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BABIV

LAPORAN PERANCANGAN

4.1 Penzoningan

Penzoningan area mall dan pasar di dasarkan pada posisi site. Site

yang dikelilingi jalan ini menunlut penataan yang baik. Karenanya, bagian

sebelah utara dan timur site yang dibatasi jalan yang cukup ramai

dijadikan area mall untuk menarik perhatian, sedangkan bagian site

sebelah selatan yang dibatasi jalan yang sepi dijadikan area parkir. Untuk

area pasar, dipilih bagian site sebelah barat yang juga cukup ramai. Pintu

gerbang masuk ke mall di letakkan di sebelah timur, dan gerbang untuk

digunakan bersama terletak di sebelah selatan
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4.2 Bentuk massa bangunan

Bentuk massabangunan juga menyesuaikan bentuk dan kondisi site

yang dikelilingi jalan Massa dibentuk agar bangunan memiliki facad di

keempat sisi jalan, dan tidak akan ada bagian yang menjadi belakang

bangunan.

/f/^y

43 Penggabungan dua fungsi

Bangunan yang akan difungsikan sebagai pusat perbelanjaan

berkarakter modem dan pasar tradisional ini memiliki beberapa slrategi

penggabungan, antara lain:
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43.1 Secara Horizontal

A. Pada Site Plan

Perencanaan tapak untuk bangunan ini dipengamhi oleh kondisi

bangunan yang akan difungsikan ganda, yakni sebagai pusat

perbelanjaan berkarakter modem dengan pasar tradisional. Sirkulasi

dan area parkir menjadi penekanan utama dalam perencanaan tapak

bangunan ini.

Gerbang Masuk dan Keluar

Untuk bangunan ini didisain dua gerbang masuk dan keluar. Gerbang

yang pertama diletakkan di sebelah selatan site. Gerbang ini memiliki

dua jalur. Jalur yang satu diperuntukkan sebagai jalur masuk bagi

pengunjung pasar dan mall yang menggunakan kendaraan mobil,

sekaligus jalur masuk kendaraan pemasok barang untuk pasar dan

yang satu lagi diperuntukkan sebagai jalur keluar masuk bagi

pengunjung pasar yang menguunakan motor dan becak. Mobil
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pengunjung pasar dan mall ini kemudian akan diparkir pada area parkir

selatan, sedangkan motor serta becak pengunjung pasar disediakan

parkir di sebelah barat.

Gerbang yang kedua diletakkan di sebelah timur site. Gerbang ini juga

memiliki dua jalur. Jalur yang satu diperuntukkan sebagai jalur untuk

keluar mobil pengunjung mall dan pasar dari area parkir selatan juga

dari basement. Jalur yang satu lagi diperuntukkan sebagai jalur masuk

pengunjung mall yang menggunakan mobil dan motor dan diparkir di

area parkir mobil timur dan area parkir basement.

Gerbang

Gerbang
Jalar Ini antak kehnr tifflUF
dan ausak nenfnnjang
pasar yang awgcndarai
mBtorto aMwggaiiafcaa
jasa angkataa betak

Jalur ini dtpcraalokkao
bagi aeagaajung anil
dan pasar ;ii
nengendarai mobil.

Area Parkir

Jilir fat

BStnk Blllk

awtS peag*ajmtg
nail

JaiariMkawnu

aalak ktlaar

aobll In

• ol*r dari

area parkir
srlaiaa dan

kiitatit

haltc

becak

Disediakan empat blok area parkir pada bangunan ini. Yang pertama

terletak di sebelah timur she, area ini khusus untuk mobil pengunjung

mall, dapat menampung 8 mobil. Area yang kedua terletak di sebelah
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selatan site, yang dikhususkan bagi mobil pengunjung mall dan pasar

yang masuk melalui gerbang selatan Area ini dapat menampung 50

mobil. Area yang ketiga terletak di sebelah barat site, yang

diperuntukkan bagi motor pengujung pasar serta parkir becak yang

masuk melalui gerbang selatan. Area ini dapal menampung 126 motor

dan 42 becak. Area parkir yang keempat terdapat pada basement

bangunan, yang diperuntukkan bagi pengunjung mall dan pengelola

bangunan. Area ini dapat menampung 40 mobil dan 145 motor.

