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PENDEKATAN KONSEP
 

PERENCANAAN DAN PERANCANGAN
 

5.1. Pendekatan Konsep Pemilihan Lokasi Dan Site 

5.2.1. Pendekatan Pemilihan Lokasi 

Sesuai dengan tujuan perencanaan , yaitu merencanakan suatu Pllsat perbelan

JaaD. maka lokasi yang dipilih hams merupakan lingkungan yang benar-benar strategis dan 

mudah dalam pencapaian, dengan memenuhi kriteria sebagai berikut : 

a. Peratunm pemerintah setempat	 
./ 

b. Berada didekat pusat perdagangan 

c. KeteIjangkauan dengan transportasi kota
 

d Pencapaian dengan fasilitas mnum
 

e. View yang menarik 

nalam hal ini pemilihan lokasi yang dipilih terbagi daIam tiga aItematifdaer

ah lokasi. Karena ketiga lokasi sesuai dengan rencana kota, yaitu kegiatan perdagangan, akse

bilitasnya baik dan refresentmif. Tetapi untuk memudahkan pemilihan maka dari ketiga site 

tersebut diniIai kembali berdasarkan kriteria laitmya berdasarkan ketentuan sebagai berikut : 

- penilaian bagus dan memeouhi kriteria diberi angka 30 

- penilaian sedang diberi anglea 20 . 

- penilaian kurang memenuhi standar diberi angka 10 

1.	 Keterjangkauan deagan Transportasi Kola 

KRITERIA PENlLAIAN PENCAPAlAN TRANSPORTASl 

ORERIA PENILAIAN LOKASI A LOlCAS18 LOKASI C 

JARAK lERMINAL 30 30 30 

JAtUR lIANSPORlASI 30 30 20 

KONDISI JAlAN 30 30 20 

JUMLAH 90 90 70 

TabeI .,V -1. KriteriaPeniIaian Transportasi Ke Mal 
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Gambar V -1.·, . Site ·Bangtman 

BAB V PENDEKATAN KONSEP PERENCANAAN DAN PERANCANGAN V· 2
 



2. Keterj8Jl8bJl8D dengan pusai perdagangan kota 

- LokasiA berada eli Pusat Perdag8J1gaJ1 KOlll .30 

- Lokasi B berada di dekat Pusat Perdagangan Kota . 20 

- Lokasi C berada di dekat Fusat Perdagangan Kota 30 

3. Pencapaian dengan Fasilitas Umum dan SosiaJ 

- Lokasi A berada di dekat fasilitas umumlsosial Kota 30 

- Lokasi B berada di dekat fasilitas mnumlsosial Kota 30 

- Lokasi C berada agakjauh dari fasilitas wn1DDlsosial 20 

Dari uraian di atas dan hal-hal yang perlu dipertimbangkan, maka terdapat 

kriteria-kriteria pemilihan lokasi yang masing-masing nilai lokasinya berbeda : 

Tabel.iV ~ . Kriteria Penilaian Pemilihan Site 

NO. ICRITERIA PENllAJAN LOKASIA LOICASI B LOICASIC 

1 .ENCAPAIAN ICE PUSA11RANSPORTASI 90 90 70 

2 .ENCAPAlAN ICE .USA1 .ERDAQANGAN 30 20 30 

~ .ENCAPAIAN ICE FASIUlAS UMUM/SOSIAL 30 20 20 

JUMLAH Kl1ERlA .ENII.AIAN 150 130 120 

Berdasarkan analisis di atas maka lokasi yang terpilih adalah lokasi yang me

miliki nilai tertinggi, yaitu lokasi A 

5.1.2.Pendekatan Pemilihan Site 

Perencanaan site adalah menyusun suatu lingkungan fisik luar dalam detail 

yang lengkap ( Data : Kevin Linc4 Site Pl811ing). Sesuw dengan tujuan perencanaan yaitu 

merencanakan suatu bangunan) maka site yang dipilih pun barns merupakaa lingkungan yang 

paling dekat dan bisa dicapai serta memenuhi kriteri persyaratan sebagai berikut : 
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a. Mudah dalam pencapaian 

b. View yang indah 

c. Sirkulasi jalan
 

d Tala letal< pOOa bangunan
 

e. Jaringan utilitas. 

Untuk itu site yang dipilih hanya dna s~a dan keduanya telah memenuhi selu

rub kriteria yang ada di atas. Namun masing-masing site tersebut memiliki bobot nHai yang 

beroeda antara keduanya. Maka diadakan penilaian kembali berdasarkan nilai-oHai yang te

lab diuraikan sebelumnya di atas . 

Tabel LV -3. Kriteria Penilaian Pemiliban Lokasi -. 

No. DIlERIA 'ENILAJAN SITE SITE I SIlE II 

1 'ENCAPAlAN 30 30 

2 VIEW 30 20 

3 SIRKUlASl 30 20 

• lAlALETAK 30 10 

5 FASII.J1AS unUTAS 30 30 

JUMlAH 150 110 

Berdasarkan kriteria penilaian yang telah diuraikan di atas, maka site yang 

terpiloh adalah site yang memiliki Nilai paling tinggi yaitu Site I dengan asmnsi luasannya 

adalah kurang lebih 2,5 ha. 

