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BAB V
PENDEKATAN DASAR
PERENCANAAN DAN PERANCANGAN
Pendekatan yang dilakukan bertujuan untuk memecahkan masalah
yang telah disebutkan pada pendahuluan,

yaitu upaya membuat suatu

rancangan pusat perbelanjaan dan rekreasi yang menampung kedua sektor
perdagangan sektor formal dan informal. Oleh karena itu ada dua pende
katan pewadahan yang dilakukan, yaitu berdasarkan :
a. Tuntutan pelaku utama dalam Shopping Mall yang terdiri dart pen
gunjung, pedagang formal dan informal. Dati anaUsis kebutuhan dan
keinginan pelaku akan didapatkan sejumlah persyaratan penggabun
gan yang mengarah ke pemecahan masalah arsitektur tertentu.
b. Kebutuhan ruang pada Shopping Mall yang mewadahi kegiatan berbe
lanja dan berekreasi.

5.1. PENDEKATAN DAN POTENSI LOKASI

Lokasi Shopping Mall ini direncanakan paCla jalur strategis yang
merupakan koridor perdagangan, yaitu Jl. Mataram. Lokasi ini memiliki
potensi yang khas yaitu keberadaan sektor informal.

5.1.1. Sektor Informal
Sektor informal dalam pembahasan adalah pedagang kaki lima
(PKL). Keberadaannya menimbulkan dampak positif dan negatif tersen
diri. Dampak positif bersifat primer dan sangat potens1al bagi kawasan.

Sedang dampak negatif bersifat relatif dan dapat ditangani melalu i
perencanaan pengaturan.
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Dati segi arus konsumen dan jalur pemasaran, penempatan didalam
sistem PB memang lebih menguntungkan,

tetapi konflik-konflik yang

terjadi pada penempatan model ini cukup besar yaitu persaingan dengan
sektor formal dan nilai estetis.
--./. Untuk itu dipakai model penempatan gabungan (1) dan (2) yaitu
variasi keduanya berupa penempatan sektor informal pada PB melalui
gabungan tak langsung,

dengan pengaturan tempat,

waktu,

sarana,

komoditi dan jumlah usaha. Pada gabungan tak langsung, sektor infor
mal menempati luar unit tetapi masih da1am PB.

a. Bentuk pengaturan :
1. Tempat usaha, menempati ruang publik/mall atau ruang luar sebagai
transisi.
2. Waktu usaha, dibatasi pada janis PKL tertentu, .misalnya : Lesehan.
sedang pada PKL yang lain tidak dibatasi sejauh tidak mengganggu
sektor formal, misalnya : PKL buah-buahan dan koran/majalah.
3. Komoditi usaha, ditentukan PKL dengan komoditi berbeda.
4. Sarana usaha, fasilitas memakai fasilitas PB.
Pengaturan diusahakan menarik.
5. Jumlah usaha, dibatasi sesuai kapasitas roang yang tersedia.
b. Perwadahan

Pewadahan dilakukan aleh pengelola PB sbb
1. Pada mall terbuka yaitu dalam mall dan court dengan fungsi yang
menempati sudah ditentukan pada satu court. 8ebagai contoh lihat
gambar di bawah.
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M4LL

Gambar . 5 .1. Pewadahan Sektor Informal di Mall Terbuka
Somber : Pemikiran

2. Ruang Luar
Penempatan pada ruang luar dilakukan untuk nleningkatkan perannya
sebagai ruang transisi.

8ektor informal yang menempati diarabkan

pada jenis komoditi yang rnemerlukan daya tarik ruang terbuka.
Beberapa alternatif secara fisik dapat digambarkan sebagai berikut :
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Gambar.5.2. Alternatif Pewadahan Pada Ruang Terbuka
Sumber : Pemik!ran
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c. Hubungan dengan Sektor Formal
Pada gabungan tak langsung, sektor informal berkedudukan pada
ruang luar dan ruang mall, sehingga harus memperhatikan kelancaran
flow pengunjung ke unit formal (Unit-unit retail) dalam arti tidak
rnenghambat.
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Gambar.5.3 Pengaruh Letak sektor Informal dan Flow Pengunjung
Sumber : Pemikiran
Secara fisik, hubungan dengan sektor formal dapat berupa
a. Penghubung unit-unit sektor formal.
b. Pem1sah unit-unit sektor formal.
c. Unsur lepas.
d. Pusat dart unit-unit sektor formal.
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Gambar •5.4. Hubungan dengan 5ektor Informal
Sumber : Pemikiran
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5.1.2. Tinjauan Lokasi ja1an Mataram
Dalam RDTRK I

J1. Mataram merupakan jalur utama dalam wilayah

Pengembangan Pusat Kota secara terbatas , dengan peruntukan pengem
bangan fungsi perdaganga eceran I

jasa komersial I

fasilitas tersebut hanya berada pada sisi jalur I

fasilitas sosia1 I

dan

dengan skala pelayanan

regionaljkota.

J1. Mataram merupakan jalur representatif karena posisinya yang
strategis yaitu I

dek.at dengan pusat-pusat kegiatan I

kota, jalur transportasi penting eli 8emarang.

Gambar.5.6. Pusat-pusat Kegiatan
Sumber : Pemikiran
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5.1.3. Alternatif dan Pemilihan Site
Krtteria pemilihan :

a. Sesuai dengan rencana tata kota yaitu bagi kegiatan perda
gangan.
b. Luasan memadai.

c. Aksesibilitas baik.
d. Representatif (dekat dengan pusat kegiatan).
Alternatif site diperOIeh :
1. Perempatan/persimpangan Jl. A. Yani - Jl. Mataram

Luasan tanab memadai ± 2,2 Ha. Perencanaan tata guna tanah kota
sebagai kegiatan perdagangan.

