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ANALISIS PUSAT PERBELANJAAN
 

MENURUT KEBUTUHAN FASILITAS
 
DAN UNSUR REKREATIF
 

4.1. Analisa Karakter Peogonjmag Di:Mal 

Penyatuan kegiatan belanja dan rekreasi di dalam satu wadah adalah hal yang 

ditekankan dalam pereneanaan pusat belanja yang direneanakan ini. Karena kedua dari kegia

tan tersebut sangat berkaitan mit dalam memmjaog kegiatan utama di Mal ini. 

Masyarakat yang datang di pusat perbelanjaan tidak hanya sekedar da~ Wl

tuk melakukan kegiatan belanja s~a, tetapi juga ingin menjadikan kegiatan belanja tersebut 

sebagai salah satu rekreasi. eiri demikian adalah eiri masyarakat yang ada sekaraog. Untuk 

itu kegiatan belanja agar lebih menyenangkan mereka maka harus disediakan filsilitas rekrea

si yang memadai dan sesuai dengan karakter peDgWljung. 

Sebagaimana diketahui bahwa pengunjtmg yang datang memilki tiga karakter 

yang berbda Di bah sebalumnya dijelaskan bahwa ada tiga eir masyarakat semscam ini. Yai

tu masyarakat tradisionil, masyarakat moderen dan masyarakat tmsisi. Di Pontianak sendiri . 

masyarakatnya tergolongan masyarakat gabungan antara. moderen atau masyarakat tnmsisi. 

Karena kola Pontianak memililiki penduduk yang beIDlacam-macam etnis dan karakter. 

Kelompok masyarakat ini memiliki sifat gab1D1g3I1 antara tradisonal dan mod

eren. Masyarakat semacam ini menganggap bahwa berbelanja merupakan kebutuhan akan 

rasa memiliki harga diri dan interaksi sosial. Mereka eendenmg materialistik dan semi in

ovati£. Keeendef1D1g3I1 membeli barang bertujuan Wltuk memmjukkan kekayaan dengan j1DD

lab yang banyak dan berlaJalitas serta harga yang terjangkau oleh mereka. Daya kOllSUlIlSi 

masih terbatas pada polapikir dan ekonomi. 

Masyarakat tnmsisi memiliki hubuogan interaksi sosial yang bersifat indio 

vidual dan senang akan membentuk kelompok:-kelompok keeil atau small group. Pola kehidu

pan keseharian mereka lebih bersifat semi individualis, memiliki kebersamaan terbatas, 

meoghargai privacy dan pergeseran budayake arab gabtmgall materialistis dan teknologi. 
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Selain berbelanja, tujuan dari pengunjuog yang datang ke pusat berbelanja 

adalah berekreasi mencari hiburan. Bagi mereka berbelanja adalah hal yang menyenangkan 

.dan merupakan hiburan tersendiri. Untuk itu penyediaan fasilitas rekreasi pada pusat perbe

lanjaan akan menuqjang semaraknya kegiatan berbelanja. Pola kegiatan yang teIjadi adalah 

sebagaimana yang tergambar di bawah ini : 
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Gambar IV - 1 Pola kegiatan pengunjuog 

4.2. Analisis Kegiatan Reb'easi Bahari Di Mal 

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan dalam bah-bah sebehmmya, bahwa 

pusat perbelanjaao. yang akan direncanakan tidak honya menyediakan fasilitas untuk belanja 

tetapi disediakanjuga fusilitas rekreasi. Rekreasi yang dimaksud disini adalah rekreasi baha

ri &tau rekreasi air. 