5.1.3. Pengolahan Site
 

Dalam pengolahan site perlu ditinjau kembali beberapakriteria :
 

• Faktor keamanan tapak terhadap adanya erosi air sungai
 

• Faktor adanya fasilitas rekreasi air yang menuntut pengola

han tersendiri.
 

Berdasarkan kriteria di atas maka :
 

a. Tapak dibuat tanggul pengaman 

b. Kontur site ditinggikan bagi 

c. Perbandingan bangunan dan fasilitas rekreasi OOalah 70 : 30 
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5.2. Pendekatan Konsep Tapak Lingkungan. 

5.2.1. Orientasi Bangonan 

Orientasi bangunan memiliki pertimbangan yang menyangkut masalah orientasi matahari, da

tangnya angin dan arab pandang. 

A. Terhadap Matahari, Angin Dan Arab Pandang 

antl1n • u n tI a I 
'~<~s u n 9 a r~' -.. - -. - ------- - -,.-" 

Gambar V _'a. Analisa Orientasi Matahari, Angin Dan View 

Rnang-ruang yang memerlukan sinar alami matahari ditempatkan ke arah sungai, 

sekaligus dapat memanfaatkan pandangan dan panorama sungai. Perletakkan swnbu AA' baik 

mengingat bangtman Mal dapat memanfaatkan angin yang datang tmtuk menWljang suasana da

lam bBAAlman Perletakkan BB' kurang baik karena datangnya angin terhambat samping ban

gun.an. Kriteria yang dipakai dalam menetapkan arab pandang : 

View dapat dinilanati • tidak tertutup bangJlDsn, mempertimbangkan aspek estetika dan fungsi 

ruang, dan masalah datangnya sinar matgbari. 

5.2.2. Sirtnlasi Site Dan Pemilihan Entrance Atau Pinta Masok 
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Gambar V .". Analisa Sirkulasi Site Dan Pintu Masuk 
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Kriteria pengmnrnn ~irl0l1a.~i ada1ah hen:lifm dinamis, dapat menyatukan hangman be

lanja dan fasilitas rekreasi, dan :fuktor keamanan. Maka di dapat bahwa sirkulasi utama 00

tang dari arab j alan Tanjungpura dan lainnya dari arab sungai 

Ada beberapa alternatll dalam pemilihan pintu masuk utama pada site yaitu pintu rna

suk mengbadap ke arahjalan Tanjungpw-a, pintu masuk dari arab stmgai dan, pintu masuk se

belah samping mengarah pada tempat penyeberangan sungai. Kriteria yang digunakan adalah = 

a	 Mudah dilihat dan mencolok 

b. Mempunyai penekanan tertcntu 

Maka dipilih pintu masuk utama ada di jalan TanjlDlgpura, pintu masuk tambahan ada di 

samping bangunan dan sungai. 

5.2.3. Zoning Dan Space 

- Pengelompokan kegiatan yang sejenis, yaitu belanja dan rekreasi 

- zoning dan space disesuaikan dengan hubtmgan yang fimgsional. 

- zoning dan space dibegi ke dalam beberapa bagian 

Maka di dapat zoning seperti di bawah ini : 

perb"'''''laa"

l<filliH1Ntm!:~:~:f.f.!:!:~m·i!;~· 

• A N G' UNA N li:,.i:,·t 

S{&~§ii}~ 
""0«1 

space zoning 

Gambar V -5. Analisa Space Dan Zoning 
5.2.4. Land Scape 

Kriteria yang dipakai dalam perencanaan lata hijau adalah : 

• Tata hijau memprtimbangkan aspek estetika dan fimgsi 

• Tata hij811 mendukUng kesan rekreatifbangunan dan f8Sili~ rekreasi 

•	 Tata hijau memperhatikan pertimbangan pemilihan tanaman yang dipakai 

Maka didapat : 

8. Membuat area transisi dan membentuk pola taman paLla paikir 
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b. Pemilihan tumbuhan tanamanpeneduh dan berdaun lebat pada pinggiran sungai. 

5.3. Pendekatan. Konsep Bangunan. Mal 

Mal atau pedestrian merupakan inti dari bangunan mal itu sendiri. Untuk itu 

laiteria yang akan diterapkan dalam perencanaan mal adalah sebagai berikut : 

• Memperhatikan tata letak mal ito soodiri, 

• dimensi mal, 

• penataan letak toko dan fasade sepanjang mal, 

• serta skala dan proporsi mal yang digtmakan. 