Merniliki aksesi bllitas

baik,

dilalui

transportasi umum, jalan dua jalur, pencapaian dapat dart 3 arah
(Jl.Mataram, Jl. A. Yani, Jl.Majapahit). Representatif karena dekat
pusat kegiatan yaitu area .perdagangan Jl. MT Haryono, kampus,
pusat komersial Simpang Lima dan kondisi site baik.
Permasalahan yang mungJdn t1mbul adalah adanya sektor informal eli
Jl.

Siwalan berupa warung makan dan minum.

Dampak kchadiran

Shopping Mall dapat meningkatkan eifisiensi laban

komersial dan

menartk konsentrasi kegiatan dart Simpang Lima.•

2. Jl. Mataram, perempatan Bangkong
Luasan tanah kurang memadai ± 1,5 Ha. Perencanaan tata guna tanah
kota memungJdnkan. Aksesibllitas baik, dilalui transportasi. umum,
dapat dicapai dengan mudah dari arab Jl.

A. Yam,

Jl.Majapahit,

J1.Mataram. Representatif karena terletak pada kawasan perdagangan
khas yang sudah dikena!, dekat pemukirnan menengah ke atas dan
pada simpul korldor.
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Fungsi existing adalah lahan kosong, rencana untuk Bangkong Plaza.
Masalah area adalah terdapatnya PKL makanan dan buah-buahan.

Keberadaan Shopping Mall akan meningkatkan daya tarik komersial
lingkungan.

3. Jalan Mataram dePan Sri Ratu Peterongan
Luasan tanah memadai ± 1,9 Ha. Perencanaan tata guna tanah kota
mernungJdnkan. Aksesibilitas kurang baik, hanya dapat dicapai dati
sisi Timur Jalan Mataram karenapemisahan jalur, atau dari JI.
Wonodri (Jl. Lingkungan) • Representatlf karena berada pada jalur
perdagangan yang sudah dikenal. Fungsi eksisting adalah lahan
kosong bagi peruntukan perluasan Sri Ratu (rencana).
Masalah area berupa keberadaan PKL hasil bumi diwadahi pada PB,
kesemrawutan kondisi lingkungan. Dampak positif Shopping Mall
adalah dapat mewadahi sebagian PKL yang sesuai dan memperbaiki
visuallingkungan. Dampak negatif adalah persaingan langsung
dengan pertokoan sekitar.

ALTERNATIF LOKASI

FAKTOR NILAI

1

2

3

PERENCANAAN KOTA
LUASAN TANAH
AI<SESIBILITAS
REPRESENTATIF
DAMPAK TERHADAP LINGKUNGAN

8
10

10

9
8
8

9
8
8
8
8

9
5
10
3

TOT A L

43

41

37

Tabel V-I. Pembobotan Site (Indikator 5.1.3)
Sumber : Analisa
Indikator penilaian = 10 - 9 sangat baik
8-7baik
6 - 4 cukup
3 - 2 kurang baik
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Ternyata nilai terbesar pada alternatif site 1, sehingga dipilih site
pada Jl. Mataram (perempatan J1.A. Yani)
Permasalahan teknis seperti penguasan tanah diasumsikan melalui pembe
!ian dengan pertimbangan mengikutsertakan secara kooperatif pada para
pedagang di lokasi. Hal ini didukung adanya sebagian besar tanah yang
belum berstatus hak milik melainkan HGB

(menurut RTRK 8emarang).

8edang kerjasama secara kooperatif didukung adanya kenyataan bahwa
pedagang di site tei:'golong pedagang golongan menengah yang memer1u
kan sarana lebih baik bagi usahanya.
5 .1.4. AnaIisis Site
a. Kondisi site
Luas site ± 2,15 Ha.

Koefisien Lantai Dasar 1,8.

Koefisien Luas

bangunan 60-80% (khusus fungsi perdagangan hingga 100%). Batasan
site, di utara Jl. A. Yani, di selatan Jl. Siwalan, di Timur Jl.
Mataram, di Barat J1. Gajam.
b. SirkuJasi sekitar site

SirkuIasi sekitar site cukup baik, didukung kondisi jalan yang baik.
Arus padat terjadi di J1. Mataram perempatan pada waktu tertentu
yaitu pada 07.00-09.00 dan 12.00-04.00
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Gambar.5 .7. Alternatif Site
Sumber : Pemikiran
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Tabel V-2. I<ondisi Jalan
Sumber : RTRI< Semarang
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Arahan pengembangan :
Karena kepadatan terbesar ada pada Jl.Mataram dan Jl.A. Yani,
pencapaian lokasi

maka

dari kedua jal.an itu harus diperhitungkan agar tidak

terjadi crossing dan kesulitan. Selain itu kondisi jalan lingkung. an
seperti Jl. Siwalan dan Jl. Gajam yang jelek perlu ditingkatkan.

c. Kegiatan Lingkungan
Bentuk-bentuk kegiatan yang ada di jalan lingkungan adalah
pertokoan,

berskala

menengah,

jasa

komersial,

pemukiman

golongan

menengah ke atas, perkantoran pemerintah dan fasilitas sosial.
Waktu kegiatan berlangsung pada jam-jam tertentu yaitu, perto
koan pada 09.00-14.00 sid 17.00-19.00, kantor pemerintah pada 08.00
14.00, jasa komersial pada 08.00-17.00, fasilitas sosial pada 08.00-13.00,
pemukiman berlangsung sepanjang hari (frekuensi kegiatan rendah saat

penghuni bekerja sekitar 08.00-17.00).
Intensitas kegiatan terbesar hanya ada pada daerah sekitar
perempatan Jl.