Area

parkir
becak

Area

parkir motor
d b t d k

pengunjung
pasar

Sirkulasi datum

banguna

Area

pedagang
kaki lima

Area parkir
mobil untuk

pengunjung
pasar dan mall

parkir
mobil

untuk

pengunjung
mall

area bongkar
barang

B. PadaDenah

Penggabungan dua fungsi pada satu bangunan ini menuntut

penatan ruang yang tepat agar masing-masing fungsi dapat terlaksana

dengan baik dan dapal saling mendukung antar fungsi yang satu
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dengan yang lain. Fungsi perbelanjaan berkarakter modem yang

dituangkan dalam sebuah mall didisain sesuai dengan karaktemya

yang cenderung mewah, dengan alur sirkulasi berbentuk linier dan

radial. Sedangkan perbelanjaan berkarakter tradisional dituangkan

dalam sebuah pasar tradisional didisain sesuai dengan karaktemya

yang terbuka, dengan alursirkulasi yangberbentuk grid.

Untuk penggabungan keduanya, ada beberapa masalah yang timbul

dan bardasarkan hasil analisa dapat diantisipasi, antara lain masalah

kebisingan, kotor dan basah, sertabau yang terjadi umumnya pada area

pasar, yang akan berpengaruh pada mall yang menunlut ketenangan,

kebersihan dan kenyamanan Kondisi ini diantisipasi dengan beberapa

cara, antara lain:

- Kebisingan

Antaraarea pasar dan area mall didisain ruang sirkulasi sekaligus

ruang perantara untuk peralihan kedua fungsi yang berbeda ini,

hingga kebisingan dari area pasar tidak langsung sampai ke area

mall. Selain itu, disain mall yang tertutup juga dapat

mengantisipasi kebisingan hinggatidak masuk ke area malL
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Kotor dan basah

Pasar tradisional umumnya kotor dan basah diakibatkan sifat dari

materi dagangannya Untuk mengantisipasi ini, maka area

perdagangan untuk barang dagangan yang sifatnya basah di

letakkan pada lantai paling dasar pasar ( lantai semi basement).

Lantai ini satu level dengan area parkir mall dan tidak berhubungan

langsung dengan area mall, hingga diharapkan kondisi kotor dan

basah ini tidak akan mempengaruhi mall. Selain itu, pada area

pasar basah ini didisain memiliki lantai dengan kemiringan 2

derajat dan dibuat semacam selokan tertutup sebagai allran air,

hingga lantai pasar ini akan tetap kering.
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Pad* salah salu blok

, las ikan ini dilengkapi Lantai diberi kemiringan
dengan bak air untuk 2 derajat agar air dapat

menempatkan ikan oaengalirke dalam selokan
yang masih hidup. hingga lantai tetap kering

sektka* dibnat aatnk nttngninnari
tcrBtnanenja air pada lantai pasar

Bau

Bau yang berasal dari pasar Iradisional diantisipasi agar tidak

masuk ke area mall karena dapal mengganggu suasana mall. Cara

yang dilakukan adalah dengan mendisain pintu otomatis pada pintu

masuk yang menggabungkan antara area mall dan pasar. Pintu ini

kan membuka dan menutupsendiri hanya bilaadaorang yang akan

lewat. Pada area pintu ini juga dibuat hembusan angin ( air

screening) yang akan menahan udara dari luar ( pasar) yang akan

masuk ke mall. Selain itu, area mall yang menggunakan
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penghawaan buatan, dan berhawa lebih dingin akan memiliki

tekanan udara yang lebih tinggi dibandingkan area pasar yang

menggunakan penghawaan alami. Berdasarkan prinsip fisika,

bahwa udara akan mengalir dari tekanan yang lebih tinggi ke

tekanan yang lebih rendah, maka udara dari pasar tidak akan

masuk ke dalam mall.

Udara

dari pasar
Hembusan udara buatan dari

\ Air screen.menahan agar udara
dari pasar tidak masuk ke dalam
mall
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43,2 Secara Vertikal

A. Tampa k

Tampak bangunan secara keseluruhan didisain mencitrakan bangunan

komersial. Pada fesad mall didisain sebagai bangunan modern dengan

boldness (kemencolokan), berbeda dengan bangunan Iain di

sekitamya, baik dari benluk, wama maupun dengan iklan-iklan. Area

mall ini menggunakan atap dak beton dan pada beberapa bagian

menggunakan atap rangka baja dengan penutup atap dari bahan

polikarbonat. Fasad pasardidisain terbuka dengan rooling door sebagai

penutup kios. Area pasar ini juga menggunakan atap dak beton, dan

pada salah satu bagian menggunakan atap berbentuk limasan yang

menggunakan rangka baja dan penutup atap dari bahan polikarbonat.

Secara keseluruhan, bangunan ini mencitrakan bangunan modem

dengan beberapa ornamen tradisional meIayu untuk mencirikan

kekhasan bangunan.
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B. Potongan

Secara vertikal, bangunan dipadukan secara bersebelahan. Sirkulasi

vertikal tersedia pada masing-masing area. Area mall memiliki sarana

transportasi vertical tersendiri yang dapat di akses hanya dari area

mall, demikian juga dengan area pasar, memiliki sarana transportasi

vertical tersendiri yang juga hanya dapat diakses dari area pasar.