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa pusat belanja yang direncanakan akan 

memaofaatkan aset wisata Kapuas yang memiliki potensi wisata bahari, sebagai daya tarik 

tenendiri dari Pusat Perbelanjaan ini. Penyediaan fasilitas ini berkaitan dengan kegiatan wi

sata air ito sendiri. Wisata bahari seperti yang dijelaskan bah-bah sebelumnya memiliki ke

giatan rekreasi yang bersifat campuran antara aktif dan pasif Aktif disini meliputi kegiatan 

. renang dan berdayuog sampan. Pasifsendiri meliputi kegiatan santai ditepian suugai, berlayar 

mengitari suogai sambil menilanati pemaodangan piiJggiran suogai dan memancing. Sedang

kan mrtuk tempat kegiatan, pola kegiatan dan waktu kegiatan lebih jelasnya dapat dilihat da

lam tabel dibawah ini : 
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Tabel DI - 1. Kegiatan Rekreasi Air 

No McIocIm~n SIfcrt ICegIatcIn 1empat~n l'oIa~n WcIktu 

1 MemanCIIng PCNIt' Teplan SUngal afCIu bClngunan PMoJallQCln cole.maIcIm 

2 Sclntal PaIIf DI t.pIan lUnged PetollClftGCln co... malam 

3, BelIaycu PaIIf MengeIIIngi SunaallCapUCII MllCllII. bIompok pagI,llaIlCl,so1e 

.. Dclyuncl AkIf seldtar bClllCllunan .tephungal MnCllII. UIompok pagI. tole 

S letlnan; AkIf Dalam fluar bClnclunan peIOllClftClCln pagI.llaftg,so1e 

4.3. Analisis Fasilitas Rekreasi Bahari Di Mal 

Dari uraian mengenai kegiatan rekI"easi air di atas maka perlu adanya suatu 

penyediaan fasilitas yang sesuai dengan bmtutan kebutuhan dalam kegiatan tersebut. Namun 

berdasarlcan uraian bah bah sebehmmya bahwa suatu obyek wisata hams memiliki beberapa 

laiteria faktor utama, yaitu faktor sesuatu untuk dilihat, sesuatu untuk dibeli, sesuatu untuk di

Iakukan, sesuatu untuk dimakan. Dalam hal ini malea fasilitas yang akan disediakan untuk re

kreasi bahari di mal meliputi : 

a. Tempat memancing 

b. Fasilitas Penyewaan Perahu 

c. Dermaga perahu wisata dan sampan
 

d Fasilitas Kolam renang
 

4.4. Analisa Bentuk Dan PenampiJao Fisik Baognnan 

4.4.1. Analis& Penampilan Arsitektur Baugunan PiD88iran Snngai 

Uraian bah sebelmnnya. telah menceritakan mengenai beberapa gambaran ten-

tang penampilan bangJwan-bangJman yang ada dipinggiran sungai Kapuas yang memilikikek

hasan dalam segi bentuk arsitektumya maupun penampilannya. 

Yang dimaksud dengan wawasan Iingkungan di sini adalah bahwa pusat be

lanja yang direncanakan memiliki karakter tampilan kbas perkampungan air yang diambil dari. 

studi arsitektur daerah setempat. Dalam hal ini yang dominan adaIah arsitektur Melayu bero

pa nunah psmg8ung 

Penampilan arsitektur bangunan pinggiran sungai merupakan tampilan bangu

nan yang dianggap dapat mewakili arsitektur khas perkamptDJg8Il terapung ( studi di Kampung 

Beting ). Cirl khas ini hams dapst dimuncuJkan dalam perencanaan pusst perbelanjaan 
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sebagai salah satu wujud kepedulian dalam mempertahankan bentuk-bentuk asH arsitektur 

perkampuogan terapung sperti yang digariskan pemerintah daerah setempat. 

a. Keseimbangao 

Keseimbangan merupakan suatu prinsip dasar dari komposisi. Dalam kaitan

nya dengan bentuk arsitektur Melayu sebagai hasil studi banding di PerkamplUlg3Il Betill&di

simpulkan bahwa keseimbangan arsitektumya terletak pada bentuk atap yang simetri 

" 
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GambarlV - 2. Polakeseimbangan pada atap rumah Melayu 