A. Yani-Jl.

Mataram. Intensitas di bagian lain sangat

rendah. Pada pertokoan, rata-rata pengunjung aoalah pegawai negeri,
karyawan, mahasiswa dan pel.ajar. Hal ini dikarenaJ.:an lokasi berdekatan
dengan pusat kegiatan pemerintah, kantor swasta d,an kampus.

5.2.

PENDEKATAN

PENGGABUNGAN

KEGIATAN

SEKTOR

PERDA

GANGAN FORMAL DAN INFORMAL
5.2.1. AnaUsa Kegfatan Pe1aku sebagai Penentu Tata Ruang

a. Pedagang Formal
Pelaku pada sektor perdagangan formal ini umumnya terdirl dari
oleh pedagang dengan modal cukup

kuat dengan

sasaran konsumen

'I

I
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terbatas pada masyarakat golongan ekonomi menengah keatas.

Berda

sarkan pengamatan pada pusat-pusat perbelanjaan yang ada pelaku pada
sektor formal ini terdirt dati
1. Penjaga toko
Kegiatan Yang dilakukan oleh penjaga toko ini merupakan faktor yang
paling dominan karena jumlahnya relatif besar. Mereka datang·· pada
waktu-waktu tertentu, yaitu saat datang di pagi harf, saat adanya
pergantian penjagaan (shift) dan pada waktu pulang bekerja.
Umumnya

datang

dengan

menggunakan

kendaraan

umum,

sepeda/sepeda motor atau diantar.
Oleh karena itu hendaknya.Shopping Mall yang direncanakan ini juga
menyediakan fasilitas khusus untuk karyawannya seperti kantin dan
parkir khusus kendaraan karyawan.
2. Pemilik toko
Pemilikjpenyewa ruangan tako umumnya menghendaki:
pemanfaatan

ruangjinteI:ior toko yang efisien, dalam arti terda

pat ruang yang cukup untuk aktivitas pelayanan, sekaligus
mampu menampung pengunjung semaksimal mungkin
-

kemudahan dan kelancaran

bagian service (pelayanan, persiapan

dan penyimpanan)

segi visualjpenampakan barang pada

etalase toko yang dapat

meningkatkan daya tank dan daya saing, sehingga pengunjung
tidak hanya lewat, tapi tertarik untuk masuk ke dalamnya
Dart kehendak pemilik tako di atas maka pewadahan untuk pel.aku ini
harus benar-benar memperhitungkan aliran pengunjung dan aliran
barang (pergudanganjpeny1mpanan, distribusi) agar tidak terjadi over
88
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lapping kegiatan yang saling mengganggu. 8e1ain itu pengaturan interi
or toko yang efektif dan penyajian barang yang bersifat promotif sangat
mempengaruhi kesuksesan sebuah toko.
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Gambar 5.8. Macam-macam Lay-out Perabot pada Ruang Toko
(Sumber : Neufert, 1986)

Gambar 5.9. Variasi Fasade Toko yang Bersifat Promotif
(Sumber : Pernikiran)
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b. Ped.agang Informal
Pedagang informal ell Shopping Mall ini dibatasi bagi pedagang
yang dapat menunjang suasana yang 'santai dan rekreatif. seIain itu
juga dengan mempertimbangkan jenis barang pedagang informal yang
umumnya ada pada pusat-pusat perbe1anjaan besar dan tidak menggang
gu kegiatan perdagangan formal yang ada. Pedagang informaljkaki lima
yang ada terdiri dari pedagang makanan/jajanan, souvenir, kerajinan,
majalahjkoran •
Salah satu cara Pendekatan perancangan fasilitas kegiatan

bagi

mereka ell Shopping Mall yang direncanakan adalah dengan studi perila
ku kehiduPan keseharian pedagang kaki lima dan perkembangannya.
lcachan

aaongan/pikulan

non-pennancn
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Gambar 5.10. Studi Keseharian Pedagang Kakilima dan
Perkembangannya
(Sumber : Pengamatan)
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Dar! contoh-contoh operasi pedagang kakilima tersebut dapat
ditarik simpulan kegiatan kesehariannya secara umum, antara lain :
1. Pola perdagangan eceran

2. Lokasi bersifat 'parlsitis' (menempel. pada pusat keramaian lain)
3.

Deversitas

(keanekaragarnan)

dart barang yang

diperdagangkan

tinggi

4. Kegiatan tawar-menawar

merupakan ciJ:i khas pedagang kaki lima

5. Adanya ruang tempat berinteraksi langsung

antara penjual dan

pembel.i merupakan prasyarat utama

Dari studi mengenai kegiatan

pedagang kakilima dan

masalah

masalah yang dapat timbul, maka upaya penanganan yang harus dilaku
kan antara lain :
Ruang kakilima d.iberi batasan yang jelas
Pembatasan jumlah, jenis barang dan lokasi pedagang kaki lima pada
penggal-penggal tertentu
Mendorong sektor 1nformal/kakilima yang ada menjadi usaha
formal dengan penyediaan fasilitas yang menunjang, misal :
warung nasi

-

--> restoran/pujasera

pedagang sem1-permanen

----> .toko

pedagang asongan

---->

ciri-ciri

kios

pedagang kakilima yang terbuka, berkesan

tif dan b1asa menempati ruang-ruang di pinggir

tr1an dapat tetap dipertahankan sebagai
tetapi pewadahannya berupa kios,
pengelola dengan desain khu
agar tidak berkesan sam

akrab/rekrea
jalan/jalur pedes

ciri khas lingkungan,

shelter, gerobak dibuat oleb

sus dengan bahan-bahan sed.erhana

rawut/merusak lingkungan.
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c. Pengelo1a