Dengan kata lain, secara horizontal, area mall dan area pasar tidak

menyatu.
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transportasi vertikal transp»rt»si vertikal
pada area pasar P»da area mall

Secara vertikal area pasar
dan mall diletakkan bersebelahan

4.4 Area Mall

4.4.1 Tata ruang

Bentuk penataan ruang pada bangunan mall ini adalah linier dan

radiaL Area mall didisain memiliki dua pintu masuk utama (main entrance)

dan dua pintu masuk samping ( sideentrance). Pintu masuk ulama terletak

pada sebelah utara dan selatan, sedangkan pintu masuk samping terletak

pada sebelah timur dan barat. Pada mall ini terdapat dua buah atrium yang

menjadi pusat pergerakan pengunjung. Sirkulasi dalam bangunan

berbentuk radial dengan atrium sebagai pusatnya. Retail- retail kecil dan

menengah dilata sepanjang alur sirkulasi, dan sebagai magnetnya maka

pada ujung cabang radial ini diletakkan modul-modul besar seperti

department store, swalayan, restoran, time zone, salon, bookstore dan toys

store.
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4.4.2 Sirkulasi

Secara horizontal, sirkulasi dalam bangunan berbentuk radial

dengan atrium sebagai pusatnya Sirkulasi ini didisain dengan lebar yang

cukup lega untuk orang berlalu lalang.

Secara vertikal, area mall ini menggunakan tangga konvensional,

escalator serta lift sebagai sarananya. Ketiga sarana ini diletakkan pada

titik-tilik yang berbeda pada atrium. Escalator naik terletak pada atrium

utara, sedangkan escalator turun, lift dan tangga terletak pada atrium

selatan (food court).

L*&- ^TO^pn

u->^*l

ALUR SIRKLLASl

4.4.3 Fasad bangunan

Fasad bangunan pada area mall ini mencitrakan bangunan modem

dengan dinding belon dan beberapa material kaca untuk peletakan iklan

dari dalam bangunan Atap yang digunakan adalah atap dak beton, dan

pada atrium menggunakan atap dengan material polikarbonat agar dapat
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memasukkan cahaya ke dalam bangunan. Pada sisi timur dan selatan,

didisain selasar yang menggunakan ornament yang diambil dari omamen

tradisional melavu, yakni padarosterdanselembayung padatopeng bagian

atap bangunan.

Kaca, diberi strip
untuk •cngurangi
pana» yang ntasuk

ke bangunan
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4.5 Area Pasar Tradisional

4.5.1 Tata Ruang

Secara horizontal

Bentuk penataan ruang pada area pasar ini adalah grid. Pasar yang terbuka

ini memiliki beberapa pintu masuk, dengan satu buah pintu masuk utama.

Dari lantai paling dasar (semi basaement) , pasar dapat diakses dari

berbagai arah, karena pasar ini didisain terbuka Untuk lantai dasar, ada

tiga pintu masuk yakni dari pintu masuk ulama di sebelah barat, dan dua

pintu masuk samping di sebelah utara dan selatan. Tiap ruang dagang
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ditata per blok berdasarkan materi dagangannya. Untuk jenis dagangan

yang sama, diletakkan pada blok yang sama untuk memudahkan pembeli

mencari barang dagangan, serta membuat tatanannyalebih rapi.

7

^u™U,a-k*«.»io^d*Kl.ka. .*
berdas^ku anrttn baraag *&"«"- MrtnmtuUiaa >Jr**» '>

>% jen^daasilatnyaJ^hmtai-mluujdasar ^ ^ ;-#* *V#. ^
W£-S (senubn*nKnO,dinrrnnbULi™ bap bods u^ ymag su* \- m0*~.W

*•* yang materi daffugmanya benifan baian, .aK,BR,M,» ~" •#
jenhaya adabhikan,sayaraa, dagjng dan 5eBll kcring. i > ^r.^-fc

t '
a y a • a • I a a g

Area pasar yang berbatasan dengan
area null ditata sebagai pasar semi
kering dan kering, dimaksndkan
untuk kebersihan null.

Lantai dua, nntuk kios , ...
yang sifnl dagangannya ' ,
kering. Tiap jenis ,
dagangan dibagi perMek • ' £ '/>__.
nnluk penataan yang lebih . • * * / 4r
rap! dnn menodahkaa f jf
para pengnnjnng nacocari / ' . T
barang keperlaan mereka. • %

Secara Vertikal

Pernbagian ruang dagang perlantai dibedakan juga berdasarkan materi

dagangannya Pada area pasar lantai paling dasar ( lantai semi basement)

adalah area pasar basah, dan materi dagangan yang dijual bersifat basah.