PERlOKOAN PEDESlRlAN KORIDOR UTAMA 
PERTOKOAN 

PEDESTRIAN ~ 

t 
ORIENlASI i'ERTOKOAN YANG Mcw.HADAP MAL 

Gambar V -6 Letak Mal Sebagi Orientasi Penataan Pertokoan 

5.3.1. Tala Letak Dan. Bentuk Mal 

A Tala Letak Mal 

BENlUK I IENlUK 1 BENlUK L 

Gambar V -1·. Bentuk-Bentuk Letak Mal 
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Kriteria yang dipakai adalab dalam menerapkan bentuk bangunan Mal adalah 

• Bentuk memperhatikan efektifitas ruang dan efesien 

• Mudah dalam sirkulasi 

• Mudah dalam pembagian ruang-ruang 

Dari beberapa bentuk di atas dan berdasarkan beberapa kriteria yang ada 

maka model tata letak bangunan Perbelanjaan akan digunakan bentuk I . Karena model sema

cam ini .sangat memudabkan dalam pembagian ruang-roang. Selain itu bentuk ini sangat me

mudahkan para pengunjung menemukan toko yang akan ditujunya 

B. Bentuk Mal 

Bentuk yang dipakai dalam penataan ruang dan pembagian ruang memiliki 

kriteria sebagai berikut : 

• Mudah dalam pembagian ruang-ruang 

• efesiensi 

• Sesuai dengan bentuk tata letak Mal 

D:~:o:::~rD:": ~\O~
 
• ...--.- ~D'~~j:' I O /-:f ."-,,0 
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~ .......
 iU~~~~ 

MENYATAICAN ORIENTASIICE SA1U 
RUANG PENTING TmKPUSATc. Bentuk Cluster \. 

d. Bentuk Grid __ ... _~~··;;:.t~ b. Bentuk memusat 
. v , .•.•-/--  :'1' 
IItlllll 

Gambar V -8. Entuk Bentuk Pengaturan Ruang PadaMal
L b0lltuk linear 

Ada beberapa bentuk yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam ba 

Dgunan mal ini. Yaitu : 

a. bentnk linear 

Bentuk ini sesuai deogan bentuk I pada mal. Bentuk ini digtmakan sebagai pembagi ruang

ruang pertokoan yang orientasinya menghadap koridor utama. 
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b. Bentuk memusat 

Ben1nk ini memiliki pengaruh yang kuat di dalam penyampaiana pesan ruang-ruang 

utama dalam suatu bangunan. Penggunaan bentuk ini dipakai dalam cangka membuat 

magnet atau cowt disepanjang koridor utama sebagai pengikat kegiatan sekitamya 

c. Bentnk Cluster 

Bentuk cluster berkesan tidak tertatanya ruang-ruang atau massa dengan baik Mal 

memerlukan penataan yang memiliki sifat efesiensi. mudah dan sederhana. 

d.	 Bentuk Grid 

Bentuk ini banyak digunakan dalmn penataan ruang-ruang, karena bentuk semacam 

ini sangat memudahkan dalam pembagian dan pengelompokkan ruang- ruang dalam 

bangunan. 

Dari beberapa altematifbentuk bentuk di alas dan berdasarkan kriteria 

yang ada maka bentuk yang dipakai dapat diuraikan sebagai berikut : 

a.	 Bentuk Linear akan digunakan pada pena1aan toko-toko dengan Mal 

sebagai orientasi perletakkan pertokoan. 

b. Bentuk memusat digunakandalam penataan magnet-magnet kegiatan 

yang diletakkan di setiap pusat kegiatan sebagai pengikat ruang dan 

pembentllk ruang bersama 

c. Bentuk grid akan digunakan dalam penataan ruang-ruang yang ada di 

pusat perbelanjaan dan dan penataan taman. 

5.3.2. Skala Dan Proporsi 

.... 

h 

AGW~.UlUASA. PROPORSI SEDANG BEMPIT. BESAK,
DINAMIS. MON. lERlEKAN, lIDAK BEBAS 
MENtAL 

~	 Gambar V -9,'. Skala Dan Proporsi Mal 
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Pada mal skala dan proporsi dapat mempengaruhi kesan rekreatif Hal ini di

kemukakan oleh Camilio Site ( 1978, hal. 31 ) bahwa proporsi plaza atau mal yang terlalu 

vertikal akan memperlmat kesan bangnoan, menimbulkan kesan yang agung. Proporsi yang 

berimbaog dapat diupayakan menimbulkan kesan rekreatif. 

Dalam kaitannya dengan perencanaan pusat perbelanjaan yangdirencanakan 

ini maka pemakaian proporsi dan skala memiliki kriteria sebagai berikut : 

•	 Pemakaian skala ruangan memperhatikan kesan ruang yang 

diinginkan 

• Proporsi dan skala barns betkesan rekreatif
 

Jadi berdasarlcan kriteria tersebut maka :
 

a.	 Proporsi pada ruang perbelanjaan meoggt.makan perbandingan skala verti

kal lebih besar dari skala horizontal lUltuk menimbulkan kesan agung, be

bas, rekreatif 

b. Proporsi tinggi pertokoan yang ada dibuat berskala rendah Wltuk mendapat

kan kesan akrab, ramah, dan tidak menghimpit 

c.	 Untuk ruang ruang yang memerlukan kesan. akrab, santai dan bebas dibuat 

dengan skala vertikal berimbang dengan skala horisontal. 

