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BAB II

DASAR TEORI DAN STUDI BANDING

1.4 LANDASAN TEORI

1.4.1 Tinjauan Umum Pusat perbelanjaan

A. Pengertian Pusat perbelanjaan

Beberapa pengertian pusat perbelanjaan:

Pusat perbelanjaan adalah sebuah kompleks toko-toko retail dan

fasilitas yang berhubungan dengan itu yang direncanakan sebagai sebuah
kelompok yang menyatu untuk memberikan kenyamanan maksimum dalam

berbelanja untuk para pelanggan dan keterbukaan yang maksimum juga untuk

barang dagangan (Chiara, 1999).

Pusat Perbelanjaan adalah sekelompok kesatuan bangunan komersial

yang dibangun dan didirikan pada sebuah lokasi yang direncanakan,
dikembangkan, dimulai dan diatur menjadi sebuah kesatuan operasi

(operational unit), berhubungan dengan lokasi, ukuran, jenis toko dan area
perbelanjaan dari unit tersebut Unit ini juga menyediakan parkir yang dibuat
berhubungan dengan jenis dan ukuran total dari toko-toko. (An No Name,

1977)

Pusat perbelanjaan adalah kumpulan yang menyatukan secara

arsitektur perusahaan komersial pada site dengan perencanaan, pembangunan,

kepemilikan, dan manajemen sebagai sebuah hubungan unit operasi di dalam
lokasi tersebut , ukuran dan tipe pertokoan dengan area perdagangan

merupakan unit pelayanan. Unit pelengkap adalah area parkir yang
berhubungan langsung dengan tipe dan ukuran keseluruhan dari pertokoan

tersebut. ( Mc. ICeever, J. Rose,1977 )
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Secara Umum, pusat perbelanjaan mempunyai pengertian sebagai

suatu wadah dalam masyarakat yang menghidupkan kola atau lingkungan

setempat, selain berfungsi sebagai tempat untuk kegiatan belanja atau
transaksi jual beli, juga tempat untuk berkumpul atau berekreasi atau rileks.

(Bedington,1982)

Dapat disimpulkan bahwa pusat perbelanjaan adalah suatu kompleks
bangunan komersial yang dirancang dan direncanakan beserta fasilitas
pendukungnya untuk memberikan kenyamanan dalam aktifitas perdagangan

yang diwadahinya

B. Klasifikasi Pusat Perbelanjaan

1. Berdasarkan Skala Pelayanan ( Gruend, 1973 )

a Pusat Perbelanjaan Local {Neighbourhood Center)

Jangkauan pelayanan antara 5.000-40.000 penduduk (skala
lingkungan). Luas area berkisar antara 30.000-100.000 sq.ft (2.787-

9.290 m2). Unit terbesarberupa supermarket.

b. Pusat PerbelanjaanDistrik ( Community Center)

Jangkauan pelayanan antara 40.000-150.000 penduduk (skala
wilayah). Luas areanya berkisar antara 100.000-800.000 sq.ft

(9.290-27.870 m2). Terdiri dari junior Department Store,
Supermarket dan toko-toko.

c. Pusat Perbelanjaan Regional ( Main Center)

Jangkauan pelayanan antara 300.000-1.000.000 sq.ft (27.870-

92.990 m2). Terdiri dari Junior Department Store,Supermarket dan

berjenis-jenis toko.

2. Berdasarkan bentuk fisik ( Bedington, 1982 )

a Shopping street

Deretan took-toko yang terencana di kedua sisi jalan, fasilitas

parkir pengunjung dan arus barang di muka pertokoan menjadi satu

dengan lalu lintas umum.
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b. Shopping Precinct

Merupakan perkembangan dari toko berjejer, toko-toko berbentuk

kelompok dengan ruangan bebas.

c. DepartmentStore

Toko-toko berjejer yang berada dalam ruangan yang dikelalo oleh

suatu badan. Barang yang diperdagangkan meliputi kebutuhan

primer hingga lersier.

d. Supermarket

Merupakan ruang toko dengan ruangan luas yang menjual

bermacam-macam barang yang diatur secara kelompok. Sifal

bangunan berdiri sendiri atau merupakan bagian dari suatu

bangunan. Fasilitas parkir beradadi sekitar bangunan.

e. Shopping Center

Merupakan gabungan dari jenis perdagangan di atas merupakan

perbelanjaan konsumen, mempunyai area yang strategis dan luas.

Sifat bangunan permanent cenderung mewah. Di dalamnya selain

adasupermarket jugaadafasilitas pendukung/pelengkap.

/ TradeCenter

Merupakan wadah perdagangn yang lebih besar lagi. Pusat

perdagangan mempunyai skala pelayanan yang lebih besar (skala

kota). Pusat perdagangan mewadahi segala kegiatan dagang baik

oleh lembaga yang terkait dalam suatu lingkungan yang

terpadu,sehingga keberadaannya mendukung dan mempengaruhi

pusat kota

3. Berdasarkan Kuantitas barang yang Dijual

a Toko grosir

Yaitu toko yang menjual barang dalam jumlah besar atau secara

partai, dimana barang-barang biasanya disimpan di tempat lain, dan

yang terdapat di toko hanya sebagai contoh saja

b. Toko Retail (eceran)

Yaitu toko yang menjual barang relatif lebih sedikit atau persatu

barang/ eceran. Ungkup sistem ini lebih luas dan fleksibel daripada
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grosir Selain itu toko eceran juga akan lebih menarik pegunjung

karena tingkat variasi yang tinggi.

4. Berdasarkan bentuk organisasinya ( National Economic development

Office, 1971):

a. Department Store

Pusat perbelanjaan yang diusahakan oleh suatu badan usaha yang

menjual berbagai macam barang kebutuhan.

b. Multiple Store

Pusal perbelanjaan yang membeli barang dalam jumlah besar,

sedangkan penjuaian barang-barangnya dilakukan oleh loko-toko

cabangnya.

c. Cooperative Societies

Bentuk organisasi yang bertujuan utama untuk memenuhi kebutuhan

anggota atau unutk kesejahteraananggota.

d. Independent Trade

Bentuk penjuaian yang dimiliki dan diusahakan oleh satu pemilik.

