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Abstrak 

Pusat kuliner sering sekali berperan sebagai ikon bahkan tempat wisata suatu kota. Sehingga dalam 
perancangannya pusat kuliner harus dapat merepresentasikan ciri khas lokal daerahnya. Ciri khas 
lokal kota Medan tidak dapat diambil dari satu budaya tertentu karena kota Medan merupakan 
meltingpot ragam budaya. Untuk itu ciri khas lokal yang dibawa pada rancangan ini berupa karakter 
kawasan kota lama Medan yang merepresentasikan keberagaman budaya yang ada di kota Medan. 
Karakter kawasan sendiri dapat terbentuk melalui unsur fisik maupun non-fisik yang terdapat pada 
kawasan (Jiven & Larkham, 2003). Unsur fisik dan non-fisik tersebut kemudian diinterpretasikan ke 
dalam hasil rancangan pusat kuliner. Unsur fisik berupa elemen arsitektur lokal, bentuk dan fungsi 
bangunan, serta fasad diterapkan untuk menampilkan image kota Medan. Unsur non-fisik seperti 
sejarah kawasan dan keberagaman perilaku sosial masyarakat diterapkan ke dalam arsitektur pusat 
kuliner. Serta keberagaman etnis dan budaya diwadahi dengan ruang sosio-kultural sebagai tempat 
interaksi masyarakat.  
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Pendahuluan 

Kota Medan merupakan melting pot, dimana 
terdapat beragam suku dan etnis yang tinggal di 
dalamnya. Hal tersebut menyebabkan kuliner 
yang ada cukup beragam pula jenisnya, sehing-
ga potensi kuliner di Kota Medan cukup baik 
untuk dikembangkan. Namun dengan keberaga-
man ini pula menyebabkan sulitnya mengguna-
kan budaya tertentu sebagai suatu konsep 
desain pusat kuliner yang merepresentasikan 
kota, karena Medan sendiri tidak dapat dikata-
kan sebagai milik satu etnis tertentu. Meskipun 
tidak dikuasi oleh satu etnis tertentu, tapi 
Medan mempunyai karakter kawasan yang telah 
terbentuk sejak lama. 

Dalam perancangan pusat kuliner, penciptaan 
karakter kawasan merupakan hal yang penting 
agar terbentuk image yang kuat untuk menjadi 

fasiltas publik yang merepresentasikan wajah 
kota. Dengan  image yang kuat juga dapat me-
ningkatkan jumlah pengunjung dan pereko-
nomian setempat. 

Pada Kasus ini, karakter yang ingin diterapkan 
pada pusat kuliner yaitu karakter kawasan kota 
lama Medan, karena dianggap dapat merepre-
sentasikan lokasi pusat kuliner yang terletak di 
Medan dan juga mewakili jenis tenant restauran 
yang dijual didalamnya, yaitu ragam kuliner khas 
kota Medan. Terlebih lagi lokasi perancangan 
berada di tepi sungai Deli, sungai yang memiliki 
nilai sejarah bagi kota Medan, akan memperkuat 
karakter kawasan. Oleh karena itu, tulisan ini 
berfokus pada bagaimana karakter kawasan kota 
lama Medan diinterpretasikan kedalam peran-
cangan pusat kuliner. 
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Kajian tentang Karakter Kawasan  

Karakter kawasan dibentuk melalui berbagai 
unsur. Pembentukan karakter ditentukan oleh 
material serta keadaan formal sebuah tempat. 
Kita harus lebih mengobservasi “bagaimana” 
bentuk-bentuk fisik secara material tersebut 
mendefinisikan sebuah tempat dan karakter 
bergantung kepada bagaimana “sesuatu” dibuat 
(Norberg-Schulz, 1980). Teori lain menyebutkan 
bahwa penggunaan gaya atau style arsitektur 
tradisional terhadap beberapa elemen-elemen 
arsitektur maupun rancang kota akan dapat 
menciptakan suatu karakter (Jiven & Larkham, 
2003). Sehingga berdasarkan kedua teori ter-
sebut dapat disimpulkan bahwa karakter kawa-
san dapat terdefinisi secara langsung melalui 
penggunaan elemen-elemen pada arsitektur.  

