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6.1. Konsep Pemilihan Site 

•	 Lokasi site berada di pinggiran sungai ( lihat gambar ) 

•	 Luas site + 2,5 ha 

•	 Batasan Site : 

- Utara : Pasar 

- Selatan : SlUlgai kecil dan tempat penyeberangan 

- Timur : Sungai Kapuas
 

- Barat : Jalan Tanjungpura
 

• Topografi : Keadaan site memiliki ketinggian 1 meter di atas pennuka311 

laut. Untuk penahan erosi dan abrasi air sungai pinggiran antara site dan sungai dibuat 

tanggulpenahan. 
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Gambar VI -1. Konsep Topografi 

Kontor site ditinggikan agar tidak tergenang air jika teIjadi pasang mak

simum. Perbandingan site tmtuk baogtUlan dan fasilitas rekreasi adalah 60 : 40 
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6.2. Konsep Penampilan Dao Bentuk Bangunao 

Mal yang akan di rencanakan berbentuk huruf I dengan koridor utama 

sebagai orientasi penataan pertokoan. Bentuk atap bangunan utama di ambil dari bentuk 

lingkaran tugu khatulistiwa berupa kubah transparan. Bentuk atap bangunan tambahan 

menggtUlakan bentuk atap nmah melayu (bentuk atap keraton)oo 

Penampil~ bangunan restoran atas air. tempat memancing dan dermaga 

kapal menggunakan arsitektur nunah terapWlg. 

Fasade Mal di ambiI dari bentuk-bentuk kotak • segitiga dan lingkaran 

dengan menggunakan pola keseimbaogan ritme dan irama dengan variasi bentuk penam

bahan dan peD.glU"8IlgaD pada atap dan bukaan. 
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Gambar VI -2. Konsep PenampiIan Dan Bentuk Bangunan 

6.3ooKonsep Tala Ruang Dalam 

Bangku dan tanaman ditempatkan di sepanjang pedestrian dan di tengah

tengah plaza. Tako-toko non permanen di tempatkan di tengah-tengah plaza /mal dan 

mudah di pindahkan ke tempat-tempat lainnya. Ruang duduk diletakan di tempat-tempat 

yang banyak kegiatannya dan di sediakan Wltuk istirahat pengtDljung. Taman daIam 

menggtmakan bahan-bahan yang tidak mudah rusak misalnya terbuat dari beton yang di

lapisi batu alam dan dari plastik. Pohon-pohon digunakan yang tidak terialu rindang / 
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pohon bcil misaJnya bonsai, palem kecil atau pohon pinang . Ruang adminisfrasi, kan

tor yang memerlukan privacy dipisahkan dari ruang perbelanjaan. 
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Gamba.- VI -3. Konsep Model Ruang Bersama 

• 

Ketinggian lantai plaza lmal direndahkan dari pedestrian pertokoan un

tuk memisahka kesan ruang yang berbeda. Taman di beri unsur air sebagai wujud ada

nya kesatuan antara bangunan air dan SWIgai. Bahan lantai di buat bahan marmer yang 

tidak terlalu licin dengan wama sesuai dengan kesan ruang yang diinginkan tisp-tisp 

ruang. 

Untuk mang bersama disediakan tempat-tempat duduk. Tempat duduk di 

buat tanpa sandaran dan menyatukan tanaman di letakan di tengah-tengah. Tempat duduk 

mrtuk ruang tunggu dan restoran menggunakan sandaran.Tengah-tengah plaza/mal di 

buat taman dan unsur air sebagai area santai dan rekreasi. 