5.4. Pendekatan Konsep RUBBS	 !. 

5.4.1. Pelakn Kegiatan Dan Karakteristiknya 

a. PengunjUD8 

pengunjung yang datang adalah dari masyarakat transisi yang mempunyai ka

rakteristik dan aktivitas kegiatan yang bertujuan untuk berbelanja, berekreasi, melihat lihat 

barang, menikmati suasana .Pengunjung biasanya lebih dari satu stan berkelompok, bersama 

keluarga, bersama sahabat. Gerak dasar pengunjung memiliki sifat khas yaitu sangat rekreati( 

rasional, emosional, didorong atau dihambat faktor-faktor tertentu. Gerak pengunjung terse

but digambarlam sebagai bebas, dinamis, santai terarah. 
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b. Pengelola 

Pengelola adalah pelaku yang tidak secara kontinu terlibat langsung dalam ok

tivitas sehari-hari pusat peroelanjaan. Misalnya beraktivitas untuk menangani man~emen, 

operasional dan pemeliharaan. 

c. Tenant 

Pada dasamya memiliki karakteristik kegiatan hampir sarna dengan pusat per

belanjaan lain, yakni menyelenggarakan pelayananjual beli dan rekreasi. 

5.4.2. Macam Fasilitas 

Macam fasilitas ditentukan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut : 

•	 Adanya kebijaksanaan pengembangan wisata dalam kota 

Pontianak 

•	 Potensi Pariwisata yang ada di tepian suogai Kapuas 

•	 Adanya tuntutan kebutuhan pelaku utama dalam mal 

• Kebutuhan ruang pOOa Mal yang harns diwadahi 

Sehingga ditetapkan fasilitas Mal sebagai berikut : 

a. fasilitas belanja 

Untuk filsilitas belanja disediokan fasilitas penjualan berupa pertokoan, par

kir, pertmnanan, restoran, fasilitas hiburan, tempat bermain, kantor pengelola, fitnes dan ke

bugaran, fasilitas servis. 

b. Rekreasi 

Fasilitas dermaga, kolam renang, penyewaan perahu, rekreasi air, falitas me

mancing, fasilitas taman bermain, restoran terapung dan plaza 

5.4.3. Kebutuhan Ruang
 

Pertimbangan Kebutuhan ruangan adalah sebagai berikut :
 

•	 Adanya Tuntutan pelaku kegiatan
 

• Adanya fasilitas yang disediakan,
 

Sehingga di dapat kebutuhan mangan sebagai berikut :
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Fasilitas belanja : dept store, toserba,super market, dan toko-toko; fasilitas 

bermain : mang bermain snak-anak, lavatory, roang pengelola; Fasilitas hiburan : ruang; 

bioskop, ruang lavatory, ruang tunggu dan lobby; fasilitas pengelola: ruang administrasi, 

ruang kantor, dan gudang ; fasilitas servis: gudang barang, ruang peralatan, musholla; fasili

tas restoran: ruang makan, dapur, gudang, lavatory, ruang pengelola; Fasilitas Fitnes dan 

Kehuganm : nmng fitnNl,. RaJma, nIang Renam) lavatory, roang ganti, ruang tunggu; Fasilitas 

renang : kolam renang, ruang pengelola, ruang ganti pakaian, lavatory, mans penitipan, ruang 

tunggu ; Fasilitas penyewaan kapal : ruang pengelola, dermaga, ruang tunggu, ruang sews, 

ruang satpam, lavatory; fasilitas memancing: areamemancing, patio/gazebo, tempat penjual

an peraIatan, tempat penyewaan peralatan, restorant seafood serta ruang makan terapung. 

5.4.4. Besaran Ruang
 

-lAIas site 25.000 m2
 

- KDB 70 % = 17.500 m2/lantai . 4 lantai = 70.000 m2
•
 

- Loas Mal asumsi 13 %
 

- Service area = 7 %
 

- Reantable area maksimal = 80 % dengan ketentuan
 

- Sarana belanja 65 % 

- Rckroasi dnlom bongunan 15 % 

- Jadi luas terpakai 87 % x 70.000 m'l:: 60.900 m2
• Untuk perlantai beIjumlah 

15.225 m2
• 

L Kelompok Ruang Pemelanjaao 

a. Pertokoan 

Unit toko ( 30 - 100 ) m2 sebesar 50 % dari 60.900 m2 = 30.450 m2 dengan 

pembagian: 

-toko : 70 % x 30.450 = 14.920, 5 m2 

- gudang : 10 x 30.450 =3.045 rrf 

- sirkulasi : 20 % x 30. 450 =6.090 m2 

b. Supermarket 

- ruang di asumsikan Wltuk 100 orang @2, 8 m2 = 2800 rrf 
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- mang. karyawan, gudang dan lavatory 10 % x 2800 = 280m2 