5. Berdasarkan jenis barang yang dijual: ( Chiara, 1983 )

a. Convience Store

Yakni toko yang menjual barang pokok kebutuhan sehari-hari,

seperti beras, bumbu dapur, sayuran, dll.

a. Demand Store

Yakni toko yang menjual barang kebutuhan pokok yang frekwensi

pembeliannya tidak setiap hari, misalnya: pakaian, sepatu, tas, dll.

b. Impulse Store

Yakni toko yang menjual barang-barang mewah seperti perhiasan,

parfum, mobil, dll.

CSistem Pelayanan Dalam Pusat Perbelanjaan

Berdasarkan sistem pelayanan pada pusat perbelanjaan dapat dibagi

atas : ( Gruend, 1982)

1. Personal service

Pembeli dilayani oleh pramuniaga dari balik counter. Biasanya untuk

barang-barang yang mahal dan eksklusif, seperti: jam tangan,

perhiasan, kaca mata, parfum, kosmetik, dan sebagainya
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2. SelfSelection

PembeU mencari sendiri barang kebutuhannya, kemudian memilihnya

dan memberitahukan pramuniaga agar mendapatkan nota tanda

pembelian untuk melakukan pembayaran.

3. SelfService

Pembeli menggunakan alat angkut barang perbelanjaan seperti trolley

atau keranjang yang tersedia dan memilih barang yang dibutuhkan,

kemudian membawanya menuju counter untuk melakukan

pembayaran.

D. Pelaku Dalam Pusat Perbelanjaan

Pelaku kegiatan dalam pusat perbelanjaan : (Nugrahadi, 1997 )

1. Konsumen / Pengunjung/ Pembeli

Yakni orang yang datang untuk berbelanja alaupun hany untuk

melihat-lihat dan berekreasi.

2. Penyewa / Pedagang

Penyewa adalah orang yang menyewa ruang dagang, dapat sekaligus
menjadi pedagang atau mempekerjakan orang untuk berdagang di

kosnya

3. Pengelola

Yakni orang yangmengelola pusatperbelanjaan.

4. Supplier

Yakni pihak yang mensuplai dan atau mengantar barang yang

diperlukan para pedagang.

E. Kegiatan Dalam Pusat Perbelanjaan

1. Jenis Kegiatan

a Kegiatan jual beli

- Kegiatan penyajian barang dan penyimpanan

- Kegiatan pelayanan jual beli

- Kegiatan promosi

- Kegiatan pergerakan

- Kegiatan dirtribusi barang ( bongkar muat)

b. Kegiatan mengelola

- Kegiatan manajemen
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- Kegiatan operasional dan pemeliharaan

2. Pola Kegiatan ( Zahra, Ar, 2003 )

a Pola kegiatan mengenal area

Pola kegiatan ini pengunjung memikirkan jarak yang akan

ditempuh untuk mencapai unit penjuaian yang dituju, dalam hal ini

memerlukan orientasi yang jelas.

b. Pengunjung telah mengenal medan

- Langsung ke tempat yang dituju apabila untuk keperluan

khusus, maka perlu dieri jarak capai yang efektif

- Berkeliling apabil pengunjung ingin memilih barang atau

sekedar melihat-lihat atau rekreasi.

c. Transaksi

Yaitu pengunjung langsung membayar harga yang dibeli pada

kasir.

d. Rekreasi

Yaitu pengunjung dalam melakukan kegiatan berbelanja lama akan

melelahkan dan akan membutuhkan suasana yang lebih rekreatif,

oleh karena itu perlu diberikan keleluasaan gerak.

e. Kedekatan Jarak

Pengunjung cenderung untuk mencari jalan yang singkat apabila

kebutuhannya telah terpenuhi, sehingga bentuk dan arah jalur

dimungkinkan untuk mudah tercapai dan sederhana.

3. Sifat Kegiatan

Kegiatan utama pusat perbelanjaan adalah kegiatan jual beli dan

kegiatan promosi yang bersifat rekreatif. Adapun sifat-sifat kegiatan

tersebut adalah:

a Sifal kegiatan jual beli

- Sifat dinamis yaitu suasana yang ramai karena adanya aliran

pengunjung dalam memilih barangyang akan dibeli.

- Sifat terbatas berarti terdapatnya pembatasan. Waiaupun semua

orang bisa terlibat dalam kegiatan tersebut, namun hanya

kalangan ekonomi lertentu yang mau dan mampu

melakukannya
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b. Sifat Kegiatan Promosi

Diorientasikan pada peningkalan daya tank dan daya saing

barang. Orientasi daya tank lebih mengarah padaaspek visual atau

penampakan barang yang langsung ditangkap oleh pengunjung.

Sedangkan orientasi daya saing barang lebih mengarah pada aspek

harga dan mutu serta pelayanan.

c. Sifat Kegiatan Rekreasi

- Non Formal, pengunjung datang untuk santai dan bersenang-

senang serta melihatkeramaian suasana.

- Dinamis, adanya pergerakan yang selalu mengalir dan yang

dilakukan oleh pengunjung dari satu tempat ke tempat lain.

F. Jenis Fasilitas di Pusat Perbelanjaan

Jenis Fasilitas yang umumnya ada pada pusat perbelanjaan adalah sbb: (

Beddington,1982)

1. sport center

2. cinema

3. medical center

4. arena bermain anak

Sedangkan jenis fasilitas hiburan yang umumnya adadipusat perbelanjaan

adalah sbb:

1. bioskop

2. childrenplay ground

3. supermarket

4. Department store

5. Bookstore

6. Restoran

1.4.2 Tinjauan Umum Mall

A. Pengertian Umum Mail

Menurut Rinorthen ( Rinorthen, 1997 ), mall dapat diartikan sebagai

sebuah jalur pertokoan untuk pejalan kaki ( a pedestriarmiseel shopping

street ) yang dibuat untuk menciplakan kesan ruang lebih , lebih berkualitas
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dan lebih mewah daripada arcade-arcade (I. gang yang beratap, 2. gedung

yangmemiliki gang beratap biasanya ditempati toko-toko.

B. Unsur-unsur dalam Mali (Ibid )

1. Anchor ( magnet)

Merupakan transformasi dari " nodes " dapat pula berfiingsi sebagai land

mark, perwujudannya berupa plaza dalam shopping mall.

