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BAB V 

PENDEKATAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

 

5.1. Dasar Pendekatan 

Dasar pendekatan program perencanaan dan perancangan ini dibuat sebagai acuan yang 

digunakan dalam penyusunan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur 

“Pasar Agus Salim Sebagai Ruang Bersama Berkonsep Pedestiran Mall, Kota Pekanbaru”. 

Aspek-aspek tersebut berangkat dari apa-apa saja faktor kebutuhan sarana maupun prasarana 

yang dikaitkan dengan fungsi utama pasar ini sebagai tempat transaksi jual beli antar pembeli 

dan pedagang. Dengan metode pendekatan ini diharapkan dapat mencapai hasil yang optimal 

dalam memenuhi fungsi, persyaratan ruang, dan tampilan arsitektur secara keseluruhan. 

Dasar pendekatan program perencanaan meliputi beberapa aspek sebagai berikut: 

 Aspek Fungsional 

Menganalisa data untuk menentukan pelaku, aktifitas, kegiatan pengguna dan pengelola, 

kebutuhan ruang dan fasilitas penunjang, hubungan ruang, sirkulasi, standar besaran ruang 

dan kapasitas, serta sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. 

 Aspek Kontekstual 

Meliputi analisa keadaan di luar bangunan seperti pembahasan lokasi dan tapak. 

 Aspek Kinerja 

Meliputi segala sistem utilitas seperti sistem pencahayaan, penghawaan, jaringan listrik, air 

bersih, drainase (air kotor/limbah), pembuangan sampah, penangkal petir, pemadam 

kebakaran, komunikasi, keamanan dan atau aspek-aspek lain yang sekiranya dibutuhkan. 

 Aspek Teknis 

Meliputi sistem modul, sistem struktur, dan bahan bangunan yang akan digunakan. 

 Aspek Arsitektural 

Meliputi karakter bangunan, dan konsep desain. Tentunya konsep desain disesuaikan untuk 

mendukung fungsi dari bangunan pada pasar itu sendiri. 

 

5.2. Pendekatan Aspek Fungsional 

5.2.1. Pendekatan Pelaku dan Aktivitas Pasar  

Pada Pasar Agus Salim ini pelaku kegiatan adalah Pedagang, Pengunjung, dan Pengelola. 

Kriteria masing-masing pelaku kegiatan adalah sebagai berikut : 

 Pedagang 

Adalah masyarakat yang memanfaatkan fasilitas pasar untuk mencari nafkah dengan 

berjualan. Pedagang terdiri dari pedagang-pedagang yang menempati Pasar Agus 

Salim sebelumnya dan PKL yang berada pada Jl.K.H. Agus Salim. Tempat pedagang 

diusahakan tetap seperti sebelumnya, yaitu pada petak kios dan petak los. Para PKL 

diusahakan untuk ditempatkan dalam suatu ruang yang representatif. 
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 Pengunjung 

Adalah masyarakat umum dan masyarakat luas yang memanfaatkan Pasar Agus Salim 

sebagai kegiatan atau aktifitas perdagangan. Berdasarkan tujuannya, pengunjung 

dapat dibedakan menjadi: 

- Pengunjung los/counter/kios, yaitu pengunjung yang datang karena memiliki 

tujuan untuk berbelanja 

- Tamu Pengelola Pasar, yaitu pengunjung yang datang karena memiliki 

kepentingan dengan pihak pengelola pasar. 

 Pengelola 

Pengelola terdiri atas petugas dan pejabat serta pelaksana Dinas Pasar Agus Salim 

yang melayani bidang pengelolaan, pendataan, retribusi, pengawasan, dan servis. 

 

Aktivitas di Agus Salim dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok kegiatan, yaitu : 

1. Kelompok Kegiatan Utama 

- Menjual dan membeli barang dan jasa. 

- Melihat - lihat 

2. Kelompok Kegiatan Penunjang 

- Parkir 

- Bongkar Muat 

- Penyimpanan 

- Makan dan Minum 

- Peribadatan 

- Lavatory 

3. Kelompok Kegiatan Pengelola 

- Pengelolaan 

- Administrasi 

- Teknis 

- Retribusi 

4. Kelompok Kegiatan Pelayanan 

- Operasional utilitas bangunan 

- Pemotongan hewan 

- Keamanan dan Kebersihan 
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5.2.2. Pendekatan Kegiatan dan Kebutuhan Ruang Pasar Agus Salim 

 

Tabel 5.1 Pendekatan Kegiatan dan Kebutuhan Ruang Pasar Agus Salim 

No. Jenis Kelompok Pelaku Kegiatan Kebutuhan Ruang 

1 Kelompok 

Kegiatan Utama 

Pengunjung, 

Pedagang 

Pengunjung : 

 Aktivitas tawar-menawar 

barang dan berbelanja 

 Melihat-lihat 

Pedagang : 