Pada lantai dasar merupakan area pasar semi kering, dan materi

dagangannya bersifat semi kering. Sedangkan untuk lantai paling atas

adalah area pasarkeringyang materi dagangannya bersifatkering.
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43.2 Sirkulasi

Secara horizontal, sirkulasi pada pasar ini berbentuk grid sesuai dengan

susunan ruang dagangnya. Lebar area sirkulasi ini cukup untuk orang

berlalu lalang, yakni 3 sampai 6 m Pada area pasar ini terdapat dua buah

tangga dengan jarak keduanya 15m

Secara vertikal, sirkulasi pada area pasar ini menggunakan tangga

konvensional untuk pengunjungdan ramp untuk transportasi barang.

hf/-*f^r .'

V

4UI« SIRKLIASI

"*" ENTRANCE
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4.5.3 Fasad

Fasad bangunan pada area pasar ini didisain terbuka denganatap dak beton

dan pada area tangga diberi atap dengan bahan polikarbonat untuk

memasukkan cahaya Pada fasad juga digunakan sirip yang terbuat dari

beton. Penampilan modem pada fasad pasar tradisional ini diimbangi

dengan penggunaan omamen tradisional melavu untuk mengurangi kesan

modernnya Omamen ini terletak pada topeng di bagian atap bangunan

yang menggunakan selembayung. Selainitu, fasad juga menampilkan

rooling door yang lazim dipakai sebagai penutup kios pada pasar

tradisional untuk menimbulkan kesan tradisionalnya.

rooling door

Dari sisi ini,

tnnipak antara
nasar tradisional

dengan mall
Uraaant penyekat
(Berupa tembok

yancUngsOnnhnV
meatbedakan

annus area pasar

dengan mall

ramp untuk
sirkulasi barang
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ATAP DAK BETON

ATAP POLIKARBONAT

Mengambil bentuk
atap tradisional

c I a y u -

4.6 SISTEM STRUKTUR

4.6.1 Jarak antar Kolom

Sistem struktur yang digunakan adalah system rangka berton betulang,

dengan jarak antarkolom 6 meter, dan padabeberapa bagian mengecil dan

membesar antara 4 sampai 10 meter. Karena bentang bangunan yang

cukup lebar, makadigunakan delatasidengan membaginya menjadi empat

bagian bangunan.

87



."'J •>

" •"" '"'* /
' ' i'\ \>

- ......

- >

litSv:::'

- •

.. If

(Pusat (Perbelanjaan £ Rantauprapat, Sumatera Vtara
S if vani

•V • u -Jft

y

.X

.Jau,

Delatasi berupa pemisahan kolom

i.ifinui .muii.(iimiJ.ii,Ji,. '

a » $

88



(Pusat (Perbelanjaan £ Rantauprapat, Sumatera Vtara
SiIvani

4.6.2 Shaft dan ducting

Pada bangunan ini didisain empat buah shaft pada area mall yakni shaft

listrik, shaft air kolor dan bersih, shaft AHU, serta shaft sampah, masing-

masing dua unit, selain shaft AHU. Sementara untuk area pasar hanya ada

dua buah shaft, yakni shaft sampah dan shaft air kotor dan bersih Ducting

didisain untuk penghawaan dan pencahayaan buatan.

ducting Ac

TIT

-£"•

T7i

y\

<9

0' -

G

y>«
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• Shaft
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4.7 UTILITAS

4.7.1 Pencahayaan

Pencahayaan alami digunakan pada area pasar. Area pasar hanya

menggunakan pencahayaan buatan antara jam 04.00 - 06.00 pagi. Area

mall menggunakan pencahayaan buatan yang dipasang atau ditanam pada

plafond dan pada beberapa kolom.
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4.7.2 Penghawaan

Area pasar menggunakan penghawaan buatan, yakni menggunakan AC

dengan menggunakan system AC central menggunakan ducting.

Penghawaan alami digunakan pada area pasar.

4.7.3 Sistem Bahaya kebakaran

Alat deteksi yang digunakan adalah detector asap ( smoke detector ).

Instalasi pemadam api menggunakan sprinkler otomatis (khusus pada area

mall) dengan radius putar 8 meter dan jarak antar sprinkler 4 meter. Selain

ilu disediakan juga portable fire protection, serta hydrant untuk selumh

bangunan.

< 1tr
'•V,

-s*

f -£s^

Radius putar 8m jarak 4m

91