- sirkulasi dan servis 20 % x 2800 =560m2 

c. Departement Store 

- Penjualan untuk 200 orang @ 2, 8 m2 =5.600 m2 

- mang. karyawan, gudang dan lavatory 10 % x 5.600 =560m2 

- sirlrnlasi dan servis 20 % x 2800 = 1120m2 

cl Bioskop 

- Ruang nonton kap~itas 150 orang 4 buah dengan aswnsi bahwa 1 orang 

memerlukan ruang sebesar 1,5 m2 = 900 m2 

- Ruang proyektor @ 30 m2 x 4 = 120 m2 

- Loby untuk 300 orang @ 0, 6 = 24 m2 

- Kafetaria = 30 m2 

- Rg. Administrasi untuk 8 orang @6 m2 = 48 m2 

- Rg. Karyawan = 30 rrt 

- Gudang dan servise = 50m2 

luas Toata1 bioskop = 1. 382 ot
- Sirkulasi +utilitas 20 % x 1. 382 m2 = 276, 4 rrt 

e. Restoran 

- mang makan dan minum untuk 500 orang @ 2 m2 = 1000m2 

• Panggtmg khusus untuk 10 orang @ 3 m2 =30m2 

2• Dapur, gudang roang karyawan 25 % x 1000 = 250 m

• Sirkulasi 20 % x 1000 m2 =200m2 

f Cafctaria 

• roang makan dan winwn Wltuk 200 orang @1,5 mOl -300m2 

- Dapur, gudang ruang karyawan 25 % x 300 =75 m2 

• Sirkulasi 20 % x 300 m2 =60 m2 

g. Pujasera 

• ruang makan dan minmn untuk 500 orang @ 2 m2 = 1000m2 

- Dapur, gudang ruang karyawan 25 % x 1000 = 250m2 

- Sirkulasi 20 % x 1000 m2 = 200m2 
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'h. Fitness Center 

- Ruang untuk 80 orang @ 1, 5 

-Hall utama 

- Ruang sauna, pijat, dan mang dokter 

- Ruang ganti dan istirahat 

- Cafetaria 

- Ruang pengelola 

Loas Total 

ditambah Sirkulasi 20 % x 345 =69 

g. Amusement I mang bennain anak- anak 

- ruang bermain kapasitas 100 orang @2, 5 m2 

- Longe kapasitas 100 orang@ 1, 5 m2 

-Bar 

- Stage 

- Hall penerima dan tiket 

- Ruang pengelola, dapur, toilet 

Luas total 

Ditambah sirlculasi 20 % x 750 menjadi 

h. Karaoke 

- Ruang bemyanyi untuk 50 orang @ 1,5 m2 

- Ruang pengelola, dapw-, toilet 

- Ruang operator 

Luas area Karaoke 

Ditambah Sirlrulasi 20 % 

i. Bilyar 

- Ruang bermain 10 meja @ 10 m2 

- Ruang pengelola, toilet 

Luas area 

Ditambah sirkulasi dan utilitas 20 % 

= 120m2 

=20 m2 

=65 nt 
=70 m2 

=10 m2 

=60 m2 

=345 ~_ 

=414nt 

=250 at 
= 150 

=30 m2 

=45 at 

=25 nt 

=250m2 

= 750 at 

= 900m2 

=75 nt 

=100m2 

=8 m2 

= 183 rtf 

= 219. 6m2 

=100m2 

= 50 rtf 

= 150m2 ' 

= 180m2 
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ILKelompok Ruang Pelengkap 

a. Salon 

- Ruang kerjafungsional diaswnsikan = 150 m2 

- Sirkulasi dan servis 40 % =60m2 

Toal area =210m2 

b. Agen jasa dan biro perjalanan 

- Ruang kerja fimgsional diasumsikan =36 m2 

- Sirkulasi dan servis 40 % = 108m2 , 

Toal area =46, 8m2 

c. Kantor Pengelola 

- Ruang Direksi =50 m2 

- Ruangtamu =20m2 

2- Ruang administrasi Wltuk 10 orang @5,5 m = 55 m2 

- Total area = 125 m2 

Ditambah 20 % sirkulasi = 150 m2 

III Ke!ompok Rn2ll8' Pendukung 

- Parkir untuk 200 mobil @13 lIt =2600m2 

- Parkir motor Wltuk 500 motor @ 2, 5m2 = 1250 m2 

- Pos keamanan =8 m2 

- Bongkar moat barang Wltuk 3 truk @30 m2 =90m2 

Total =3948 m2.. 

IV. Kelompok Ruang Rekreasi Luar bangunan 

a. Kolam Renang 

- Kolam ukuran 50 m2 x 25 m2 =1250m2 

2- Kamar ganti Wltuk 50 kamsr @ 5 m = 250m2 

- Sauna = 10m2 

b. Tempat memancing 3 m2 x 20 m2 = 60m2 
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c. Restoran terapung 

- Ruang makan Wltuk 50 orang @ 2 m2 = 100m2 

-Dapur =8nt 

- Sirkulasi 20 % dari 108 m2 = 21, 6 m2 

5.4.5. Pendekatan Konsep Hubungan Ruang 

HubWlgan ruang memiliki kriteria sebagai berikut : 

•	 Memperhatikan aspek sirkulasi 

•	 Hubungan mans bersifat umum 

Sehingga di dapat : 

a Hubungan ruang pOOa Pusat perbelanjaan ini dibagi menjOOi dua, ynitu hu

.bungan ruang bangunan perbelanjaan dan hubungan ruang rekreasi. 

b.	 Hubungan ruang perbelanjaan mengarah pada orientasi yang sarna yaitu 

pada mal stan plaza. 

c.	 Hubungan ruangan antara bangunan perbelanjaan dan tempat rekreasi di 

buat ruang transisi berupa area parldr dan taman. 