Pelaku ini pada dasarnya ti.dak banyak mempengaruhi tata ruang
yang ada karena jumlah pelaku yang terlibat relatif sedikit dan tidak
berhubungan langsung dengan kegiatan perbelanjaan dan rekreasi di
Shopping Mall. Pengelola umumnya menginginkan keuntungan maksimal
dengan mengusahaka,n jumlah area yang dijual (rentable) sel.uas-luasnya.
d. Pengunjung

Konsumen/pengunjung adalah masyarakat yang membutuhkan
barang dan ingin berekreasi. Pada pusat perbelartjaan dan rekreasi ini
Pengunjung menginginkan memperoleh banyak pillban barang I pelayanan

yang maksimal dalam· transaksi maupun parkir

I

serta

suasana yang

menyenangkan dart penampilan roang dan bangunan.
Keinginan ter:sebut menimbulkan tuntutan-tuntutan sebagai berikut :
1. Pola sirkUlasi ruang yang tidak mengikat . agar pengunjung dapat

bebas berkeIiling/berbe1anja, meIihat-lihat atau berekreasi.
2. Pencapaian yang mudah ke segala arab serta pola sirkulasi yang je1as

dan sederhana agar pengunjung tidak mudah keh11angan arab atau
orientasi.

e. Simpulan Analiea

Kegiatan

PeJaku sebagai

Penentu Tam

Ruang

Pari uraian di atas dapat dislmpulkan bahwa segmen
kegiatan pedagang formal dan informal merupakan faktor kegiatan yang

terpenting dan spesifi.k pada Shopping Mall ini, karena tujuan utama
perencanaan in! adalah menggabungkan kedua .sektor in! dalam satu

kesatuan. Kedua sektor perdagangan ini punya tuntutan sendiri-sendiri
yang terkadang dapat Wing mendukung. atau bertentangan. Dalam hal
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ii'l1 pengunjung juga merupakan faktor yang turut menentukan dalam

upaya pewadahan kedua sektor ini.
5.2.2.

AnaJisis

Pola

Penggabungan

Kegiatan

Formal

dan

Informal

a. Perbedaan-perbedaan antara kegiatan perdagangan formal dan
informal dan upaya penye1esaiannya.

Perbedaan-perbedaan yang ada antara kegiatan perdagangan
formal dan informal akan dianalisa lebih lanjut pada tabel V. 3 • berikut
ini untuk mendapatkan cara pemec:ahan masaIahnya.

b. Pengolahan ruang dan pola sirkulasl secara global
Perletakan sektor perdagangan informal diarahkan terutama pada
lantai dasar diluar bangunan utama. hal ini juga sesuai dengan tuntutan
kegiatannya yang bercirikan keterbukaan fisik dan visual (kedekatan
dengan ruang luar).
Dart analisis di atas didapat faktor-faktor yang mendukung dan

. menghambat penggabungan.

Untuk

mendapatkan

opt:imal ada beberapa alternatif pengolahan ruang
d.engan masing-masing keuntungan dan kezugiannya.
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1. Altmnatif I:
meletakkan sektor perdagangan informal berdampingan dengan sektor
perdagangan formal di dalam/luar bangunan tanpa pemisahan yang
jelas (jarak keduanya relatif dekat).

Keuntungan

.

terdapat kontinuitas/hubungan erat antara
pedagang formal dan

informal,

sehingga

saling

melengkapi.
Kerugian

.

kegiatan pedagang kakilima/sektor informal yang dapat
mengganggu kegiatan pedagang formal,

misalnya

peluberan jumlah pedagang kakilirna sehingga masuk
ke area yang ditujukan untuk pedagang formal, serta
terjadi persaingan janis barang yang dijual sarna.

.:.~

..

"

.

Allcm6lifl

mualah: pclubcran Pike
dal"m arc. PF

Kceerangsn:
PF
PI
P

Rr

:
:
:
:
:

Pedacanc Fonnal
Pcda&anc lnfonnd
Parkir
Jalut airk\lusi pcdC&trian
Pola sirk\llasi
: RUAni Tcrb\lu

Garnbar.5 .11. Alternatlf I
(Sumber : Pemi.kiran)
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T ABEL.· V - 3. Analisis Pola Pengabungan Kegiatan
dan Informal

Pedagang

Formal

--------------------------------------------------------------------------------------------------KOlllponen

Perdagangan
Formal

Perdagangan
Informal

Keterangan

Penyelesaian

-------------.------------------------------------------------------------------------------------Jenis barang

terutala bahan
pangan, souvenir,
keraj inan, dll.

terutama bahan
sandang, pangan,
dU.

1+)
melengkapi
banyak pi lihan

Jenis barang sama
---) dijaahkan
---) didekatkan

Sifat barang

kotor-bersih

bersih

1-)
D1enggangu

- dibatasi
- pengendalian saapah

Kualitas barang

rendah-sedang

sedang-tinggi

1+)
melengkapi
banyak pi Iihan

pengelompokan

Wadah barang

disajikan seadanya disajikan dengan
(pada lantai, ge- baik (promotif)
robak, dsb.)