2. Secondary Anchor

Merupakan transformasi dari " districts iL perwujudannya berupa toko-toko

pengecer, retail store, supermarket, super store dan bioskop.

3. Street mall

Merupakan transformasi dari "paths", perwujudannya berupa pedestrian

yang menghubungkan magnet-magnet.

4. Landscaping pertamanan

Merupakan transformasi dari 'WgeA-",sebagai pembalas pertokoan dengan

bagian luar.

C. Bentuk Mall ( Maitland, B , 1987 )

1. Open Mall

Mall tanpa pelingkup keunlungannya : kesan luas dan perencanaan leknis

yang mudah hingga biaya lebih murah. Kerugiannya : kendala climatic

control berpengaruh terhadap kenyamanan dan kesan pewadahan kurang.

2. Enclosed mall

Mall dengan pelingkup atap. Keuntungannya berupa kenyamanan climatic

control dan kerugiannya biayamahaldan kesan kurang luas.

3. Integrated Mall

Penggabungan antara mall terbuka dan tertutup. Biasanya berupa mall

tertutup dengan akhiran mall terbuka

1.43 Tinjauan Umum Pasar Tradisional

A. Pengertian Umum Pasar

1. Pasar adalah tempat orang jual beli, pekan tempat aneka pertunjukan,

kedai, waning, kios dan sebagainya, lingkungan tempat suatu barang

dagangan dapat laku atau tidak laku sama sekali, kurang baik barangnya(

Poerwodarminto,1987 )
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2. Pasar adalah tempat berjual beli barang dagangan, tempat bertemunya

penjual dan pembeli dan berlangsungnya transaksi jual beli. (

William,1996)

3. Pasar adalah suatu tempat dimana barang dagangan diperagakan dalam

suatu bangunan yang luas dalam suatu kota dan biasanya dengan los-los (

Fulk and Wagnal Comp.)

Secara umum dapat disimpulkan pasar adalah suatu tempat pertemuan

antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli.

B. Pern bagian Pasar

1. Menurut Lingkup Pelayanan ( Golany, 1976 )

a Skala Lingkungan

- melayani 5000 - 40.000 jiwa

- bersifat pedagang eceran

b. Skala lokal

- melayani 40.000 - 150.000 jiwa

- adanya pertuasan berupa penawaran ragam toko

c. Skala regional

-lebih dari 150.000 jiwa

- dibangun suatu department store dengan barang dagangan lebih

beragam.

2. Menurut hirarki pelayanan ( Soewito, 1977 ) Soewilo membagj hirarki

pelayanan perdagangan dengan spesifikasi fasilitas, populasi pelayanan,

skala radius, perkiraan kepadatan dan status pasar sebagai berikut:

a Pasar Kota Besar

1. Fasilitas : Perkantoran ekonomi, pertokoan, perpasaran, kantor-

kanlor pelayanan umum ( bank, kantor pos, dll) dan Civic Center.

2. Populasi Pelayanan : kota dan regional

3. Skala Radius Pelayanan : 5 - 10 km

4. Perkiraan kepadatan: 300/Ha

5. Status pasar: pasar kota
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b. Pasar Kota Pembantu

1. Fasilitas : Perkantoran ekonomi, pertokoan, perpasaran

2. Populasi pelayanan : Kota dan Regional

3. Skala Radius Pelayanan : 3 - 5 km

4. Perkiraan Kepadatan : 200 - 250 / Ha

5. Status : Pasar Kota

c. Pasar Wilayah

1. Fasilitas : Perkantoran ekonomi, pertokoan, perpasaran, kantor-

kantorpelayan umum ( bank, kantor pos,dll) danCivic Center.

2. Populasi pelayanan : 250.000

3. Skala radius pelayanan : 2 - 3 km

4. Perkiraan kepadatan: 150-200/ Ha

5. Status pasar: pasar wilayah

d. Pasar Wilayah Pembantu

1. Fasilitas : Pertokoan, perpasaran, kantor-kantor pelayan umum

( bank, kantor pos, dll) dan Civic Center.

2. Populasi pelayanan : 70000 - 250.000

3. Skala radius pelayanan : 1,5 - 2 km

4. Perkiraan kepadatan : 100 - 150 /Ha

5. Status pasar : Pasar Wilayah Pembantu

e. Pasar Kecamatan

1. Fasilitas : Pertokoan, perpasaran, kantor-kantor pelayanan umum

( Bank, Kantor pos dll) dan Civic Center

2. Populasi pelayanan : 20.000 - 70.000

3. Skala Radius Pelayanan : s/d 1,5 km

4. Perkiraan Kepadatan : 80 - 100 / Ha

5. Status : Pasar Lingkungan

b. Kelompok Perumahan

1. Fasilitas : Warung-warungdan toko-loko kecil

2. Populasi pelayanan : kurang dari 500

3. Skala Radius Pelayanan : s/d 0,5 km

4. Perkiraan Kepadatan: 80 - 100 / Ha

5. Status : -
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1.4.4 Tinjauan Fasilitas Rekreasi pada pusat Perbelanjaan

A. Pengertian Umum Rekreasi dan Arena Rekreasi

Rekreasi berasal dari kata " re-create " yang berarti menciptakan

kembali ; maksudnya adalah menciptakan suasana baru. Dalam rekreasi ini

tentu akan dibutuhkan adanya arena untuk berekreasi, dalam hal ini pusat

perbelanjaan.

B. Klasifikasi Kegiatan Rekreasi

1. Berdasarkan Sifat Kegiatan

a Entertainment I kesukaan : restoran, cafeteria, snack bar7 dsb.

b. Amusement I kesenangan : bioskop, night club, art gallery, ball

room, teater, dsb.

c. Recreation / bermain dan hiburan : bowling, billiard, taman

margasalwa, permainan dan ketangkasan seperti pin ball dan

sebagainya

d. Relaxation / santai: taman kola, swimming poll, jeaside youthclub,

cottage, beach dsb.

2. Berdasarkan Jenis Kegiatan

a Aktif : kegiatan rekreasi yang membutuhkan gerak fisik seperti

renang, golf, billiard, permainan / ketangkasan ; video game,

bom-bom car dll.

b. Pasif : kegiatan rekreasi yang tidak membutuhkan gerakan fisik

seperti menonton bioskop, konser, dramadsb.