5.4.6. Konsep Suasana Ruans 

Suasana ruang berbagai ruang berbeda menwut jenis serta sifSt kegiatan yang 

berlangsung di dalamnya Untuk itu berbagai ruang tersebut akan dikelompokkan sebagai 

berikut : 

a. Ruang Pelayanan Perbelanjaan 

Ruang ruang ini hams memiliki suasana terbuka, bebas, menarik, memperhati

lean kenyamanan dan kemudahan. Suasana terbuka dapat dicapai dengan penataan sirknlasi 

yang bebas serta dapm mengarahkan pengunjung untuk memilih toko yang diinginkannya 

b. Ruang pelayanan rekreasi 

Suasana yang dic~ai bersifat menarik, akrab, santai, yang dapat dibentuk dari 

penggtmaan proporsi dan skala manusia pada penataan ruang. 
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c. Area Rekreasi 

Area rekreasi meliputi semua fasilitas dan ruang rekreasi yang berada 

di luar bangunan. Suasana ruang yang dibentuk harns bersifat menarik, santai) dinamis) 

bebas . 

5.5. PendekBtao Penampilan Baogunao 

Pertimbangan yang dipakai dalam memilih dan menentukan penampilan 

ba	 ngtman adalah sebagai berikut : 

a Penampilan bangunan yang diterapkan berdasarkan proporsi) shape
I 

dan omamentasi yang diambil dari bentuk-bentuk Mal yang berkem

bang saa! ini dan memiliki kesan moderen dan rekreatif 

•	 Bentuk rekreatifmemiliki kriteria sederhana, mudah ditangkap visual) 

tidak monoton, dan menerapkan konsep irama dan keseimbangan. 

•	 Sedangkan kriteri moderen adalah pemakaian dan penerapan bentuk 

bentuk itu sendiri yang banyak digunakan pada Mal yang berkembang 

saa! ini dan tampak dalam penggunaan bahan fasadenya 

•	 Bentu.k moderen berarti bahwa suatu bentuk yang diterapkan adalah 

bentuk bentuk yang digemari mayarakat dewasa ini atan benWk yang 

lagi fren sast ini. 

b. Mencenninkan arsitektur rumah terapung 

~------ -------- -----
<i l'WMAH ....puN" 