6. 4. lConsep Penggunaan Wama Dan Tekstur 

Untuk mang ruang ruang perbelanjaan digunakan wama-wama lembut 

dan dingin yang berkesan menarik dan santai seperti wama bim, kuning, kuning h~iau, 

hijau b~ b~ tmgU dan perpaduan biro dengan ungu.. Untuk fasilitas rekreasi cender

tmg menggunakan wama-wama yang cerah, enerjik dan terang seperti wama orange, 

laming, perpaaduan kuning dan hijau, abu-abu muda, putih dan lain-lain. 
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Ruang-ruang fonnal menggtmakan wama-wama netral dan terang seper

ti wama putih~ abu-abu, kuning, orange kuning demi mencapai konsenttrasi dalam pek

erjaan. Wama cerah digunakan untuk ruang duduk dan ruang ruang makan meliputi 

wama kunin& orange~ hijau dan perpaduan antara kuning merah dan hijau. Tekstur ka

sar mrtuk ruang publik, servis dan ruang rekreasi seperti batu alam, beton, semen ka

sar. Tekstur halus untuk ruang ruang belanja peroelanjaan, restoran seperti kaca, semen 

yang dihaluskan dengan cat. 

6.5. Konsep Tata Ruang Luar 

6.5.1. Konsep Taman Dan Tala Hijau 

Taman pada parkir dibuat sebagai pembatas parkir dan pembentuk pola. 

Taman dibuat di area ruang transisi antara bangunan dan fasilitas rekreasi bahari dan 

area parkir. Taman pinggiran pantai menggunakan tanaman peneduh berdaun lebat dan 

tidak berduri seperti pohon palma, kiara payun& akasia, cemara angin. 

Penggunaan pohon palem diletakkan di depan ruang masuk ~r. samping 

bangunan utama. Tanaman kecil seperti bonsai diletakkan di ruang-ruang duduk peing

giran BWJ.gai dan ruang-ruang tunggu area parikr kendaraan. Penataan taman di pinggiran 

sungai diarahkan pada~i sebagai penahan erosi dan tatahijau tapak bangunan. 
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Gambar VI -4. Konsep Penataan Letak TataHijau Site 
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6.5.2. Konsep Parkir 

Area parkir di letakkan di depan dan di samping bangunan. Area parkir 

disediakan tempat duduk dan taman sebagai ruang tunggu pengemudi. Pola parkir yang 

digunakan bentuk sebagai berikut : 
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(C}----- POLA SIRKULASJ PARKJR 

Gambar VI -5. Konsep Parlcir Pada Mal 

6.5.3. Elemen Lainnya 

Bendera digunakan sebagai pembentuk kesan meriah dan rekreatufyang 

dipasang di depan bangwtan. Kolam air mancur diletakkan taman depan sebagai ruang 

penerima pertama .Lampu dibuat dan didesain dengan menggtmakan pola tugu khat.ulis

tiwa yaitu bentuk lingkaran dengan omamen arsitektur dayak dan melayu. Plaza berada 

di pinggiran sungai sebagai ruang duduk utnuk pengunjW1g yang menikmati pemandan

gaIl pinggiran sungai. 
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Gambar VI -6 Konsep Desain Elemen Pemmjang Mal 
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6.5.4. Gubahan Massa 

Gubahan massa bangunan ut3ma berebntuk kotak. Gubahan massa tam

bahan gabungan dari bentuk massa bulat, dan kotak. Untuk atap difimgsikan juga seba

gai ruang santai dan roang duduk. Massa tmtuk atap berupa lingkaran dan bentuk paduan 

arsitektm Melayu. 

6.6. Konsep Fisik Ruang 

6.6.1. Konsep Kebutuhan Ruang Dan Pengelompokao
 

Kebutuhan ruang yang direncanakan telah dibahas pada bah 6 sebelum


nya Dari ruang-ruang yang ada maka roang tersebut dikelompokkan sebagai berikut : 

A Fasilitas Perbelanjaan 

Kelompok ruang pelayanan perbelanjaan meliputi : pertokoan, Super 

Market, Kios-kios dan Departement store. Kelompok ruang pelayanan hibW1D1: bios

kop. restoran, caffetaria, coffe shopp. pujasera,fitnes dan kebugaran, Karaoke. disko

tek, bilyard ~ Amusement atau area hiburan ketangkasan bennain. . Kelompok ruang 

peJ.engkap terdir dari : Kantor pengelola, agen-agen. bank. salon. Kelompok ruang pen

dukung : parkir.lavatory. pos keamanan. gudang. servis. 