1+)
pilihan suasana

pengelompokan

Jenis Pedagang

temporer

tetap

1+)
modal besar mem
bantu modal kecil

subsidi silang

Sosial Ekonolli

menengah ke bawah

aenengah ke atas

(+)
akalalasi pembeli

dimanfaatkan
keduanya

rekreasi

(+)
pil iban suasana

penyediaan fasi
litas belanja dan
rekreasi

Motifasi konsamen kontak sosial

Pelayanan

personal service

- self selection
- self service

(+)
pilihan suasana

pengelompokan

Cara Jaal-Beli

tawar-lenawar

harga mati

1+)
pil ihan saasana

pengelompokan

Kegiatan
Jual-Beli

relatif ramai
dan rUllet

relaUf hnang
dan teratur

( -)
pemisahan kegiatan
menggangggu
yang saling aeng
gdnggu
_.y __________________________._____••

~_.~

• • • _ . _ . __ • • _______________ M • •

~L

••• _

••••••

~

•••••

~~~~

__ • • • •

(sumber peiikiran)
Keterangan: (+) -----) mendukung bila digabungkan
(-) -----) tidak aendukung bila digabungkan
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2. Alternatif

n:

meletakkan ruang terbuka di antara kelompok pedagang kakilima dan
pedagang formal sebagai ruang transisi/perantara (jarak keduanya
relatif jauh) Keuntungan

.

Kegiatan pedagang kakilima yang relatif ramai tidak mengganggu
kegiatan pedagang formal yang relatif tenang/teratur.
- pe!uberan jumlah pedagang

kakilima dan pengunjung dapat ditam

pung sementara pada ruang terbuka yang ada.
- tidak terjadi persaingan yang menyolok bila terdapat jenis barang
yang dijual sarna.
- peruangan bagi pedagang kakilima menjadi jelas.
Kerugian : pemisahan yang cukup tegas dengan jarak antar kegiatan
yang relatif jauh dibanding alternatif I dapat mengakibatkan kecen
derungan sirkulasi pengunjung yang hanya ingin ke sektor perda
gangan formal saja. Hal ini terutama akan terjadi aPabila tidak ada
pengarah yang jelas dan daya tarik visual pada kelompok pedagang
kakilima ini.

Allernatir II

pelubcnn PI dapat di·
tampung pada ruang lerbulca

Gambar. 5 .12. Alternatif

n

(Sumber : Pemikiran)
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3. Alternatif m:
meletakkan sektor perdagangan informal pada jalur sirkulasi pengun
jung di dalam/luar bangunan
Keuntungan
- ciri-cirl pedagang kakilima
di pinggir jalan

yang biasa

menempati ruang-ruang

dapat tetap dipertahankan

- menimbulkan suasana rekreatif dan akrab

antara pengunjung dan

perdagangan kaki lima
Kerugian
-

pejalan kaki dapat terganggu oleh pembel1 dan barang dagangan

kakilima bila tidak ada pengaturan/batasan yang jelas.
- perletakan

kios/area pewadahan sektor

sepanjang pedestrian dapat

perdagangan informal di

merusak

Shopping Mall bila tidak didesain dan

daya

tarik

visual

ditata secara baik.

Allcmalif III

~

&

Gambar . 5 .13. Alternatif m
(Sumber : Pemikiran)
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Untuk mendapatkan penggabungan yang optimal maka alternatff
yang akan dipakai adalah alternatif

n dan m, yaitu meletakkan sektor

perdagangan formal pada ruang terbuka yang ada dan pada jalur sirku
lasi pengunjung (dalam hal ini adalah "mall"). Alternatif perletakan ini

juga mempertimbangkan penempatan area parkir pada kawasan.
Berdasarkan tabel V.3.· alternatif penggabungan in! dapat diurai
kan sebagai berkut :

Pedagang informal pada jalur sirkulasi ---> (+ )
khusus untuk pedagang yang jenis barangnya berbeda dengan
pedagang formal,

sifat

barang

bersih

(non-makanan)

dan

tidak

mengganggu
Pedagang informal yang terpisah dari pedagang formal

----> (-)

khusus untuk pedagang yang butuh pengelompokan tersendiri
karena dapat mengganggu kegiatan pedagang formal (termasuk
pedagang makan).
Bila digambarkan alternatif penggabungan adalah s8bagai berikut :

8

8

Gambar. 5.14. Alternatif Penggabungan Perdagangan Formal dan
Informal (Sumber : Pemikiran)
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c. SimpuIan Bentuk Penggabungan Kegiatan Formal dan Informal
Dati analisis di atas dapat dilihat bahwa ruang terbuka dan mall
merupakan ruang terpenting bagi upaya penggabungan kegiatan sektor
perdagangan formal dan informal.

Ruang terbuka dapat berupa area

parkir dan plaza sebagai ruang transisi. antara kedua sektor tersebut .

. _... --_ ..

-.-.~-

... -_ ... _.------------------_. __ ._---- ----------------._------_._._--------------

\PF.P'[
PF

PI

~<.-.

PF

p

PI

Slfat Ruang Perantara

UJud Ruang
Perantara

ruang per:anura dapat bcrbeda
clalern bcntuk dan orienta. I clad
kedua·ruang lalnnya LrItuk
menunJukkan 1ungsl pendukLrlgnya

Ruanll Te rbUka

kedua ruang sepertl Juga ruang
perantara dapot 8etara dalam
ujud dan ukuran dan menbentuk
urutan-urutan llnier ruang

Ruang Terbuka

ruang perantara dapot menjadl
llnier dalam bcntuk untuk
menghubungkan kedua ruang yang
berjauhan satu sarna lain atau
menyambung seluruh deretan
ruang-ruang yang tldak punya
hubungen langsung

Hall

ruung perantara jlka cukup
bcsar depot menJadl'ruengyang
d~nlnan dalam hubungan dan
mampu mengorganlslr seJumlah
ruang-ruang yang menglkutinya

Ruang Terbuke

bentuk ruang perantara clapat
dltentukan hanya oleh bentuk
bentuk dan orientasl darl dua
ruang yang dihubungkan

Ruang Terbuke
Keterangan: PF • Pedageng Formal
PI • Pedagang Informal

Tabel. V.4. Analisis Ruang Perantara dan Wujudnya
(Sumber : Pemikiran)
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5.2.3.

Ruang

Terbuka

dan

Mall

sebagai

Ruang

Perantara

Pedagang Formal dan Informal
Ruang untuk pedagang formal dan informal dapat dikaitkan satu

sarna lain oleh ruang perantara yang berupa ruang terbuka dan mall.
Hubungan antara ruang untuk pedagang formal dan ruang pedagang
informal akan tergantung pada sifat ruang perantara yang menghubung
kannya34 •
a. Ruang Terbuka
Ruang terbuka yang dimaksudkan adalah ruang parkir dan plaza.
Ruang parkir bisa di kelompokan menjadi ekster10r dan plaza dikelompo
kan dalam semi interior35 •
Ruang parkir terutama berfungsi sebagai daerah transisi antara
I

jalur umum (jalan) dengan bangunan yang berfungsi sebagai fasilitas
penunjang sektor perdagangan formal. Penataan parkir pada ruang luar
dan tidal< ada bangunan khusus untuk parkir (dn shopping mall).
Pencapaian yang mudah dan jelas dart tempat parkir menuju area
komersial yang dituju adalah berdasarkan tuntutan kegiatan pelaku,
araban pengembangan ruang parkir. Halini dapat menjadi arah orientasi
bangunan atau sebagai penyatu massa bangunan. Alternatif pola parkir
kcndaraan berupa wujud &GO, paralel, gabungan dan diagonal.

34.Ching,
York, 179

Franchis

DK,

Architecture

Form Space

and Order,

New

35.Ashihara, Y, Exterior Desgin in Architecture', New York, 1974.

100

i