3. Berdasarkan Pola Kegiatan

a Massal: pertunjukan film, konser, drama, dsb.

b. Kelompok Kecil: billiard

c. Perorangan : bowling, pinball.

4. Berdasarkan Waktu Kegiatan

a Pagi hari :jalan-jalan di taman, olahragadi pusat kebugaran, dsb.

b. Pagi, siang, malam : bioskop, billiard, renang, bowling, dsb.

c. Malam hari : club malam discotic, cafe.
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1.43 Tinjauan Pusat Perbelanjaan Sebagai Studi Banding

A. Kalibata Mall, Jakarta.

Pusat perbelanjaan dan rekreasi yang terletak di jalan Kalibata,

Jakarta Selaian ini menempati lahan seluas 2,2 Ha dari 4 Ha lahan yang

ada. Luas lantai keseluruhannya 18.000 m 2. Kalibata mall ini mempunyai

karakter yang agak berbeda dengan pusat-pusat perbelanjaan modem

lainnya Disana pengunjung lidak hanya berbelanja di dalam gedung,

tetapi jugadiluar gedung yang diolah sebagai mal dan plaza. Kalibata mall

lidak hanya mengakomodasi kegiatan retail sektor modem / formal,

pedagang informal jugadiberi tempat dan diatur keberadaannya sehingga

dapal terintegrasi secara wajar dengan kegiatan retail sektor modem. Pada

pusat perbelanjaan ini terjadi penggabungan antara pedagang formal

dengan karakter modem dengan pedagang informal dengan karakter

tradisional.

Kalibata Mall terdiri dari 3 gugus massa, yaitu :

1. Bangunan Superstore

Terdiri dari 5 lapis termasuk satu lantai setengah basement yangjuga

dimanfaatkan sebagai ruang belanja.

2. Bangunan Supermall

Terdiri dari 4 lapis termasuk satu lantai setengah basement yang

digunakan sebagai tempat parkir.

3 Ruko

Terdiri dari 3 lapis berorienlasi pada mall yang ada

Ketiga gugus massa ini membentuk suatu kesatuan massa setengah

lingkaraa Ruang antara ketiga gugus massa ini diolah sehingga terdiri 2

buahmall:

Mall antara bangunansupermall dan ruko

- Mall antara bangunan superstore dan supermall dengan ruko.

Para pedagang sektor informal yang diberi tempat didaerah

sepanjang mall terdiri dari pedagang barang kerajinan, buah-buahan dan

makanan tradisional. Sektor ini mendukung suasana bazar informal yang

memang ingin diwujudkan di Pusat Perbelanjaan Kalibata ini. Penempatan

anchor tenant (magnet) pada bangunan superstore (di lantai 3 dan4 ) dan
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dibangunan supermall ( di lantai dasar berupa book center dan lantai

atas berupa bioskop)

Penataan parkir berkapisitas 600 kendaraan terletak di halaman dan

dapal terlihat langsung oleh calon pengunjung. Hal ini akan lebih

menunjang dilihatdari segi pemasaran karena pengunjung tidak ragu-ragu

untuk masuk apabila melihat tempat parkir yang cukup luas.

Penggabungan kedua sektor perdagangan ini punya keuntungan dan

kelemahan. Keuntungannya yaitu pedagang kaki lima di sekitar kawasan

bias ditampung dan dapat menghidupkan suasana mall yang ada

Kelemahan adalah mall menjadi kotor karena karena pembatasan jenis

pedagang kaki limatidak begitu jelas. (Konstruksi, 1991)

Site plan

B. Citra Niaga Samarinda

Pusat perbelanjaan dan arena promosi ini berlokasi di Samarinda

yang luas 2,7 Ha, merupakan proyek percontohan pasar di Samarinda

Proyek ini telah mewujudkan kenyataan bahwa pembenahan pusat kota

dapat kota dapat dilaksanakan tanpa menggusur dan malahan

mengikutsertakan para pedagang kaki lima yang adasebagai satu kesatuan
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pembangunan. Proyek ini terbagi dalam tiga tahap dimana jumlah

keseluruhan ruko yang akan dibangun 141 unit, 79 kios dan 224 petak

pedagang kaki lima Luas unit: ruko- 60,70 dan 80 mz, kios - 13,5 mz dan
pondok kaki lima 3 x 3 m .

Konsep desain didasarkan pada prinsip pedestrianisasi dengan

mempelajari tala cara pedestrian yang dirasakan penting dalam

keberhasilan dalam upaya menunjang usaha pedagang kaki lima Suatu

jalan yang melengkung dimasukkan didalam desain untuk mengubah
jalan-jalan grid yang monoton yang ada pada konsep pedestrianisasi
tersebut, sehingga menjadi dasar dalam penataan ruang terbuka di dalam

lingkungan, komponen sisi arena hiburan dan bentuk bangunan- bangunan

lainnya (Konstruksi,1987)

C. Mai Mangga Dua, Jakarta.

Mai mangga dua yang terletak tepat di seberang ITC Mangga Dua ini

terdiri dari enam lantai plussatu lantai besmen dengan total luas bangunan

89.000 m2 Karena warna dan bahasa arsitekturnya, fasilitas perbelanjaan

ini memiliki penampilan cukup mencolok di lingkungannya

Seperti halnya ITC Mangga Dua, Mai Mangga Dua ini juga

dikonsepkan untuk perdagangan ritel dan grosir, namun fasilitas

perdagangan ini menggunakan AC. Berbeda dengan ITC Mangga Dua,
Mai Mangga Dua selain terdiri dari kios-kios jugaterdiri dari ruko. Kelima

puluh unit ruko tersebut, terletak di sepanjang sisi utara alau sisi Jalan
Mangga Dua Raya, dan sisi selatan. Dari sudut desain arsitektur,

penggabungan antara ruko dan mal dalam satu kesatuan bangunan agak
sulit, karena masing-masing fiingsi memiliki tuntutan yang berbeda

Kendala pertama >ang dihadapi sehubungan dengan konsep ketinggian
bangunan. Berbeda dengan ruko, mal membutuhkan floor to floor height

(ffh) yang cukup tinggi, sekitar 4,5 sampai 5 meter. Berda kebutuhan fth
antara mal dan ruko manjadi kendala karena dari awal diputuskan untuk

membuat level lantai yang sama antara kedua fun^i tersebut untuk

mengantisipasi bila pembeli ruko juga membeli kios yang ada di belakang

ruko dan membual satu hubungan. Bilaada perbedaan level, menjadi tidak
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efisien karena akan memakan ruang untuk akses.Untuk itu, diambil jalan

tengah, ruko didisain dengan ffh yang lebih tinggi dari ruko umumnya,

sementara ffh mal sedikit lebih pendek dari kondisi idealnya Ketinggian

lantai dasar mal ini adalah 4,5 m, sementara lantai satu hingga lantai lima

4,2m. Ruko leridri dari empat lantai.

