjung tipe ini
banyak terdapat di kota-kota besar dan modern seperti Jakarta ,
Surabaya.
2. Pengunjung Tradisional
Bag! mereka, berbelanja meruPakan usaha memenuhi kebutuhan fisiol
ogis dan sarana interaksi sosial. Mereka bercirl konservatif, tidak

31. Drs.A.Anwar FM, Analisa perilaku, hal.4, mengutip pendapat
David L.Loudon.
32. Drs.A.Anwar FM, Perilaku Konsumen, hal.43

71

~~-----I

Shopping Kall di Selarang - BAB IV

efisien dan social serta cenderung membe1i barang kebutuhan sehari

mementingkan kuantitas dan harga murah, daripada kuali

hart dan

tas. Pengunjung tipe'ini banyak di kota-kota kecil dan pedesaan,

dengan budaya tradisional.
3. Pengunjung Transisi
Merupakan

masyarakat peralihan dari tradisional ke modern, memiliki

sifat gabungan (1) dan (2) • Berbelanja bagi mereka merupakan
kebutuhan akan rasa memilik1 (belongingness), harga dirt
dan interaksi SOSial.

(esteem)

Mereka bercirl materia1is dan semi inovatif.

Mereka cenderung membeIi barang untuk menampakkan kekayaan,

dengan jumlah cukup banyak dan kualitas cukup memadai serta
harga tidak mahal. Pengunjung

~pe

in! banyak terdapat eli kota-kota

yang sedang berkembang modern,seperti Bandung, Semarang, dU.
Pilihan segmen pengunjung terhadap tempat beIanja dapat ditabelkan
sebagai berikut :
~

Tipe
Modern

Pandangan
Wadah be1anja tidak sekedar
tempat aktivitas,namun cermin
perkembangan budaya hidup

Pi1ihan Tempat
Tempat dg bentuk Pe
1ayanan maju,toko
berkua1itas & leng
kap

Tradisi- Wadah belanja adalah tempat
membe1i barang kebutuhan dan
anal
berinteraksi sosia1

Tempat sederhana &
bebas berinteraksi
d9 sesama atau pen
jual,termasuk taw~r
anenawar

Transisi Wadah be1anja menjadi simbo1
sosia1 seka1igus tempat berin
teraksi

Telllpat be1anja
modern dan 1engkap
tetapi tidak eks1u
sif dan glamour

Tabe1 IV .3. Pi1ihan Tempat Segmen Pengunjung
Sumber : Pemikiran
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Sifat dan pilihan masing-masing segmen menunjukkan

bahwa

citra

familiar lebih dapat dikomunikasikan melalui pendekatan segmen pengun

jung transisi. DaIarn jenjang ekonomi, kelompok ini diasumsikan berada
pada tingkatan seperti. terlihat pada gainbar berlkut :

,

.~ak

aras

tpurxak bawah

'\00

I

~

"

--...menergah
alas·

~~ i~s
:====:
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.
.,. __-..:.bawah

rerxlah

Gambar.4.11. Asumsi Jenjang Ekonomi Asal
Sumber : Perilaku

Konsumen, Drs. A.Anwar PM, disesuaikan
kebutuhan

4.3.2. Pendekatan Sosiobudaya Segmen Pengunjung
a. Ci:Li Budaya
Segmen pengunjung transisi memlliki ciri budaya, antara masyara
kat tradisional dan modern, yaitu bercorak heterogen, kebutuhan
beragam, kegiatan ekonomi cukup menonjol dan semi-individualis.
b. Pola Kebutuhan

Kelompok masyarakat in! sudah mernandang kebutuhan hidup
sebagai alat untuk rnemenuhi kebutuhan sosial,

namun daya konsums1

masih terbatas dar! segi ekonomi maupun pola pikir. Tetapi keterbatasan

itu tidak rnenghentikan irnplikasi perubahan budaya pada pola pernenuhan
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kebutuhan, misalnya33
-

cenderung

ke

arab personaljsosi, yaitu

menunjukkan

gaya

hidup

berbeda dengan orang lain.
-

cenderung ke arab bentuk baru secara materialistis yaitu simbol baru
dan memanifestasikan respek pada merk besar dan toko besar.

- cenderung ke arah keindahan lingkungan dan kenikmatan berbelanja.
Implikasi itu juga berakibat adanya perubahan sikap berbelanja antara
lain, bangga berbelanja di tempat prestise, menyukai tempat baru atau
berteknologi baru dan mencoba bersama kelompoknya meski. baru sekedar
melihat-lihat.

c. Bentuk Interaksi Sosial
Pendekatan latar belakang masyarakat rural-urban, menurut
Kuntjoroningrat

(1984)

mengatakan

bahwa

kesempatan

berkomunikasi

langsung pada masyarakat ini berkurang. Kontak sosial mereka bersifat
utilitarian, impersonal, segmental, formal, reaIistis dan spesialistik. Jadi
interkasi sosial

lebih

berdasar

kepada

kePentingan

pribadi.