Karakter kawasan tidak hanya dapat dibentuk 
melalui unsur fisik namun dapat dengan unsur 
non fisik juga. Unsur fisik meliputi bentuk dan 
gaya bangunan, material bangunan, bentuk 
ruang, guna lahan, fungsi ruang, aktivitas yang 
terjadi di kawasan, skala ruang, dimensi fisik 
ruang, proporsi townscape, susunan bangunan, 
fitur fisik bangunan dan bentuk serta jenis 
sirkulasi kawasan. Sedangkan unsur non-fisik 
meliputi fenomena ruang, sejarah kawasan, 
budaya, pengalaman pengguna terhadap kawa-
san, daya tarik, pengalaman sensoris, pola peri-
laku masyarakat atau kondisi sosial masyarakat 
di kawasan perancangan serta vitalitas atau 
daya tahan kawasan. (Siregar, H. H., 2017) 

Karakter Kawasan Kota Lama Medan 

Seperti yang telah disebutkan, karakter kawasan 
dibentuk melalui berbagai unsur fisik dan non-
fisik. Unsur pembentuk karakter kawasan kota 
lama Medan dijelaskan akan dijelaskan lebih 
lanjut dibawah ini. 

Unsur Non-Fisik 

Kondisi sosial dan budaya kota Medan 
dipengaruhi oleh banyak budaya. Hal tersebut 
dikarenakan banyaknya budaya yang tumbuh 
dan berkembang di Kota Medan, sehingga kota 
Medan tidak dapat dibilang milik satu etnis 
tertentu. Beberapa budaya yang cukup men-

dominasi yaitu melayu dan tionghoa. Hal ter-
sebut dapat dilihat dari peninggalan bangunan 
bersejarah yang ada di Kota Medan.  

Budaya Melayu tidak dapat dilihat langsung 
dalam bentuk fisik, melainkan lebih ke kondisi 
sosial masyarakatnya. Masyarakat melayu identik 
dengan berkumpul, sehingga interaksi sangat 
sering dilakukan. Hal tersebut dapat dilihat dari 
kayanya seni pantun di dalam budaya Melayu. 
Sedangkan tionghoa, karakter masyarakatnya 
yang suka berdagang tercermin langsung dari 
ruko sebagai rumah sekaligus tempat berjualan 
(Tarihora, M., 1997). 

Budaya melayu dan tionghoa sendiri banyak 
terpengaruh dari budaya lain seperti timur-
tengah, arab, dan kolonial. Percampuran budaya 
ini menurut saya sendiri merupakan potensi bagi 
kota Medan.  

Unsur non-fisik lainnya yaitu sungai Deliyang 
memiliki nilai sejarah bagi kota Medan, yaitu 
merupakan jalur perdagangan dan merupakan 
titik awal pertumbuhan kota (Tarihora, M., 
1997). Baik buruknya kualitas sebuah kota 
dapat dilihat dari kondisi sungai yang ada di 
kota tersebut. Namun, rendahnya penghargaan 
yang diberikan oleh masyarakat kota terhadap 
sungai akan mengakibatkan sungai mengalami 
degradasi kualitas juga, seperti kondisi sungai 
Deli saat ini yang dapat dilihat pada Gambar 1. 

 
Gambar 1. Sungai Deli 
Sumber: wikipedia.com 

Unsur Fisik 

Karakter fisik yang terlihat pada kota Medan 
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umumnya didominasi oleh budaya tionghoa dan 
pecinan, khususnya untuk fasilitas komersil. Hal 
tersebut disebabkan pada masa lalu budaya 
berdagang lebih dekat dengan masyarakat tiong-
hoa dan bangsa eropa. Fenomena tersebut 
dapat dilihat dengan munculnya kawasan peci-
nan dan kesawan square di kota Medan.  