Sementara, dalam upaya untuk mewujudkan konsep mal, perencana

mendisaian void memanjang. Dengan begitu, sebahagian besar kios

memiliki hadapan ke void dan aksesibilatas yang baik, disamping adanya

suasana yang dinamis dan kontak visual antar lantai. Agar tidak kelihatan

terlalu panjang, void didisain cukup besar. Selain itu, di sisi timur dan

barat ditempalkan pintu masuk sehingga tidak buntu. Pada kedua sisi

lainnya juga terdapat pintu masuk dan pintu masuk utama di sisi utara

Bentuk massa bangunan mal mengikuti kondisi tapak. Konsepnya, massa

bagunan memanfaatkan lahan seoplimal mungkin. Mal ini berdiri di atas

lahanseluas24.000 m2( Konstruksi,1996 )

IS DASAR-DASAR PERANCANGAN PUSAT PERBELANJAAN

ISA Fungsi

Sebagai bangunan komersial, pusat perbelanjaan ini berfiingsi untuk

mewadahi seluruh kegiatan komersial di dalamnya, antara lain transaksi jual

beli, promosi dan rekreasi. Ada beberapa hal yang perlu dipeihatikan dalam

perancangan sebuah pusat perbelanjaan dan pasar tradisional, antara lain:

A. Tata ruang

Penataan ruang pada pusat perbelanjaan perlu memperhatikan

pengelompokan ruang dengan baik, yang di sesuaikan dengan pola sirkulasi

yang digunakan.

Pengetompokkan ruang

1. Berdasarkan Jenis Maten Perdagangan:

- Bahan pangan : hasil pertanian / perkebunan / palawija, sayuran,

buah-buahan, hasil petemakan/ perikanan.

- Barang-barang kelontong/ grabatan

Bahan sandang

- Perkakas rumah tangga
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- Barang-barang klilikhan : aksesori pakaian, onderdikdll.

- Barang-barang khusus/mewah: perhiasan / elektronik/kendaraan

- Jasa : tukang jahit, servis elektronik, dll.

2. Berdasarkan Tingkat Urgensi Materi Perdagangan :

- Convenience : barang pokok kebutuhan sehari-hari seperti beras,

sayuran, ikan, dll.

- Demand: barangkebutuhan pokok yang pembeliannya tidak setiap

hari , seperti pakaian, sepatu, dll.

- Impuls : barang-barang mewah seperti parftun, perhiasan, dan

mobil.

3. Berdasarkan Sifat Materi Perdagangan

Bersih —* fcotor

- Tidak Berbau —• Berbau

- Kering —*• basah

- Tahan lama —* tidak tahan lama

4. Berdasarkan Kwantilas Barang Dagangan

- Grosir: penjuaian dalam jumlah besar

- Retail: penjuaian dalamjumlah kecil / eceran.

Luasan, kedalaman dan ketinggian bersih ruang

Luasan diperhitungkan sesuai dengan kebutuhan kapasitas di dalam ruang

ditambah dengan sirkulasi di dalamnya Pada ruang dagang, cara dan

tempat penyajian barang, sangatmempengaruhi besaranruang.

Kedalaman ruang ini kaitannya dengan besar kecilnya ruang yang

dibutuhkan. Kedalaman ruang ini akan berpengaruh pada pencahayaan

alami yang diterima ruang dari bukaan yang ada Pada toko besar,

biasanya 120sampai 140 a, sedangkan untuk toko kecil, bisaberkurang 20

sampai 25 %nya (Chiara,1985)

Ketinggian bersih ruang berkisar dari 10 sampai 14 ft. Diatas ketinggian

bersih ini akan ada ruang untuk ducting AC, lampu tanam, dan sistim

slruktur. (Chiara, 1985)

Elistensi Bangunan

Pada bangunan komersial seperti pusat perbelanjaan dan pasar, maka

perbandingan luasan antara ruang dagang yang disewakan atau dijual
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dengan luasan ruang pendukung dan servis tidak lebih dari 3 :2, atau

dengan katalain, luas area yang dijual atau disewakan tidak kurang dari 60

% dari keseluruhan luas bangunan.

A. Sirkulasi

Pada pusat perbelanjaan

Pola sirkulasi yang biasanya digunakan pada pusat

perbelanjaan dan mall adalah pola sirkulasi linier dan terkadang

memusat yang kemudian menyebar secara linier. Hal ini dimaksudkan

untuk membuat pergerakan pengunjung menjelajahi setiap ruang di

dalam bangunan, sedangkan pusatnya adalah atrium_Untuk sirkulasi

vertikal digunakan escalator, lift dantangga, sertatangga darurat untuk

bahaya kebakaran.

Pada Pasar tradisional

Pasar tradisional biasanya memiliki pola sirkulasi berbentuk

grid. Hal ini dikarenakan adanya pengelompokan yang jelas untuk tiap

jenis materi dagangan. Adanya pengelompokkan ini akan lebih

memudahkan pengunjung dalam berbelanja dan juga membuat pasar

lebih tertata baik.