B. Fasilitas Rekreasi Air 

Kelompok utama meliputi : restoran teraptmg. tempat memancing. kolam 

Rmang, dan penyewaan peralta Kelompok Pelengkap meliputi : dennaga dan galangan 

kapal. ruang pengelola., ruang tunggu. dan ruang infonnasi. Kelompok Pcmmjong : par

kir. Lavatory. Servis. 

Sarana pergerakkan rekreasi SWlgai adalah bentuk kapal Bandong yang 

mesinnya berada terpisah dan ruang penumpang. diberi bukaan pada dinding penwn

pang, meoggtU1akan penutup atap dan omemen yang diterapkan adalah bercirikan ome

man Melayu. Disediakan Wltuk keperluan berlayar mengitari sungai Kapuas. Sedangkan 

sarana sampan tetap digunakan juga lUltuk keperluan wis~ nannm daya tampung dan 

rote peIjalanan dibatasi . 
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6.6.2. Konsep Hubungan Ruang 

Hubungan ruang pada Pusat perbelanjaan ini dibagi menjadi dua, yaitu 

hubtmg3Il ruang bangunan perbelanjaan dan hubungan ruang rekreasi. Hubungan ruang 

perbelanjaan mengarah pada orientasi yang sarna yaitu pada mal atau plaza. Hubungan 

ruangan antara bangunan perbelanjaan dan tempat rekreasi dibuat ruang transisi berupa 

area parkir dan taman. 

6.6.3. Konsep Besam Ruang 

- Luas site 25.000 m2 

- Luas teIpakai 87 % x 70.000 m2= 60.900 ret. Untuk perlantai beIjum

2lab 15.225 m • 

L Kelompok Ruang PerbelanjaaD 

a. Pertokoan 

-taka = 14.920~ 5 m2 

- gudang =3.045 m2 

- sirkulasi = 6.090 m2 

b. Supermarket 

- mang belanja = 2800m2 

- ruang. karyawan~ gudang dan lavatory = 280 m2 

- sirkulasi =560m2 i 
~ 

c. Departement Store 

- Penjualan = 5.600m2 

. mang. karyawan, gudang dan lavatory = 560m2 

- sirkulasi dan servis = 1120 nt 

d Bioskop 

- Ruang nonton kapasitas = 900m2 

- Ruang proyektor = 120nt 

-Loby =24m2 

- Kafetaria =30m2 
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- Rg. Administrasi untuk 