~~~J

Shoppiag Kall di Selaraag - BAB V

..............................
[J'~1tltll[J
.....
..
;.;.;.;.:

:.;.;.:.:.:.;:;

Gambar. 5 ~ 15 Bentuk Bentuk Perhubungan Parkir dengan Bangunan
(Sumber : Pemikiran)

Plaza berfungsi sebagai penyatu atau ortentasi. massa banguanan
untuk pedagang formal dan informal !larus mempunyai kesan kuat, agar

dapat memenuhi plaza yang diciptakan menurut Camilo Sitte, agar diper-
hatikan lebar minimum plaza sarna dengan tinggi bangunan utamanya dan

tidak boleh lebih dua kali tingginya, terkecuali desain plaza memberl
kemungkinan lebih besar lag!.
Besaran plaza : 1 < D/H < 2 (Ashihara, 1974)36, perletakan unsur
titik

diten~

tengah suatu lingkungan tampak stabU dan diam memimpin

unsur unsur disekelilingnya, sehingga titik 1tu sendiri tampak

mendom

inasi bidangnya.

36.Ibid. hallOO
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. :t::.

PIa7.a; 1

<

D/H

<

Tilil:: pada pi~ tampal::
mendolTUn... i bidangnya

2

I .

Gambar 5.16. Plaza yang Mempunyai Kesan Kuat.
(Sumber : Ashihara, 1974 )

-

sculpture

<t~~.
,t,;:::

~

~'::f!'~-~(>
<'- (> dr'.....

tiilaman/pohon

kolam.:

.hcltcr·

Gambar 5.17 Alternatif Unsur Titik pada Plaza yang Memperkuat
Ruang. (Sumber : Ashihara, 1974)

102

i
I

--~

Shopping

Kal~

dl Selarang - BAB V

Plaza. berfungsi juga sebagai sebagaitempat bergerak
berjalan kaki)

tempat duduk

dan

(manusia

sebagai tempat istirahat yang diwujudkan

dalam

tanpa sandaran, tempat duduk ini cocok diterapkan pada

plaza karena mempunyai berbagai. aspek bermacam macam arab (multidi

rectional) yang cocok pada situas! situasi tertentu37 • Tempat duduk yang
terlalu nyaman kurang cocok diterapkan karena pengunjung akan duduk
terlalu lama dan enggan untuk berjalan kembali..
tepian kolam:,air mancui'
acba&ai tempal duduk·· .

tempat dudulc dcngan'::
acluatu unlUlc dipanda,llJ

."
~r-

.;r

......

'

s::Yb

....

~

...

_.-
-

--

undak-Und&lcan·ian"a.. ~.
acbagai tempal" dUduk."
~I/Uf

;>"
\.

.'~"

: banglcu-ban&ku ,
lanpa ...ndaran

Gambar. 5.18. Macam Macam Tempat Duduk Pada Plaza.
(Sumber : Pemikiran)
b. Mall
Fungsi mall sebagai jalur sirkulasi dan ruang bagi pedagang
informal menimbulkan syarat-syarat :

1. DiInensi mall

harus diperhitungkan agar penempatan kios pedagang

ginformal tidak

mengganggu sirkulasi' pengunjung

(hubungan

p,l

dan t)

37.Laurie, Michael, Pengantar kepada Arsitektur Pertamanan, Inter
matra, Bandung, 1990.
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5.3. PENDEKATAN KEBUTUHAN

RUANG

5.3.1. Pengelompokan Ruang

Sistem peruangan pada Shopping Mall dibagi menjadi 4

bagian

menurut fungsinya, yaitu :
a. Ke1ompok ruang pelayanan pembel.anjaan
b. ke1ompok ruang pelayanan rekreasi/hiburan
c. Ke1ompok ruang pelengkap (penge101a, bank)
d. Ke1ompok ruang pendukung (parkir, lavatory, utilitas)
Persentasi untuk ke1ompok ruang pelayanan perbelanjaan dengan
ke1ompok ruang pelayanan rekreas1 diasumsikansebesar 65%
Persentasi ini

didapat sete1ah

membandingkannya

dengan

:

35% •

persentasi

besaran fasilitas pada pusat-pusat perbelanjaan dan rekreasi lain yang
telah ada di Jakarta maupun Surabaya (Iihat lampiran).