1.5.2 STRUKTUR

Struktur yang dipilih untuk membangun suatu pusat perbelanjaan

selalu mempertimbangkan kebuluhan ruang didalamnya Beberapa hal yang

perlu dipemankan antara lain:

1. Jarak antarkolom.

Jarak antar kolom diperhitungkan sebaik mungkin karena kolom yang

terdapat di dalam toko akan mengurangi efisiensi ruang dan nilai

estetikanya Untuk itu, pusat perbelanjaan biasanya mempunyai bentang

antarkolom yang cukup besar (Chiara,1985)

2. Ducting dan Shafts

Pelingkup bangunan harus fleksibel untuk mengakomodasi setiap

kebutuhan ruang sewa Peletakan dan ukuran ducting dan shaft perlu

direncanakan untuk menghindari terjadinya masalah peruangannya di
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kemudian hari. Ducting selain berfiingsi untuk saluran udara (AC), juga

untuk saluran listrik dan komunikasi, serta pencegahan terhadap bahaya

kebakaran Shaft direncanakan untuk saluran utiitas seperti listrik, air

bersih dan kolor serta telekomunikasi. (Chiara, 1985)

3. Atap

Penutup atap pusat perbelanjaan biasanya menggunakan rangka baja atau

berupa dak beton, sebab bentang yang besar sulit untuk menggunakan

kayu. Atap pada pusat perbelanjaan juga hampir selalu menggunakan

skylight dari bahan polikarbonat atau fiber untuk memasukkan cahaya ke

dalam ruang, terutama untuk atrium

1S3 UTILITAS

A. Plumbing

Air Bersih

Sistem pemipaan air bersih direncanakan mulai dari sumber utamanya

sampai penyaluran ke dalam bangunan.

Air Kolor

Pemipaan air kolor mulai dari lavatory, saluran air hujan, sampai ke

peresapan, septic tank atau riol kota Saluran ini memisahkan saluran

pembuangan menurut jenis air buangan

B. Sistem Bahaya Kebakaran

Alat deteksi

1. Deteksi asap ( smoke detector )

Detektor ini mendeteksi asap di dalam bangunan dengan alarm yang

dibunyikan bila terdapat asap di dalam bangunan.

2. Deteksi nyala api ( flame detector )

Mendeteksi nyala api dengan menangkap sinar ultraviolet yang

dipancarkan nyala api.

3. Deteksi panas ( heat detector)

Membedakan kenaikan temperalur ( panas ) yang terjadi di dalam

ruangan.
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Instalasi pemadam api

1. Pemadam api ringan dengan menggunakan tabling CO2 dan tabling gas

halon ditempatkan di dalam bangunan

2. Springkler otomatis, yang di tanam pada langit-langit gedung.

3. Hidrant di dalam dan luar gedung.

Tangga darurat

Tangga darurat harus aman dari api dan asap. Peletakan harus jelas dan

mudah ditemukan. Jarak tangga darural tidak terlalu jauh untuk dijangkau

para pengguna bangunan. Pintu keluar dari tangga darurat ini harus

langsung berhubungan ke luar bangunan, atau setidaknya sangat dekat

dengan pintu keluar bangunan

C. Penangkal Petir

Penangkal listrik dibutuhkan, terutama pada pusat perbelanjaan karena

bangunan ini biasanya cukup tinggi, lebih dari satu lantai. Sistem penangkal
petir yang sering digunakan adalah sistem Faraday dengan instalasi spit
sebagai penangkal petir terletak di atap bangunan, kemudian disalurkan ke

arde / tanah melaluikawat penghubung yang terbuatdari lembaga

D. Mekanikal Elektrikal

Suplai arus listrik menggunakan arus listrik dari PLN dan sebagai

cadangan digunakan genset yang secara otomatis diaktifkan bila terjadi
pemutusan suplai arus listrik dari PLN. Ketersediaan genset ini sangat

dibutuhkan karena jikatidak ada suplai arus listrik sama sekali, terutama pada

malam hari, maka akan terjadi kekacauan dalam bangunan dan dapat

mengganggu jalannya kegiatan dalam bangunan, karena hampir semua

operasional bangunan menggunakan listrik. Genset ini diletakkan di bagian

luar bangunan atau basement.

Sistem Komunikasi

Dalam bangunan

- air phone atau intercome

- microphone atau carcall

- CTV ( Central Television ) untuk keamanan
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Keluar bangunan

- telepon sistemPABX( Private Automatic Branch X'change)

- telex

£. Pencahayaan

Pencahayaan alami, dengan memasukkan cahaya matahari ke dalam

bangunan melalui bukaan, jendela kaca maupun skylight Pencahayaan

alamiah ini biasanya digunakan pada pasar tradisional, dengan

pertimbangan menghemat energi yang berarti menghemat biaya

Karenanya, bangunan pasar tradisional selalu bersifat terbuka, untuk

memasukkan cahaya matahari juga untuk aliran udara

Pada pusatperbelanjaan modern, pencahayaan alamiah jarangdigunakan,

hanya pada beberapa titik, seperti skylight di alas atrium. Hal ini

disebabkan karena pusat perbelanjaan sifatnya tertutup untuk menghemat

AC yang digunakan sebagai penghawaan buatan

Pencahayaan buatan, dengan menggunakan lampu. Selain berfiingsi

untuk penerangan, lampu-lampu ini juga dapat berperan sebagai elemen

dekoratifyang dapal membentuk suasana ruang.

Pada pasar tradisional lampu hanya difungsikan sebagai etemen

penerangan dan digunakan pada waktu tertentu, berkisar antara jam 04.00-

07.00.

Pada pusat perbelanjaan modem, lampu bukan hanya berperan sebagai

elemen penerangan, tetapi juga sebagai elemen dekoratif yang dapat

membentuk suasana ruang.

F. Penghawaan

Penghawaan ini sangat penting karena jumlah pengunjung yang relatif

banyak, sehingga ruangan menjadi panas, sirkulasi udara dalam ruang

harus berganti terus menerus.

Penghawaan alami

Penghawaan alami sangat jarang digunakan dalam bangunan pusat

perbelanjaan modem seperti mall, karena bangunan ini sifatnya tertutup,

maka sangat sulit memasukkan udara ke dalam banguanan Selain itu.
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bangunan ini juga merupakan bangunan yang sifatnya mewah, maka

penghawaan alamijarang digunakan.