Kawasan pecinan biasanya terdiri dari deretan 
ruko yang membentuk shopping street. Di ba-
gian depan ruko digunakan sebagai tempat 
berjualan dan terbuka ke arah jalan. Ruko pe-
cinan biasanya memiliki elemen arsitektur yang 
lebih detail dibandingkan dengan bangunan 
kolonial. Beberapa ruko pecinan juga memiliki 
innercourt di dalamnya sebagai tempat ber-
kumpul keluarga (Leushuis, E., 2014).  
 

 
Gambar 2. Kota lama Medan, (Sumber: travee.co) 
 

 
Gambar 3. Suasana kuliner malam kesawan square. 

Sumber: asiaexplorer.com 

Gambar 4. Koridor blok kesawan square 
Sumber: Seminar Arsitektur Unika St. Thomas, (1994) 

Kesawan square merupakan daerah kota lama 

Medan yang bernuansakan bangunan kolonial 
(Gambar 2). Umumnya berbentuk ruko dengan 
bentuk sirkulasi arcade (Leushuis, E., 2014). 
Sehingga terdapat koridor yang menyatukan satu 
ruko dengan ruko yang lain. Hal tersebut memu-
dahkan pengunjung untuk berpindah dari satu 
tempat ke tempat lain. Dulunya, kesawan square 
ini ramai dengan kuliner malam yang berada di 
sepanjang jalan (Gambar 3). Namun karena 
fasilitas publik yang tidak memadai, kuliner 
malam kesawan square ini tidak dibuka lagi.  
 
Kasus Perancangan Pusat Kuliner Tepi 
Sungai Deli Medan 

Lokasi pembangunan direncanakan terletak di 
Palang Merah, Kecamatan Medan Barat, Medan, 
Indonesia. Lahan proyek dibatasi oleh kawasan 
pertokoan pada sisi utara dan timurnya, jalan 
palang merah pada sisi selatan dan sisi barat 
yang berbatasan dengan sungai Deli. Proyek ini 
akan mengakomodasi tiga aspek yang ingin 
diangkat yaitu aspek komersial, rekreatif, dan 
historis. 

Aspek komersial berupa desain bangunan utama 
yang terdiri beberapa massa dengan fungsi 
restauran, café, food market, dan fungsi pen-
dukung lainnya. Aspek rekreatif bisa didapat dari 
ruang terbuka dipinggir sungai berbentuk 
promenade dan taman yang akan didesain 
menjadi gerbang bangunan utama dan sebagai 
ruang publik yang dapat digunakan untuk 
berbagai kegiatan seperti acara-acara komunitas, 
festival makanan, pameran, live music, dan 
lainnya. Selain itu festival kuliner yang akan 
diadakan rutin perminggu atau perbulan menjadi 
destinasi wisata yang menarik karena pengun-
jung dapat menikmati beragam kuliner yang 
berbeda setiap event dan diadakan diruang 
terbuka sepanjang tepi Sungai Deli.  

Sedangkan aspek historis akan ditanamkan secara 
implisit dalam kedua aspek yang sebelumnya di-
sebutkan. Membuat pusat perkembangan ekonomi 
yang menggunakan sungai sebagai titik utamanya 
secara tidak langsung memasukkan nilai sejarah 
dari Sungai Deli yang merupakan awal pusat 
pertumbuhan Kota Medan. Aktivitas perekonomian 
yang akan terjadi nantinya diharapkan sebagai 
bagian dari nilai historis itu sendiri. 
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Konsep dan Hasil Perancangan

Konsep dan hasil rancangan terbentuk dari 
unsur fisik maupun unsur non-fisik yang telah 
dijabarkan sebelumnya sebagai pembentuk ka-
rakter kawasan. Unsur-unsur tersebut kemudian 
distudi dan diterapkan ke dalam rancangan se-
perti berikut yang dapat dilihat melalui skema 
pada Gambar 5. 