Perbandingan area untuk pedagang sektor formal dan informal
diasumsikan sebesar 75% : 25%. Perbandingan ini didapat sete1ah melihat
kebutuhan

ruang

masing,:",masing

pedagang

untuk

melakukan

kegia

tannya. Pedagang kakilima membutuhkan ruang yang re1atif lebih kecil
karena sarana yang dibutuhkan berupa kim;-ki05ll dan gerobak saja.
Pengelompokan ruang dalam bangunan mempertimbangkan terhadap
beberapa faktor, antara lain (Gambar 5.20).
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Gambar 5.20. Kriteria Pengelompokan Ruang
(Sumber : White, 1985)
5.3.2. Hubungan Ruang
Secara makro dilakukan dibuat skema hubungan ruang untuk memperkir
akan sirkulasi dan perletakan ruangnya (Gambar 5.21).

K,=,lcrangan:

1

1

1. Pllrkil'
2. MIiIUAlJ'ium
3. R. Pc:Layanan Pcmbc:lanjaan
4. R. Pd.yanan Rclcrc:..ui
S. R. Pclcngkllp

Gambar 5.21. Skema Hubungan Ruang
(Sumber : Pemikiran)
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5.4. PENDEKATAN KARAKTER EKSPRESI VISUAL

Pendekatan karakter familiar ini, dilakukan melalui ekspresi. visual
ruang yang penting, dalam membentuk persepsi visual pengunjung.
8eleksi ruang penting dilakukan melalui pene1usuran proses kegia

tan pengamatan visual oleh pengunjung, seperti pada gambar 5.22
berikut :

PROSES

J.:EOIATAN

KONTAK VISUAL
F'REKUENSI

MEMPERTIMBANOKAN &
_"!JE~_~!.!-!.~~!'-.!'!.._~_~~~_~~ __
PARI<IR

1

&

CUKUP
~

-------------------

SEI<ILAS DAN
SEBENTAR
SEI<XLAS DAN

-------------  - --- -- - --- - -------- - --- -  - - -
MASUI</I<ELUAR
-------------------
BERJALAN-JALAN,ME_
SEl<sAMA DAN
- - - - - - - - - - - - - 

NII<MATX

SUASANA,

_

BERULANO-ULANO

------- -- - - ------ -- ---- -- --- ----- --- -------
BERB£LANJA,
MELIHAT

BARANO

SEI<ILAS DAN
LAMA;,

Gambar 5.22. Skema Analisis Kontak Visual
Sumber : Pemikiran
Skema tersebut memperlihatkan adanya dua ruang penting yang
_ membentuk persepsi pengunjung, yakni :

1. Mall
adalah ruang dengan tingkat aktivitas dan jumJ,ah pel.ak.u tinggi.
Ruang ini akan sangat kuat membentuk persepsi pengunjung.
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2. Tampilan bangunan,
adalah unsur pembentuk kontak visual paling awal dengan pe!aku,
dimana persepsi yang terbentuk olehnya akan sangat menentukan
keputusan pengunjung untuk berkunjung atau tidak.
5.4.1. Tampilan Bangunan
Citra familiar dalam fasade dikomunikasikan me1alui pengembangan
fasade yang membentuk persepsi akrab/tidak asing dengan pengunjung,
yakni fasade lokal,

melalui tahap-tahap

analisis

berupa

peilgambilan

sampel, analisis dan tipologi fasade. Unsur yang dianalisis adalah figure
fasade, berdasarkan pendapat bahwa: 38
Salah satu unsur bentuk yang paling mudah ditangkap oleh persepsi
visual seorang pengamat adalah gambaran dasar atau figure.
Pengambilan sampel bangunan dibatasi pada bangunan komersial,
khususnya pertokoan yang karakter visualnya merupakan elemen pent
ing, akrab dengan masyarakat dan memiliki kedekatan dengan karakter
awal shopping mall, yakni shopping street.
Melalui pengamatan dan analisis pada 4.2.2.

dengan krite:da di

atas, maka diambil sampel bangunan Pertokoan di jI. A. Yani dan Panda

naran.
Analisis

ditekankan

pada

pola-pola

dominan

fasade yaitu, shape, proporsi dan ornamentasi.

Ir. Setyo Setiadji, anatomi Estetika, hal 13,1978
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Gambar 5.23. Pertokoan j1. A. Yani
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Gambar5. 24:""Pertokoan jl.. Pandanaran
Sumber : RTRK 8emarang
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AnaUss Figure Fasade

a. Proporsi.
Umumnya memiliki proporsi bangunan dengan climensi. horisontal lebih
besar dimensi vertikal.

b .. Shape
Komposisi massa bangunan terdiri dari bidang atap limasan/miring
dan bidang dinding dengan bukaan-bukaan. Massa berukuran se
dang, terdiri dari massa-massa tunggal tersusun linier sepanjang
jalan.

c. Ornamentasi
Berkesan sederhana dan efisien, dengan ornamen menyolok berupa
signboard.

Arahan

pengembangan fasade

dilakukan

melalui

rancang

ulang

pada fasade Shopping Mall yang mengacu pada pola-pola dominan terse

but dengan kemungkinan pengembangan melalui refleksi,
pengambilan

detail

duplikasi.

dan

sebagai

referensi..