Di dalam studi kasus di PerlmmpUllgsn Beting, ada tiga tipe nunah Melayu 

yang sering dipakai penduduk, yaitu nunah potong kawat, nunah potong gudang dan nunah 

potong limas, yang kesemua bentuk atapnya memiliki keseimbangan bentuk. 

b. Peogul8lJ88ll atau Irama 

Irama dapat diartikan sebagai peogulangan yang teratur dari &tau hannonis 

-dari garis garis, bentuk-bentuk, potongan-potongmJ. dan wama-wama ( Fnmcis J. Gec14 

; 1M.F.A ). 
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GambaI' IV -, Pola Pengulangan PadaTiang Pondasi Rwnah Melayu 

BAB IV ANAUSIS PUSAT PERBELANJAAN IV - 4 

•••1 
. .-\.1 



Pada bentuk arsitektur yang ada pengulangan atau irama yang terdapat pada 

arsitektur Melayu adalah pada bentuk penggunaan tongkat tongkat pondasi yang sekaligus se

bagai kolom-kolom atau tiang-liang penyangga bangunan ke tanah . 

_k1 
Gambar IV "-4. Pola Pengulangan Pada Rlemen Dinding RmnahMelayu " - . 

4.4.2. Analisa Penampilan Elemen Lainnya
 

L Klemen Banpnan Kendon
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Gambar IV -5. eiri Bangunan Keraton Yang Tampak Pada Atap 

Bentuk keraton memiliki keunikan tersendiri pada bentuk atapnya dan bahan 

yang digunakan. Keraton adalah eiri arsitektur Melayu yang kbas. Bahan yang digunakan se

bagi8ll besar adalah kayu kelas satu berasal dari Kalimantan sendiri. Keseimbangan dapat di

lihat dari bentuk atapnya dan penerapan kolom-kolom atau tiang bangunan serta bukaan . 

bagian atasnya untuk peneahayaan. Keaguogan tampak pada penggunaan proporsi bangunan 

yang tinggi. 
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b. Tugu Khatulistiwa 

eiri khas bentuk tugu ini adalah lingkaran yang diterapkan pada atas tugu. 

Lingkaran ini menggambarkan garis-garis khatulistiwa yang membelah kota Pontianak. Oma

men lingkaran khatulistiwa banyak diterapkan pada hiasan kota seperti lampu, jam dinding, 

menara air dan taman. 

Gambar IV -6. Ciri Thgu Khatulistiwa Pada Puncaknya 

4.4.3. Analisa UDBUr RekreatifPingginm Sungai Kapuas 

Dalam studi kasus yang dilakukan di salah satu perkampmgan teraptmg J yaitu 

Kampung Beting, ada beberapa lUlSUf yang memiliki potensi yang bersifirt rekreatif, yaitu pra

sarana pergerakkan. Prasarana pergerakan ini terouat dari kayo, Ketmikan yang IU1Dlcul ada

lab letaknya yang dibelah oleh suogai kecil sehingga fimgsi suogai terlibat juga sebagai 

pergerakkan di atas air. Kolom-kolom I tiang gertak ini ditanam di atas tanah dengan keting

gian ukuran maksimum air pasang sungai Kapuas. Sedangkanjembatan yang digunakan ter

buat dari bahan kayu dengan ketinggian yang dapat dilalui oleh sampan. Tinggi gertak 

dihituog dari ketinggian maksimum air pasang. Omamen yang dibuat sederhana sekali seperti 

yang terlihat padagambar. 
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Gambar IV -7. Kondisi Kana! Dan Gertak Pada KamplUlg Beting 

4.4.4. Analisa Unsur Snngai 

Bentuk-bentuk yang ada di sungai Kapuas dapat juga dijadikan sebagai alter

natifpembuatan bentuk bangunan yang akan direncanakan. Hal ini dimaksudkan untuk menya

tukan antara bangtman dengan sungai ito sendiri. Unsur sungai yang dimaksudkan adalah 

bentuk: gelombang air. 