Penerapan Karakter Non-Fisik Kawasan ke 
dalam Arsitektur Bangunan tediri dari tiga tema 
yaitu yang bernuansa pecinan, kolonial, dan 
melayu. Hal tersebut dipilih karena menjadi 
unsur lokal yang cukup identik pada perkem-
bangan kota Medan tempo dulu. Tema pecinan 
berada dibagian depan tapak sedangkan tema 
kolonial berada disisi belakang tapak. Tema 
pecinan dapat dilihat dari penggunaan atap 
miring, terdapat balkon, dan sistem arcade. 
Sedangkan tema kolonial menggunakan atap 
datar dan fasad yang banyak menggunakan 
arch, serta menggunakan sistem arcade juga.  

Untuk tema melayu diterapkan dalam bentuk 
ruang terbuka seperti taman dan amphitheater, 
hal tersebut di karenakan karakter orang melayu 
yang senang berkumpul sehingga pengaplikasi-
annya menjadi bentuk ruang publik. Hasil desain 
tersebut dapat dilihat lebih jelas melalui tampak 
bangunan pada Gambar 6. 

 

 
 

Gambar 6. (atas) tampak dari jalan. (bawah) tampak 
dari sungai 
 
Sejarah sungai Deli sebagai pusat pertumbuhan 
kawasan diterapkan secara implisit pada peran-
cangan. Membuat atraksi perahu me-ngelilingi 
sungai Deli menjadi wahana untuk mengingat 
kembali sejarah sungai deli. Untuk merepresen-
tasikan sungai Deli sebagai jalur perkonomian 
dibuat promenade di sepanjang tepi sungai 
sebagai jalur penghubung kawasan komersil 
(Gambar 7). Dengan mengembangkan kawasan 
pinggiran Sungai Deli diharapkan dapat menjadi 
kawasan perekonomian dan juga sebagai wajah 
kota. 

Gambar 7. Perspektif suasana tepi sungai 
 

Penerapan Karakter Fisik Kawasan ke dalam 

Gambar 5. Konsep perancangan 
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Arsitektur Karena mengangkat karakter kota 
Medan tempo dulu, makan konsep fasad yang 
digunakan yaitu proporsi ruko pada masa dulu. 
Terdapat dua kawasan yaitu daerah pecinan dan 
kolonial. Daerah pecinan ditandai dengan atap 
miring sedangkan kolonial dengan atap datar. 
Pada tema kolonial, digunakan kanopi sebagai 
pelindung cuaca panas dan hujan. Kanopi juga 
digunakan sebagai elemen entrance untuk sisi 
samping bangunan. 

Peletakan massa dapat dibedakan menjadi tiga 
bagian (Gambar 8). Hal tersebut dibedakan ber-
dasarkan karakter gaya bangunan yang di-
gunakan pada masa dulu. Pertama yaitu bagian 
waterfront (Gambar 10), dimana bangunan 
menghadap ke arah sungai dan dapat menik-
mati suasana sungai secara langsung. Sistem 
kedua yaitu inner court (Gambar 11), dimana 
terdapat ruang terbuka diantara kedua massa, 
hal tersebut dapat difungsikan sebagai taman 
dan outdoordining. Selain itu pemilihan inner-
court juga dipilih sebagai alternatif bangunan 
yang tidak dapat melihat ke arah sungai secara 
langsung. Sistem terakhir yaitu kedua massa 
yang diletakkan berdekatan sehingga mem-
bentuk lorong (Gambar 9). Hal itu membuat 
suasana streetshopping lebih terasa, karena 
ruang yang lebih terdefinisi. Pada bagian ini 
lorong ditutup menggunakan kanopi untuk 
menghindari cuaca panas dan hujan.  

Gambar 8. (atas) area waterfront, (tengah) area 
innercourt. (bawah) area lorong 

 

 

Gambar 9. Area street shopping 
 

Ruang sosio-kultural 

Pusat kuliner ini diharapkan dapat menjadi 
ruang publik yang menyatukan beragam kultur 
yang ada di Kota Medan. Hal tersebut dapat di-
ciptakan dengan membuat sistem shared 
seating agar terjadi pertukaran kultural dari 
pengunjung. Membuat ruang terbuka seperti 
plaza, amphi, dan promenade di sepanjang tepi 
sungai juga dapat dijadikan sebagai ruang 
sosio-kultural. 