 Bongkar Muat 

 Penyortiran Barang 

 Penyimpanan Barang 

 Beribadah 

 Los 

 Kios 

 Ruang bongkar 

muat 

 Gudang peralatan 

 Area parkir 

 Mushola 

 KM/WC 

2 Kelompok 

Kegiatan 

Penunjang 

Pedagang, 

Pengelola, 

Pengunjung 

Kuliner 

 Kegiatan makan dan 

minum 

 Pelayanan Fasilitas 

 Beribadah 

 Area parkir 

 Bongkar muat 

 kuliner 

 Atm center 

 Mushola 

3 Kelompok 

Kegiatan 

Pengelola 

Pengelola  Administrasi 

 Pengelolaan 

 Keamanan 

 Perawatan dan kebersihan 

 Pengembangan dan 

evaluasi 

 

 R. kepala pasar 

 R.Kasubag. TU 

 R.juru tagih 

 R.staf adm.&juru 

tagih 

 koordinator 

kebersihan 

 R. Rapat 

 R.Tamu 

 KM/WC 

4 Kelompok 

Kegiatan 

Pelayanan 

Pengelola, 

Pedagang 

 Kegiatan operasional 

utilitas bangunan 

 Kegiatan kebersihan dan 

keamanan 

 R. trafo dan panel 

listrik 

 Ruang genset 

 R.Pompa 

 TPS  

 Gudang peralatan 

 STP (Sewage 

Treatment Plant 

 Ruang Security 

 Tempat 

pemotongan 

hewan 

 

 

 

Sumber : (Hasil Analisa,2018) 
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5.2.3. Pendekatan Kapasitas Pengguna dan Pengelola 

1) Kapasitas Pengelola 

 Kepala Pasar    : 1 orang 

 Kasubag. TU   : 1 orang 

 Juru Tagih   : 1 orang 

 Staf Adm.& Juru Tagih  : 1 orang 

 Koordinator Kebersihan : 1 orang 

 Keamanan   : 4 orang 

Total jumlah pengelola Pasar Agus Salim adalah 5 orang dan Petugas Pelayanan 

Keamanan 4 orang  

2) Kapasitas Pedagang 

Untuk kapasitas pedagang, dikarenakan kondisi pedagang Pasar Agus Salim beberapa 

masih menempati bangunan dan adanya PKL yang ingin diperdayakan menjadi 

pedagang formal, maka jumlah kios,los, dan PKL sebagai berikut. 

 Kios aktif 29, ditambahkan dengan pedagang yang berada diluar dengan jenis 

jualan seperti aksesoris, pakaian, pecah belah dan makanan/minuman, 

sehingaa total kios menjadi 82 kios. 

 Untuk los, dikarenakan kondisi sekarang yang tidak ada ditempati maka 

penggunaan los diambil dari jumlah dagangan basah diluar bangunan 

sebanyak 63 los, dan 158 los kering, sehingga total 221 los. 

  

5.2.4. Pendekatan Persyaratan  

 Pendekatan Persyaratan Ruang 

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 519/MENKES/SK/VI/2008 tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Pasar Sehat persyaratan ruang dagangan adalah sebagai berikut. 

1) Untuk ruang pada kegiatan utama atau ruang dagang: 

1. Pembagian area sesuai dengan dengan sifat dan klasifikasinya seperti bahan basah, 

kering, penjualan unggas hidup, pemotongan unggas. 

2. Pembagian zoning ditandai dengan identitas yang jelas. 

3. Tempat penjualan daging, karkas unggas, ikan ditempatkan di tempat khusus. 

4. Setiap los memiliki (area berdasarkan zoning) memiliki lorong yang lebarnya 

minimal 1,5 meter. 

5. Setiap los/kios memiliki papan identitas yaitu nomor, nama pemilik dan mudah 

dilihat. 

6. Jarak tempat penampungan dan pemotongan unggas dengan bangunan pasar 

utama minimal 10 m atau dibatasi tembok pembatas dengan ketinggian minimal 

1,5 m. 

 

2) Untuk ruang pada kegiatan penunjang : 

1. Tempat sarana ibadah 
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a. Tersedia tempat ibadah dan tempat wudhu dengan lokasi yang mudah 

dijangkau dengan sarana yang bersih dan tidak lembab. 

b. Tersedia air bersih dengan jumlah dan kualitas yang cukup. 

2. Food Court 

Penyimpanan bahan makanan harus ada jarak dengan lantai,dinding dan langit - 

langit jarak dengan lantai 15 cm, dengan dinding 5 cm, dengan langit - langit 60 

cm. 

3) Untuk ruang pada kegiatan Servis: 

1. Jarak antara sumber air bersih dengan pembuangan limbah minimal 10 m. 

2. Air limbah dibuang ke septic tank yang tidak mencemari air tanah dengan jarak 

10 m dari sumber air bersih. 

3. Letak peralatan pemadam kebakaran mudah dijangkau dan ada petunjuk arah 

penyelamatan diri. 

4. Pos keamanan dilengkapi dengan personil dan peralatannya. 

5. Toilet laki - laki dan perempuan yang terpisah dilengkapi dengan simbol dan yang 

jelas. Letak toilet terpisah minimal 10 meter dengan tempat penjualan makanan 

dan bahan pangan. 