;:·~~~·"~:..:·~i;;·/'::'·:"::"'··"·
., (Ult-<,O.H M~ ... i~ 

~~~ 
~\ 

Gambar V - 10. Model Bangunan Atas Air 

BAB V PENDEKATAN KONSEP PERENCANAAN DAN PERANCANGAN V • 18 

f. 



-, 

c	 M P.ms:um1cml lmSl11r-lmmtr ~n:itp.1chtr Rp.tp.mf'~t RP.f'p.rii yRng terdRpat pada han

dan lUlSUr arsitektur pinggiran sungai laionya. 

Sehingga didapat bentuk penampilan bangunan sebagai berikut : 

•	 Bentuk atap bangunan perbelanjaan menggJwakan bentuk lingkaran 

khatulistiwa. 

•	 Atap bangunan tambahan menggunakan bentuk arsitektur Melayu 

•	 Fasade bentuk moderen diambil dari perpaduan bentuk kotak, segitiga dan bu

lat dengan pola keseimbangan, ritern dan irama serta variasi ketiga bentuk di 

alas dengan penmnbahan dan pengurangan.. 

•	 Bentuk-bentuk gelombang dan perahu kapal dimasukkan pada bangtman Mal 

dan fasilitas rekreasi tepi sungai. 

5.6. Pendekatan Tata Ruang Dalam 

5.6.1. Fasilitas Ruaog Bersama 

Bentuk ruang bersama sangat penting dalam menciptakan suasana yang rekrea

tif Pada masyarakat transisi yang mengunjtmgi pusst belanja ini, ruang bersama merupakan 

wujlld interaksi sosial dan sekaligus tempat rekreasi bagi mereka. SeIsin digunakan untuk 

berinteraksi sosial, ruang bersamajuga digunakan sebagai tempst kebutuhan pribadi. 

Adapw pertimbangan yang dipaleai dalam perencanaan ruang bersama adalah 

•	 Rllang bersamaharus memmjukkan interaksi sosial 

•	 Bentuk roang bersama mengacu kepada sifat dan karakter masyrakat 

transisi. 

•	 Bentuk ruang bersama memperbatikan aspek rekreatif 

•	 Tempat yang dirancang tidale monoton dan perin mempematikan variasi 

ruangan 

• Penataan Mal court dapat berfungsi sebagai nmng wtuk even-even tertentu. 

Dari kriteria yang ada maka didapat : 

a. Perletakkan bangku dan tanaman di sepanjang pedestrian 

b. Perletakkan toko non permanen di tengah plaza atau Mal 
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c. Ruang duduk diletakkan di tempat-tempat yang banyak kegiatannya dan ber

fimgsi sebagai tempat istirahat sementara 

5.6.2. Penggunaan Wama Dan Tetstur Ruangan 

Kriteria yang hams diperhatikan dalam penggunaan wama dan tekstur ruangan 

kaitannya dengan perancangan tata ruang dalam adalah sebagai berikut : 

•	 Penmmaan wama ruang memperhatikan aspek suasana dan sifat ruang 

yang diinginkan 

•	 Penggunaan tekstm" pada ruangan memperhatikan sifat ruangan dan perna

kaian bahan 

•	 Ruang pOOa peroelanjaan diarahkan pOOa suasana yang santai, rekreatU: 

efesien dan akrab yang dapat dieapai melalui penggunaan wama. 

•	 Peoggunaan wama hams memperbatikan fimgsi ruang dan karakter pelaku

nya yang berkaitan dengan tuntutan suasana ruang yang diinginkan 

Dari kriteria di a1:as di dapat : 

a Penggtmaan bahan tidak terlalu Hein 

b. Desain terr1pat duduk yang berbeda sesoai dengan karakter kegiatannya 

Golongan Warna Karalder Contoh 
Gelap (heavy) Gelap, misteri~. kaya (rich) 

Rich, geep. outdoor 
ImpuIsif. beran~ gembira 
DIgnIty. rMgll!Sti 

Hitam 
CoJdat 
Merah 
Ungu 

Hlsngat (warm) Impu.lsif. amb 
Gembira. ambo rekreatif 
Rekreatif 
Inovatif.wisdom. originality 

Merah orange 
Orange 
Orange kuning 
Kuning 

Terang Gembins 
Inovatif, isdo •• Iity . w m. OngUlll .•.• · 

Perc:eptif 

Orange kuning 
Kuning 
Kuning hijau 

Sejuk 
Perceftif. rekreatif 
Nature. balance. normal 
Helme 

Kuning hijau 
Hijau 
Hijau biru 

Dignity. poise. reserve Biru 
Biru ungu 

NetraVferang Purity. Innocence. clean, stereo 
Tenang. sederhana. 

Putih 
Abu-abu MudI:I 

Tabel V -/4. Macam Golongan "YamaDan Karakteristiknya 

• 
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c.	 Penggunaan wama yang lembut dan dingin untnk ruang berkesan menarik 

dan santai, wama netrla dan terang untuk mang berkesan formal, dan wama 

cerah untuk ruang bersama 

d	 Pemilihan tekstur kasar Wltuk ruan,g-ruang publik dan halus Wltuk ruang 

semi publik dan privat. 

5.7. Pendekatan Konsep Tata Ruang Luar 

Penataan ruang luar saogat berperan dalam memberikan kesan pertama kepada 

para pengunjung yang datang. Penataan ruang luar pOOa pusst perbelanjaan yang direncanakan 

mengarah pada faktor rekreatit: disamping penyediaan berbagai fasilitas kegiatan yang men

dukung untuk ito. 

5.7.1. Fasilitas Rung Luar 

A Partir 

Ruang luar yang berbentuk ruan,g parkir yang cukup luas barns memiliki 

syarat-syarat sebagai berikut : 

•	 mudah dalam pencapaian 

•	 alokasi kendaraanjelas 

• sirkillasi yang lancar dan bebas
 

Dari laiteria maIm di dapat :
 

a parltir berada di depan dan samping bangunan
 

b. Penotmm. taman dan tempat duduk untuk area parkir 

c. Penggunaan pola yang sesuai. 

B. Penataan Taman
 

Kriteria yang digunakan dalam perancsngan taman adalah sebagai berikut :
 

•	 Penataan taman mempertimbangkan masalah luasan site
 