Namun

sebagai makhluk sosial, mereka tidak bisa sepenuhnya individualis.
Hal in! menimbulkan kelompok-kelompok keeil (small group) didasarkan

pada pekerjaan, keahlian atau kedudukan sosial yang sarna. Sifat ikatan
kelompok in! memlliki batas tertentu tapi cukup kuat.
d. Bentuk Masyarakat Pada Fasilitas Umum.

Pada fasilitas umum seperti PB, bentuk kelompok Penunjung yang
terjadi adalah small group dan individu-individu. Kelompok Pengunjung
yang lebih besar lebih bersifat sebagai kerumunan (casual crowd) atau
33. Ibid.

hal. 71
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kumpuIan sementara karena mempergunakan fasilitas yang sarna dalam
memenuhi

kebutuhan/keinginan

pribadi

atau

adanya

pusat

perhatian

yang sarna. Relompok ini memiliki ikatan yang tidak kuat karena aktivi
tas individu didaIamnya lebih menonjol. Ikatan yang lebih kuat ada pada
small group.
Pada PB, small group ini terlihat pada pengunjung yang umumnya
datang dengan kelompok kecilnya, seperti. kelompok mahasiswa, kelompok
pelajar, kelompok pegawai,
pula

pengunjung

dU.

perseorangan.

Dalam jumlah tidak banyak,
Contoh

casual crowd

terdapat

misalnya

pada

kerumunan pengunjung dekat tempat obral, sejumlah pengunjung pada
area duduk, main entrance, pada sarana rekreasi, dll. Aktivitas indivi
du

yang

menonjol

mengakibatkan

gerak

rekreatif,

sehingga

bentuk

casual crowd cepat sekali berubah atau berpindah.
e. Peruangan
AnaUss diatas menje1askan bahwa masyarakat in! memiliki pola
hidup keseharian sbb : semi-individualis,
menghargai privacy,

dan

pergeseran

kebersamaan terbatas,

budaya ke arah

materialis dan

teknologi.
f. Simpulan Stud! Perilaku

Hal yang menjadi penentu perancangan yang berasal dari latar
belakang karakter perilaku pengunjung, yaitu :
-

Adanya pengunjung berbentuk small group dengan ikatan yang kuat
dan bentuk casual crowd yang sifatnya sementara.

-

Aktivitas individu yang menonjol.

-

Adanya

penerimaan pola baru pelayanan dan

terbatas.
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4.4. PENGEMBANGAN SHOPPING ~.~A1 PUSAT BELANJA DAN

REKREASI YANG BERCITRA I\~_)

Pengembangan citra familiar didasarkan pada images yang diminati
segmen pengunjung yang dominan, yaitu pengunjung transisi.

a. Permasatahan
Modernitas PB sering akhirnya ma1ah menimbulkan suasana 'asing'
bagi pengunjung yang

be1.um bisa sepenuhnya menerima pola bam..

Karenanya diperlukan pendekatan persuasif melalui perancangan wadah
yang bersuasana familiar.
b. Arahan Pendekatan Perencanaan daD Perancangan

Kegiatan perancangan Shopping Mall ini didasarkan pada pemben
tukan ruang berekspresi familiar. Hal ini dapat dilakukan setelah diper
oleh arahan rancangan hasil identifikasi kebutUhan pe]aku dan orang

orang terkait berupa pola aktivitas dan variasinya.

c. Spesifikasi Pengunjung
Pemakai fasilitas ini terdiri dari masyarakat umum dengan spesif!
kasi seperti telah diuraikan pada4.3.2 diatas.
d. Penanganan 8ektor Informal

5ektor Informal sebagai potensi lokal adalah unsur perbelanjaan
yang akrab dengan masyarakat yang distudi. Mengingat bahwa pengem
bangan Shopping Mall selain diarahkan sesuai dengan peningkatan
kebutuhan juga memperhatikan peran yang telah dipiJ1h sebagai PB

bercitra familiar,

~eberadaan

sektor informal didalamnya dapat menjadi

nilai baru yang memperkuat citra tersebut.
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e. SimpuIan
Pengembangan Shopping Mall sebagai Pusat Belanja dan Rekreasi
yang bercitra familiar perlu guna menghadirkan suasana penting yang
telah lama hilang pada PB. Pemilihan citra khas tersebit dikembangkan

perwadahannya disesuaikan dengan latar be1akang karakteristik sebagian
besar warga Semarang.
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