Pada hasil perancangan terdapat beberapa 
ruang terbuka yang dapat dijadikan sebagai 
ruang interaksi masyarakat. Pertama yaitu 
daerah taman yang berada dipersimpangan 
jalan, berfungsi sebagai ruang publik dan 
sekaligus pintu masuk masyarakat umum yang 
ingin menikmati suasana sungai di sepanjang 
promenade. Area kedua yaitu daerah prome-
nade, yaitu pedestrian yang ditujukan untuk 
publik agar dapat berjalan di sepanjang tepi 
sungai. Pada daerah ini terdapat beberapa 
atraksi seperti outdoordining, amphiteater, 
floorfountain, dan viewing deck.  

Gambar 10. Area Waterfront 
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Area ketiga yaitu daerah ruang terbuka yang 
berada di tengah (Gambar 10), area ini 
berfungsi sebagai entrance utama dari bangu-
nan. Dibuat terbuk aagar pengunjung dapat 
melihat langsung ke arah sungai ketika pertama 
kali datang. Area ini juga dibuat terbuka agar 
dapat diperuntukkan untuk acara-acara tertentu 
seperti festival dan lainnya. Area berikutnya 
merupakan kawasan bangunan yang berbentuk 
innercourt (Gambar 11), dimana terdapat ruang 
terbuka diantara kedua massa yang dapat 
difungsikan sebagai outdoordining dan ruang 
berkumpul, 

Gambar 11. Area Innercourt 
 

Kesimpulan 

Karakter kawasan merupakan aspek yang dapat 
meningkatkan kekhasan suatu kawasan. Dalam 
perancangan pusat kuliner, karakter kawasan 
sangat penting dikarenakan pusat kuliner meru-
pakan daya tarik dan wajah kota. Pada kasus 
perancangan pusat kuliner ini, karakter kawasan 
yang diangakat yaitu karakter kota lama Medan. 
Pemilihan karakter kota lama Medan sendiri di-
karenakan lokasi yang berada di pusat per-
tumbuhan kota lama Medan dan di tepi sungai 
Deli. Sehingga karakter kota lama Medan dirasa 
menjadi karakter yang paling sesuai untuk di-
terapkan pada perancangan ini.   

Karakter kawasan dapat dibentuk melalui unsur 
fisik dan unsur non-fisik. Unsur fisik dapat 
berupa fasad, proporsi dan skala bangunan, fitur 
fisik bangunan, serta sirkulasi kawasan. Sedang-
kan unsur non-fisik dapat berupa fenomena 
ruang, sejarah kawasan, daya tarik, serta pola 
perilaku masyarakat. Karakter fisik dapat dilihat 
dengan menerapkan unsur-unsur lokal dan khas 
tempo dulu seperti ruang berbentuk arcade, 
shopping street, dan fasad ruko lama. Karakter 
non-fisik dapat diciptakan dengan membuat 

tema-tema tertentu pada setiap kawasan, pada 
kasus perancangan ini tema yang diterapkan 
yaitu melayu, kolonial, dan pecinan. Sejarah 
sungai Deli sebagai karakter non-fisik diterapkan 
dengan membuat desain yang merespon sungai 
dan sirkulasi menerus di sepanjang sungai.Dan 
yang terakhir menerapkan ruang sosiokultural 
dengan membuat ruang-ruang publik seperti 
plaza dan promenade di sepanjang sungai untuk 
interaksi dan pertukaran budaya masyarakat 
setempat.  

Penerapan karakter kawasan ke dalam suatu 
rancangan tertentu harus melewati berbagai 
proses analisis. Seperti analisis pemilihan karater 
kawasan yang paling sesuai hingga analisis ciri 
karakter kawasan tersebut. Dalam suatu peran-
cangan, karakter kawasan tidak dapat langsung 
diterapkan secara harfiah, sehingga harus tetap 
menyesuaikan dengan kebutuhan dan desain 
yang dirancang.  
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