- Rg. Karyawan 

- Gudang dan servise 

luas Toatal bioskop 

- Sirkulasi + utilitas 

e. Restoran 

- ruang makan dan minwn 

- Panggung khusus 

- Dapur, gudang ruang kmyawan 

- Sirkulasi 

t: Cafetaria 

- ruang makan dan minum 

- Dapur, gudang 

- Sirkulasi 

g. Pujasera 

- ruang makan dan minum 

- Dapur, gudang ruang kmyawan 

- Sirkulasi 

h. Fitness Center 

- Ruang untuk 

- Hall utama 

- Ruang sauna, pijat, dan ruang dokter 

- Ruang ganti dan istirahat 

- Cafetaria 

- Ruang pengelola 

Luas Total 

ditambah Sirkulasi 

g. Amusement I ruang bennain anak- anak 

- ruang bermain kapasitas 

=48nt 

=30m2 

=50m2 

= 1.382 nt
=2764m2 , 

= 1000m2 

=30m2 

=250m2 

=200 m2 

=300m2 

=75 m2 

=60 m2 

= 1000m2 

=250m2 

= 200m2 

= 120 m2 

=20 m2 

=65 m2 

=70 m2 

= 10 m2 

=60 m2 

=345 ~_ 

=414 m2 

=250m2 
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- Louge kapasitas 

- Bar 

- Stage 

- Hall peoerima dan tiket 

- Ruang pengelola, dapur, toilet 

Luas total 

Ditambah sirkulasi 

h. Karaoke 

- Ruaog bemyanyi 

- Ruang peogelola, dapur, toilet 

- Ruaog operator 

Luas area Karaoke 

Ditambah Sirkulasi 

i. Bilyar 

- Ruang bermain 

- Ruang peogelola, toilet 

Luas area 

Ditambah sirkulasi dan utilitas 

II.Kelompok Ruang Pelengkap 

a. SaloD 

- Ruaog kerja fimgsiooal diasumsikao 

- Sirkulasi dan servis 

Toal area 

b. Agenjasa dan biro perjalanan 

- Ruaog kerja fimgsional diasumsikao 

- Sirkulasi" dan servis 

Toal area 

= 150 

=30 nr 
=45 m2 

=25 m2 

=250m2 

= 750 m2 

= 900 m2 

=75 m2 

= 100 m2 

=8 m2 

= 183 m2 

= 219.6 m2 

= 100 m2 

=50 m2 

2= 150 m

= 180m2 

= 150m2 

=60ni 

= 210ni 

=36 m2 . 

=10,8m2 

=46,8 of 

BAB V I KONSEP PERENCANAAN DAN PERANCANGAN VI - 9
 



c:. KantorPengelola 

- Ruang Direksi 

- Ruangtamu 

- Ruang administrasi Wltuk 

- Total area 

Ditambah 

IlL Kelompok Ruang Pendukung 

- Parkir 

- Parkir motor 

- Pos keamanan 

- Bongkar muat barang 

Total 

IV. Kelompok Ruang Rekreasi Loar bangunau 

a Kolam Renang 

- Kolam 

- KamaI' ganti 

- Sauna 

b. Tempat memanc:ing 

c:. Restoran terapUD8 

- Ruang makan 

- Dapur 

- Sirkulasi 

6.6.4.K.onsep Pemakaian Bahan 

=50 m2 

=20or 

= 55m2 

= 125 m2 

= 150 m2 

=2600m2 

= 1250m2 

=8 or 

=90m2 

=3948 m2 

= 1250m2 

= 250 m2 

= 10m2 

= 60m2 

= 100m2 

~8m2 

= 21) 6 II? 

Untuk bangunan Mal bahan Wltuk dinding adaJah beton, bidang-bidang 

bukaan digunakan bahan transparan, tap Mal terbuat dari bahan beton dan bahan trans

paran yang kuat, dennaga terbuat dari perpaduan bahan kayu dan beton camplD1lD, 
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ornamen arsitektw- daerah terbuat dari bahan kayu, atap bangunan tmbahan seperti re- . 

storan ternpung, pos jaga dan ruang duduk terbuat dari bahan kayu sirap bereiri khas ar

sitektur setempat, atap yang memerlukan cahaya alami sebagai penernng ruangan 

terbuat dari bahan yang transparan dan kuat konstruksinya. 

6.7. Konsep Struktur Dan Konstrnksi 

Struktur utama bangunan perbelanjaan terbuat dari perpaduan antara 

konstruksi beton dan baja, konstruksi atap Mal adalah konstruksi baja dan Beton, kon

struksi penutup atap Mal menggunakan bahan transparan seperti kaca, fiber glass dan 

bahan beton. 

Konstrusi dinding adalah beton, strukstur pondasi Mal adalah tiang pan

cang dan sumuran . Struktur dennaga meliputi : struktur Iantai adalah kayo , struktur 

fondasi menggunakan beton dengan sistem taiug pancang. struktur pagar dan elemen 

dermaga adalah konstruksi kayu. 

Untuk kons1ruksi bangunan tambahan terbuat dari konstruksi kayu, kon

struksi b~an terapung menggunakan ponton yang dapat mengapung menahan gaya 

beban mati dan hidup, konstruksi lantai dari beton, kayu, dan tegel wama dan konstruk

si lantai taman dan area parir dari Komblok. 