5.4.2. Man
Dengan arah pendekatan yang sarna, karaktEoo..r familiar pada mall,
dikomunikasikan melalui pengembangan figure

mall,

yang

berekspresi.

akrab.
Analisis

figure

mall

dilakukan

pada

pola-pola

dominan

berupa

bentuk dasar menurut pelingkup (enclosure), proporsi dan penyelesaian
(finishing) mall. Pemilihan pola tersebut didasarkan pada besarnya nilai
pengaruh yang dihasilkan dalam membentuk karakter ruang.
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a. Bentuk dasar mall
Ada tiga bentuk dasar mall menurut pelingkupnya yakni, mall terbu
ka (open mall), mall tertutup (enclosed mall) dan mall gabungan.

Pada mall tertutup, mall sepenuhnya terlingkupi dan tertutup dati
lingkungan luar, sehingga aktivitas di dalamnya tidak bisa terasakan
dati luar. Hal ini meni.mbulkan kesenjangan interkasi. visual antara
bangunan dengan lingkungan,
akrab.

yang

8edang pada mall terbuka,

mengakibatkan kesan kurang
interkasi visual antara pusat

kegiatan dengan lingkungan tidak dibatasi,

sehingga kesan akrab

terasa. Narnun pada mcill terbuka, privacy beraktivitas dan climatic
control sulit tercapai. Sebagai perbandingan morfologi,

dapat

dilihat pada kasus antara Pasar tradisional,

pusat

pertokoan dan

be1anja modern.
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Gambar •5.25. Morfologi Tempat Belanja
Sumber : Pengarnatan
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Gambar.5. 26. Bentuk Dasar Mall
Swnber : Pemikiran

Uraian tersebut menghasilkan araban pengembangan bentuk dasar
mall, yakni mall gabungan, dimana selain terdapat mall tertutup juga
terdapat mall terbuka sebagai interaksi antara pusat kegiatan dengan
Ungkungan, agar tercapai suasana akrab.
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b. Proporsi Mall
Proporsi atau perbandingan skala, secara psikologis sangat mempen
garuhi pembentukan kesan akrab pada mall. Sebagaimana dikemuka

kan oleh Camillo Site (1978) bahwa:
1. Proporsi plaza/mall yang terlalu vertikal akan
memperkuat kesan bangunan, menimbulkan kesan agung, formal atau
bahkan menghllnpit .•..•••••••••...• D/H < 1
2. Proporsi yang terlalu horisontal akan menyebabkan kesan meruang
berkurang
D/H > 2
3. Proporsi yang berlmbang dapat
diupayakan menimbulkan kesan
akrab
l s D/H:S. 2.
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Gambar 5.27. Pengaruh Proporsi Pada Karakter Ruang

Sumber : Pemikiran
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Dalam kaitan dengan proporsi, pemakaian skala sangat rnempen
garuhi proporsi yang dihasilkan. Misalnya pada pemakaian skala manu
sia,

yakni skala dengan e1emen pembanding manusia,

seperti. gambar

berikut :

pnofOlt~1

OIJ',ANlI~

]JlJ

~

1N1IM

Gambar .5.28. Pengaruh skala manusia pada' proporsi ruang
Sumber : Sumber Konsep, Edward T. White
Gambar tersebut menje1askan bahwa pemak;3iall skala manusia dalam
proporsi ruang, dapat menimbulkan kesan akrab. Pemakaian rangkaian
skala juga dapat mengoreksi proporsi yang terlalu vertikal dan horison
tal menjadi berlmbang, disamping menimbulkan kesan dinamis. Misalnya,

dengan permainan penurunan/penaikan lantai dan plafond.
Untuk itu pengembangan mall diarahkan memakai proporsi yang sei.mbang
dengan skala manusia dengan kemungkinan pemakaian rangkaian skala.
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c. Finishing Mall
Penyelesaian unsur interior yang tepat sangat membantu dalam
memperbaiki kualitas ruang dan pembentukan

persepsi pengamat,

misalnya warna, tekstur, ornamentasi, dU.
Diantara unsur-unsur tersebut,

yang paling berpengaruh seeara

psikologis terhadap persepsi pengamat pada karakter ruang adalah
waxna.

Beberapa kesan psikologis ruang yang disebabkan warna dapat dita
belkan sebagai berUkut :

KARAKUR

GOLONGAN WARNA

CONTOII

Heavy (strong)

gelap, misterius, kaya,
kaya, outdoor, gelap,
implusif, berani, gembira,
dignity, majesty

Hangat (warm)

ilplusif, akrab
gembira, akrab
gelbira
inovatif, wisdom, original

lerah/oranye
oranye
oranye/kuning
kuning

Terang

gelbira
inovatif, wisdom, original
perceUve

oranye/knning
kuning
kuning/hijan

Sejuk

percetive
nature, ballance, normal
relal, santai
dignity, poisen, reserve

kuning/hijau
hijau
hijau/biru
bim
bim/nngu

Natral/ terang

pnritY,inocen,bersih,steril
tenang, sederhana

puUh
abn-abu luda

hitall
coklat
lerah
ungu

Tabel V-5. Pengarnh karakter warna pada rnang
Sutber: Pschycology of Color, Color and BUlan
Respones, disesuaikan kebutnhan.
Tabel memperlihatkan bahwa warna-warna hangat dapat menimbulkan
kesan

akrab,

sehingga

pengembangan

mall

diarahkan

menggunakan

warna tersebut. Selain itu warna terang yang menghasilkan kesan riang
dan santai,

dipakai sebagai aksentuasi untuk menghidupkan suasana

rekreatif.
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