•	 Penataan taman mempematikan elemen-elemen yangdigunakan seperti 

bangku, air mancur, kotak telepon, plaza dan linnya dan mempertimbangkan 

letaknya. 

•	 Penataan taman memiliki kesan rekreatif 
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•	 Penataan taman mempematikan hubungannya dengan fasilitas rekreasi air 

yang ada . 

•	 Penataan taman memperhatikan ciri khas kehidupan pinggi

ran sungai Kapuas dan aritektur yang dimilikinya 

Dan kriteria di dapat : 

a Perletakkan taman di area transisi 

b. Penggunaan taman sesuai dengan fungsinya 

c. Penggunaan tanaman diletakkan berdasarkan tempatnya 

d	 Elemen lainnya diletakkan sesuai dengan kesan yang diinginkan dan dide

sain berdasarkan arsitektur yang ada 

C. Gubahan Massa
 

Kriteria yang dipakai dalam menetapkan gubahan massa adalah :
 

•	 Massa yang dipakai menWljukkan kesatuan bangunan dengan unsur SWlgai dan 

aIr. 

•	 Massa yang dibuat memperhatikan kekuatan struktur. 

•	 Memilki kesan rekreatifdan moderen. 

•	 Massa dapat diambil dari bentuk atap bangunan rumall Melayu. 

Bentuk gubahan massa utama hanya beropa satu massa dengan penambahan 

massa berupa bentuk bulst, segitiga, dan kotak yang diambil dari WlSm sungai dan terkait 

pada kekuatan struktur terhadap keadaan site yang terpilih. Atap yang dipakai selain bulat 

adalah berupa gabungan &tap arsitektur Melayu dengan massa yang berlcesan rekreatif Atap 

digunakan untuk kegiatan santai dan mang duduk yang dilengkapi dengan taman dan kafetaria 

5.8. Sistem Struktur Dan Pemilihan Boa 

Pemilihan ballan dan struktur harns mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu 

•	 aspek estetika 

•	 aspek kesesuaian alat yang diwadahi yaitu kapal dengan dimensi tertentu 

•	 aspek kekuatan . 

•	 aspek arsitektur setempat 
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• keawetan bahan 

Malea didapat kesimpulan bahwa bahan konstruksi yang digunalean mrtuk 

struktur adalah bahan yang memiliki daya tahan yang kuat terhadap air sungai. Penggunaan 

kayu pada bangunan akan menampakkan ciri khas penampilan bangunan alas air. Namun kare

na kayu kekuatannya teroatas maka perlu adanya penggabtmgan dengan bahan-bahan lainnya 

yang memiliki kekuatan yang besar seperti baja dan beton . Kaca digunakan tmtuk menampil

lean keadaan pemandangan luar yang diatur melalui bukaan pada dinding. 

5.9. Perlengkapan Bangun8D 

Perlengkapan yang dimaksud adalah sistem drainase, sistem pencahayaan dan 

penghawaan, sistem mekanikal, dan sistem keamanan. Kriteria yang digunakan dalam peren

canaan perlengkapan bangunan : 

a. Aspek tats. letak 

b. Aspek estetika 

c. Aspek Keamanan 

d Pertimbangan terhadap lingkungan 

Dan kriteria di alas di dapat suain perllitungan kebutuhan masing-masing per

leogkapan bangunan dengan 8SUIIlfli sebagai berikut : 

- Luas bangunan 25.000 m2 

- KDB 70 % =17.500 m2/1antai . 41antai =70.000 nt. 

- Loas Mal BSwnsi 13 % 

- Service area = 7 % 

- Reantable area maksimal =80 % dengan ketentuan 

- Sarana belanja 65 % 

- Rekreasi 15 % 

- Judi luas terpaleai 87 % x 70.000 m2:: 60.900 m2
• Untuk perlantai berjmnlah 

15.225 nt. 

- Ratio pemakai adalah 9 m2 I orang. Hingga didapat jwnlah pemakai adalah 

15.225 I 9 = 1692 orang. 

Sehingga masing-masing perbitungan akan di dapat sebagai berikut : 
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a.. Drainase
 

Untuk keperluan suplay air maka di dapat perbitungan sebagai berikut :
 

•	 suply fire protection 

Asumsi 2 House rack setiap lantai. Jumlah lantai 4 buah. Hingga di da

pat total House rack 8. Buah. Kapasitas 1 house rack adalah 200 It/me

nit Sehinggajumlalmyamenjadi 8 x 200 = 1600 liter 

•	 Untuk keperluan minum 

Untuk minum ditetapkan satu orang adaIah 25 liter/person. Asumsi jum

lah manusia perlantai ( lihat lampiran ) adalah 1692 orang. Jadi keper

loan air minum adalah 25 x 1692 = 42.300 liter. 

b. Lighting atau tampu 

Luas lantai di asumsi ( lihat Iampiran ) adalah 15.225 m2
• Berdasarkan 

tabel kebutuhan penerangan adalah 5,1 KVA persatuan luas 1000 soft. 

5,1 KVA adalah perluas lantai 93 m2
• Jadi kebutuhan watt yang hams 

disediakan adalah 15.225 /93 = 163,7 KVA I perlantai. Jumlah yang 

dibeutuhkan seluruhnya adalah 4 x 163,7 KVA = 654,8 KVA 

c. Kebutuhan Penghawaaan 

Jumlah pemakai adalah diasumsikan 1692 orang. Kecepatan udara 50 

FFlmenit = 15,4 m/ menitLebar register diasumsi 0,4 x 0,4 = 0,16 cm2
• 

Q debit adalah 0,16 x 15,4 = 2,464. Udara terkondisi dalam waktu 30 

menit Q = 2,464 x 30 = 73,92 m3/menit Terkondisi 55,5 cuft I menit = 

9136,8. Lubang berjwnlah 9136,8 /73,92 = 124 lubang untuk tiap lan

tai.Untlik standart kekuatan udara 1 ton adalah 25 m2 J ruang diperlukan 

15,225 x4 = 2435 ton. 

25 
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