6.8. Konsep Tapak Lingkongan 

Orientasi bangunan menghadHI' ke sungai Kapuas. Sirkulasi dalam tapak 

meliputi sirkulasi manusia, kendaraan dan kapal yang penyelesaiannya sebagai berikut : 

Untuk sirkulasi manusia disedi~ pedestrian dan plaz.8, ,sirkulasi kenda

raan mengikuti poia parkir, Sirkulasi kapal diatur denganmerancangandennaga tidak 

menjorok ke SWIgai, yaitu memanfaatkan sungai keeil di samping tapak. 

Pemilihan pintu masuk utama untuk kendaran berada di j alan utama Tan

jungpura, pintu masuk tambahan untuk pejalan kaki di samping bangunan, dan pintu ma~ 

suk dermaga untuk kapal berada di sungai keeil sebelah tapak. Pengaturan sirkulasi di 

abn" melalui penzoningan daerah dan penataan space . 
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6.9. Konsep Perlengkapan Bangunan
 

A Konsep Penghawaan
 

Panghawaan alami dibentuk dengan penambahan elemen tata hijau dan perta

manan sebagai isolasi bangtman dari panas matahari. Penghawaan buatan untuk area 

perbelanjaan dan nmng-ruang yang membutuhkan disediakan melalui AC dengan den

gall sistem cenlral unit 

Untuk Kekuatan udara yang diperlukan bangunan dalam menghasilkan hawa 

buatan berdasarkan perhitungan adalah sebesar 2435 ton. Sedangkan kebutuhan lubq 

registemya beIjwnlah 124 untuk tiap lanta 

B. Konsep Pencahayaan 

Ruang yang membutuhkan pencahayaan alami diletakkan menghadap 

sungai. Cahaya alami untuk Mal atau koridor utama bangunan perbelanjaan di dapat 

melalui atap bangunan yang menggunakan kaca banr dan bahan transparan. 

Untuk perllitungan kebutuhan energi ( Watt ) Wltuk pencahayaan adalah 

. sebesar 163>7 KVAllantai. Sedangkan totalnyabeIjumlah 654> 8 KVA 

C. Konsep Transportasi VertikaJ 

Sistem transportasi vertikal dah.l1ll bangwuUl menggunakan $i$tem lift 

eskalator dan tangga. Eskalator menggunakan sistem tunggal satu arab. Bah3J1 lift ter

boat dari bOOan yang transparan. Perletakkan Lift berada di tengab plaza dan bangunan 

yang meoghadap ke sungai. transportasi untuk barang dipisahkan dari transportasi 

manus1a 

E. KODsep JaringBll; Drainase Dan Sanitasi 

Jaringan drainase atau pembuangan diarahkan ke sungai dengan mem

perhatikan aspek pelestarian lingkungan sekitamya dan tidak mengganggu kesan rekrea

ti£ Sebelmn air kotOT dibuang langsung ke sungai maka air tersebut harns diolah hingga 

mencapai ambang batas yang tidak mengganggu lingkungan. 
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Dntuk perhitungan kebutuhan air yang hams disediakan bangunan adalah 

beIjumlah 43.900 literdengan rincian ootuk Fire Suply Protection beIjumlah 1600 liter 

dan air minum berjumlah 42.300 liter. Jaringan air kotor menggunakan tangki septictank 

tanpa bidang resapan mengingat kondisi tanah tidak memungkinkan 

F. Konsep Keamanan 

Keamanan bangunan dari kebakaran disediakan sistem Hydran, splin

gkler, alarm kebakaran dan detektor asap. Keamanan bangunan dari bahaya petir dice

gah dengan penangkal petir model radiasi. Bangunan juga dilengkapi dengan tangga 

darurat dan lampu menara. Dntuk kebutuhan splinkler adalah 15.225 ( luas lantai ) di

bagi 3,25 (jangkauan fire protection) berjumlah 4685 buah splingkler. 
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