Pasar tradisional yang selalu menggunakan penghawaan alami dengan

sifatnva yang tradisional dan terbuka, juga dapat menghemat biaya

operasional

Penghawaan buatan (AC)

Penghawaan buatan hampir selalu digunakan pada pusat perbelanjaan

modem. Penghawaan buatan ini menggunakan AC ( Air Conditioning ),

yang dapat ditanam langsung dalam saluran udara ( ducting ) dioperasikan

secara sentral yang didistribusikan ke dalam ruangan pada titik-titik

tertentu dengan adanya inlet dan outlet AC pada langil-langit ruang,

dengan jarak yang diperhitungkan sesuai dengan volume ruang. AC dapat

juga berupa AC individual yang di pasang pada tiap ruang yang

membutuhkan, seperti modul-modul kecil.

Pasar tradisional tidak menggunakan penghawaan buatan, karena sifatnya

yang tradisional, terbuka, jugamenghemat biaya operasional.

ISA BENTUK DAN ENCLOSURE

Bentuk bangunan pusat perbelanjaan biasanya kompak, dengan salu

atau beberapa buah atrium di dalamnya Untuk bangunan komersial seperti

pusat perbelanjaan, fasad atau bagian luar bangunan haruslah menarik untuk
dilihat. Pada dinding luar, perlu dibuat bukaan-bukaan agar dapal terlihat

barang-barang yang dijual, untuk keperluan promosi. Sedangkan unluk pintu
masuk, hanya beberapa saja, dengan salu pintu utama dan satu pintu darurat.

Peletakan entrance utama hams mudah dilihat dan dicapai, bila perlu dibuat

mencolok agar mudah dikenali.

A. Citra

Cilra arsitektur pada fasilitas perdagangan menurut King Charles (

Charles King, 1978 ) dapatdiciptakan melalui:

Clarity (kejelasan)

Memberikan kejelasan kepada seseorang untuk mengenali suatu fasilitas

dengan cepat hal ini ditransformasikan dengan bentuk, tekstur yang

dominan di antara lingkungannya, bentuk yang komunikalif; arah
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bangunan yang jelas, pintu masuk yang jelas, view tidak terhalang, akan

mempermudah pencapaian dan merupakan daya tank yang kuat terhadap

pengunjung.

Boldness ( kemencolokan )

Merupakan penjelasan pada seseorang dengan suatu yang lain dari yang

lain dengan bentuk yang kompleks dibandingkan dengan bangunan yang

lain Kemencolokan atau kekontrasan sering dimaksudkan juga sebagai

iklan komersial, sehingga orang dapat dengan mudah mengingatnya

Kekontrasan dapat dicapai melalui bentuk, bahan, letak, wama, dll.

Intimacy (keakraban)

Mempertimbangkan penjelasan fisik demi terciptanya suasana yang

membuat orang merasa betah, yaitu dengan membuat skala manusia pada

beberapa bagian bangunan. Elemen ini pada bangunan menciptakan kesan

alami serta vegetasi transparan pada lansekap dan tangkapan visual dari

pusat perbelanjaan

Complexity ( kompleksitas)

Menciptakan sesuatu yang dinamis, variatif dan tidak monoton, berupa

bentuk-bentuk massa yang variatif sehingga menciptakan sesuatu yang

khas pada pusat perbelanjaan.

Flexibility ( Fleksibilitas)

Memperhatikan kemudahan penglihatan guna dan citra dengan membuat

peruangan yang universal, suasana yang dapat berubah dan dibenluk oleh

karakter yang kuat.

Inventiness (kebaharuan)

Perlunya latanan fisik yang inovalif, ekspresif, dan spesifik untuk

mencegah kebosanan dan memberi atmosfir yang khas pada suasana

fasilitas perdagangan

B. Facad

Unsur -unsur yang harus diperhatikan dalam pengelompokan dan

pengolahan fasad adalah sebagai berikut : ( Hazel Conway and Rowan

Roenisch, 1994)
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1. Skala dan Proporsi, dapat digunakan untuk menekankan lampilan

tertentu bangunan

2. Irama, yang ditampilkan dalam pengolahan fasad bangunan dapat

menambah suatu penekanan kea rah kepentingan dan citra yang ingin

ditampilkandari penampilan suatu bangunaa

3. Tekstur, mempunyai kekuatan untuk mengubah penampilan bengunan

dengan mengurangi atau menambah kesan yang ditimbulkan oleh fasad

secara umum.

4. Warna, dapal membangkilkan perasaan terhadap bangunan lewat indra

visual. Wama-wama mempunyai asosiasi citra tertentu sehingga

dengan pemakaian warna yang tepat citra suatu bangunan dapat

diperkuat.

1.5.5 KEBUTUHAN RUANG

A. Pelaku kegiatan

Pengelola bangunan

Yakni orang-orang yang mengelola dan mengatur manajemen

penggunaan dan pemeliharaan bangunan, termasuk juga satpam dan

cleaning service.

Pedagang atau penjual jasa

Yakni orang-orang yang berdagang baik barang maupun jasa pada

ruang dagang yang telah disediakan. Biasanya pedagang ini sekaligus

menjadi penyewa atau pembeli ruang dagang, namun ada juga hanya

bekerja padapenyewa ataupembeli ruang dagang tersebut

Pengunjung

Yakni orang-orang yang datang berkunjung ke bangunan untuk

berbagai kepentingan, baik belanja, berekreasi maupun hanya sekedar

melihat-lihat barang yang dipamerkan atau dijual pada bangunan

tersebut.

Supplier

Yakni orangyangmensuplai barang untuk diperdagangkan.
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B. Karakter Kegiatan

Kegiatan pengelola bangunan

Karakter kegiatan para pengelola ini bersifat statis dan monoton. Setelah

tiba, mereka biasanya langsung menuju ruang/ area kerjanya masing-

masing, dan tetap di situ sampai berakhir jam kerja Biasanya mereka

hanya keluar dari area kerjanya untuk keperluan tertentu. Berbeda untuk

para cleaning service dan satpam atau keamanan, mereka beraktifitas

secara sangat dinamis.

Kegiatan pedagang

Kegiatannya bersifat non formal dan relatif statis. Pedagang biasanya

hanya beraktifitas didalam tokonya, hanya sesekali keluar untuk keperluan

seperti ke toilet, mushalla dan makan.