Bentuk ini diambil agar terlihat bahwa bangunan yang direncanakan mmtilki 

eiri khas batlglman dekat air stan dikenal dengan nama Water Front Permukaan gelombang 

dapat dijadikan sebagai acuan dalam memasukkan unsur stmgai yaitu denagn menganalogi 

bentuk tersebut sebagai berikut : 

. 03mbar IV -i. Transportasi Sampan Sebagai Angkutan Tradisional 

Selain bentuk bentuk gelombang, bentuk-bentuk layar kapal akan dijadilam 

model dalam perencanaan fasilitas rekreasi dan bangunan utama. Kewtungannya mengg'lIDaan 

bentuk layar ini seIsin mudah dalam pelaksan88D juga meringankan beban konstruksi. Bentuk 
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layar berupa tenda ini akan disatukan dengan kabel-kabel baja dan tiang baja sebagai penguat 

dari terpaan angin. 

~Mbary 
~ 

--------------~
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GambarlV -9. BentukAnalogi UnsurYang AdaDi SWlgai 

4.5. Analisa Fuade B8JI8UIlan Mal Y8118 Ada 

Bentuk fasade mal dewasa ini memiliki kesan moderen dan rekreatifyang da

pat ditangkap melalui persepsi visual peogamat melalui gambaran dasar atau iigur. Pola 

dominan yang banyak diterapkan adalah menekankan pada pola -pola pembentuk iigur yaitu 

shape, proporsi dan omamentasi. 

" 
FAiADE IAHOUteAl( YAHO ,'~ FAIADI VAH~ DI~HAKAH IEIAOWf IRAI 
MENQQUNAU.N IErOvl:-IEHlUI: UNQrAIAN "", FAIADE MAl. YAN~ IERUMIAHQ 1AA1INI 
lOlA&: DAN IEGI1IeA .)utA IUKAAN 
DlHDlHOHYA ••••• 

,, 
MA IIHIUIC .INGMtlANQAH"
 
I11ME DAN llAMAPADA
 
'AIADI
 FMADI YAHO tAM'AIC LEWAT VISUAL 'E~MAT 

InmAN IEDEA"F, MODEIEN DAN FAMUAI 

GambarN -lD Bentuk Fasade Mal Yang Banyak Digunakan 
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a. Proporsi
 

Proporsi yang digunakan dan banyak diterapkan pada Mal saat ini umumnya
 

dengan dimensi atau ukunm horizontal yang lebih besar daripada dimensi
 

vertikal.
 

b. Shape
 

Komposisi massa bangunan terdiri dari bidang-bidang atap limasanl miring,
 

dan datar. Untuk bukaan banyak menerapkan perpaduan bentuk lingkanm, se


gitiga dan kolak. Unsur bukaan pada kapal seperti perlubangan pada dinding


nya dapat dimasukkan ke dalam bentuk ~ukaan pada dinding bangunan .
 

c. Omamentasi
 

Omamentasi padaMal yang berkembang dewasa ini benyak menekankan pada
 

penggunaan signboard dengan kesan yang sederbana, efeisen dan menyolok.
 

4.6. Kesimpulan Analisa
 

Berdasarkan analisa di atas maka ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :
 

•	 Penyediaan ruang belanja pada mal harns memperhatikan karakter pengunjung 

transisi. 

•	 Pelaku kegiatan adalah individu dan kelompok. 

•	 Fasilitas rekreasi bahari meliplIti penyediaan fasilitas untuk kegiatan memanc

ing, wisata air dan olah raga. 

•	 Penampilan fuade bangunan memiliki laiteria sesum dengau kHrakl~l' per

kampWJg3ll atas air dan menampakkan kesan bangunan moderen. 

•	 Penggunaan unsur-unsur elemen bangunan diambil dari gabungan unsur kera

ton, tugu khatulistiwa Pontianak, dan unsur sungai. 

•	 Keunikan prasarana pergerakkan kampung atas air dapat dijadikan model da,. 

lam perencanaan fasilitas rekreasi air. 
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