Kegiatan Pengunjung/pernbeli

Karakter kegiatan pengunjung sangat dinamis. Bergerak dn mengalir terns

mengikuti alur, untuk melihal-lihat, mencari barang atau sekedar mencari

hiburan.

Selain itu, kegiatan ini juga bersifat rekreatif, karena sebahagian

pengunjung hanya datang untuk melihat-lihal dan berekreasi.

Kegiatan Suplier

Kegiatan supplier mempunyai karakter yang statis, datang, dropping

barang, kemudian pulang.

1.5.6 MACAM DAN BESARAN RUANG

A. Pusat Perbelanjaan

No Kelompok

ruang

Kebutuhan ruang Luas (m2) Jumlah

(unit)

Total luas

(m2)

1. Ruang utama Toko retail:

- modul besar 36 35 1260

- modul kecil 12 60 720

jumlah 95 1980

Department store 1296 1 1296
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Supermarket 900 2 1800

Atrium mall 300 1 300

R. permainan anak 400 1 400

Food Court 245 1 245

Cafetaria 340 1 340

Restoran Fast Food 160 2 320

HappyLand 81 1 81

Book Store 324 1 324

jumlah 7086

2.

•

Ruang

Pendukung

R. Direksi 25 1 25

R_ Sekretaris 9 1 9

R Staff 40 1 40

R_Rapat 16 I 16

RTamu 6 1 6

T. Penitipan Anak 144 1 144

ATM 6 1 6

Kantin karyawan 18 1 18

R. Karyawan 9 1 9

R. Dapur 9 1 9

Gudang 24 2 48

R. Slok barang 24 3 72

Lavatory 9 8 72

Mushalla 36 1 36

T. Wudhlu 4.5 1 4.5

jumlah 27 514.5

3. Ruang Servis R. Keamanan (CCTV) 9 1 9

Pos Satpam 6 1 6

R. Genset 110 1

1

110

R.Trafo 50 50

R. Gardu PLN 50 1 50

R. Pompa dan tangki 100 1 100

R.MEE 36 1 36
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R Teknisi 18 1 18

R. Cleaning Service 7 1 7

^ AHU 36 2 72

R. Chiller 30 1 30

Guda

Parki

ng 24 1 24

r
900

jumlah 13 1412

jumlah 9012.5

B. Pada Pasar Tradisional

"No. Ruang Jenis Dagangan Luas

(m2)

Jumlah

(unit)

Total luas

(m2)

1. Kios :

Kel. Basah Sayur-sayuran 9 12 108

Buah-buahan 9 6 54

Daging 9 8 72

Ayam 9 8 72

jumlah 34 306

Kel. Semi Kering Bumbu Dapur 9 10 90

Kedai Sampah 9 30 270

Kelontong 9 25 225

Jumlah 65 585

Kel. Kering Ikan Asin (Kering) 9 5 45

Pecan Belah 9 12 108

Pakaian dan kain 9 25 225

Pakaian Bekas 9 8 72

Emas 9 5 45

Kaset/CD/buku 9 8 72

Rokok 9 3 27

Topi, jam,ikat

pinggang, sepatu

9 5 45
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Jasa 9 10 90

729Jumlah 81

Kel. Makanan dan

minuman

Makanan dan

minuman

9 25 225

Jumlah 180 1845

2. Loods:

Kel. Basah Sayur-sayuran 4 50 200

Buah-buahan 4

4

12 48

160Ikan Basah 40

Daging 4 6 24

Ayam 4 6 24

Jumlah 114 456

Kel. Semi Kering Bumbu Dapur 4 3 12

Ikan Asin (kering) 4 5 20

Jumlah 8 12

Kel. Kering Kain dan Kaos kaki 4 3 12

jumlah 3 12

3. Pedagang kaki lima Variatif 3 20 60

jumlah 20 60

Jumlah ruang dagang 145 560

4. Kantor Pengelola -
15 1 15

5. Pos Keamanan -
4 1 4

6. Toilet Umum -
9 4 36

7. Gudang -
9 2 18

8.

9.

Area Sampan -
25 1 25

Dok Bongkar muat - 54 1 54

10. Parkir -
472.5 1 472.5

jumlah 11 624.5

Jumlah total 156 1184.5

33



(Pusat (Perbelanjaan d£ Rantauprapat, Sumatera Vtara
S if van i

1.5.7 Perpaduan Dua Fungsi

Ada beberapa cara dalam memadukan dua fungsi,antara lain

dengan ruang perantara (ching, 1999). Dalam bukunya disebutkan, jika

dua buah ruang yang terbagj oleh jarak dapat dihubungkan atau dikaitkan

satu sama lain oleh ruang ketiga yaitu ruang perantara, Hubungan kedua

ruang akan tergantung pada sifat ruang ketiga, dimana ruang tersebut

menempati satu ruang bersam-sama

Suatu hubungan ikatan ruang yang terdiri dari dua buah ruang

kawasannya bersatu membentuk suatu daerahruang bersama.

Ruang perantara dapatberbeda dalam bentuk dan orientasi dari kedua

ruang lainnyauntuk menunjukkanfungsi ruang.

Jika ruang cukup besar, maka ruang perantara dapatmenjadi ruang

yangdominan dan mampu mengorganisir sejumlah mang.
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Bentuk ruang perantara ditentukan hanya eloh bentuk dan orientasi

dari kedua ruang yang dihubungkan dalau dikaitkan.

Kedua ruang yang dihubungkan, seperti juga ruang perantaranya dapat

setar dalam wujud dan ukuran dan membentuk ururt-urutan linier.

Dari studi banding yang ada di lapangan, maka dapat disimpulkan ada

beberapa cara untuk menggabungkan dua atau lebihfungsi bangunan, yakni:

- dengan menggabungkannya dalam satu kompleks bangunan. Kedua fungsi

ini dapat menyatu dan saling mendukung tanpa mengabaikan karkter

masing-masing. Penyatu antaradua fungsi yang ditempatkan pada masing-

masing area ini antara lain dapat berupa ruangperantara, sirkulasi, ataupun

area parkir bersama.

dengan menggabungkannya dalam salu kesatuan bangunan. Hambatan

yangtimbul karena perbedaan tuntutan inidapatdiatasi dengan mengambil

jalan tengah untuk menghubungkan kedua fungsi ini.
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