4) Untuk ruang pada Kegiatan pengelola harus bersifat privat, dan jauh dari 

kegiatan utama, yaitu interaksi jual beli. 

5) Untuk Ruang Area Parkir: 

1. Adanya pemisah yang jelas pada batas wilayah pasar. 

2. Adanya parkir yang terpisah berdasarkan jenis alat angkut, seperti mobil, motor. 

3. Tersedia area bongkar muat khusus yang terpisah dari tempat parkir pengunjung. 

4. Ada tanda masuk dan keluar kendaraan secara jelas, yang berbeda antara jalur 

masuk dan keluar. 

6) Pengelompokan Jenis Barang Dagangan Pemisahan atau pengelompokan barang ini 

bertujuan untuk menciptakan suasana pasar yang bersih dan sehat. Serta 

memudahkan pengunjung untuk mendapatkan barangnya sesuai kebutuhan. Selain 

itu pengelolaan maupun perawatan sarana dan prasaranan dalam pasar dapat 

terencana. 
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5.2.5. Pendekatan Hubungan Ruang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari skema diatas menunjukan bahwa hubungan erat terjadi pada kelompok kegiatan 

pelayanan dan kegiatan penunjang terutama pada kegiatan bongkar muat dan parkir. 

Sedangkan untuk kegiatan pelayanan berkaitan erat dengan kegiatan pengelola. Dan untuk 

hubungan antara kegiatan penunjang dan kegiatan utama dengan kegiatan pengelola 

mempunyai hubungan yang tidak begitu erat. 

5.2.6. Pendekatan Tata Ruang Pasar  

Menurut D.Dewar dan Vanessa.W,(1990). Penataan Komoditi Barang Dagangan 

Penempatan barang-barang yang memiliki karakter sejenis ini dengan alasan bahwa:  

 Para konsumen / pembeli bisa dengan mudah untuk memilih dan membandingkan 

harganya. 

 Perilaku pembeli begitu banyak kemungkinannya, konsentrasi dari sebagian 

barang-barang dan pelayanan memberikan efek image dari pasar pada konsumen. 

 Setiap barang mempunyai karakter penanganan, seperti tempat bongkarnya, 

drainage, pencuciannya, dsb. 

 Setiap barang mempunyai efek-efek samping yang berlainan seperti bau dan 

pendangan. 

 Setiap barang membutuhkan lingkungan yang spesifik untuk mengoptimalkan 

penjualannya seperti butuh pencahayaan, butuh penataan khusus seperti pakaian, 

sepatu, dsb. 

Kelompok 

Kegiatan Utama 

Kelompok 

Kegiatan 

Penunjang 

Kelompok 

Kegiatan 

Pelayanan 

Kelompok 

Kegiatan Pengelola 

Keterangan : 

 

Sifat hubungan erat 

Bagan 5.1 Diagram Hubungan Ruang 
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Problem yang paling sering dijumpai berhubungan dengan lay out fisik ruang pasar adalah 

problem ruang terpinggirkan / spatial marginalization D.Dewar dan Vanessa W   (1990). Lay 

out ini berhubungan dengan pergerakan populasi pengunjung di dalam sebuah pasar yang 

terkait dengan tata ruang los / kios-kiosnya. Penyebaran dari flow / pergerakan pedestrian 

dipengaruhi oleh tiga faktor utama yakni : lingkungan, orientasi dari pasar pada pola 

sirkulasi pedestrian yang dominan, dan kontak visual. Pergerakan / sirkulasi di dalam pasar 

akan berpengaruh pada sering atau jarangnya suatu tempat / kios / los dikunjungi atau 

dilewati oleh calon pembeli, sehingga di dalam sebuah pasar tidak menutup kemungkinan 

dijumpai tempattempat yang mati / jarang dikunjungi oleh pembeli (dead spots).  

Besaran sirkulasi utama pada pasar sesuai dengan literatur yaitu 3 –4 meter dan sirkulasi 

sekunder memiliki besaran 1,5 –2 meter. Panjang los untuk pasar mempunyai panjang 10 –

15meter serta kios 20 –30 meter (Dewar & Watson, 1990). 

 

 

 

 

 

Pengelompokan komoditas dagangan sejenis ini bertujan memudahkan pengunjung untuk 

mencari kebutuhannya yang sejenis, serta memberikan suatu zonasi bagi pedagang yang 

berbeda komoditas agar tidak mendaptkan gangguan antara dagangan mereka,seperti 

apabila seorang pedagang pakaian berdekatan dengan pedagang basah dan berbau. 

 

5.2.7. Pendekatan Program Ruang 

Untuk perhitungan besaran ruang untuk bangunan Pasar Agus Salim menggunakan 

perhitungan atau standar yang sudah ada, seperti : 

 Neufert Data Arsitek   (DA) 

 Times Saver Standart for Building Types     (TS) 

 Analisis   (AN) 

 Studi Banding   (SB) 

Standar sirkulasi yang digunakan menurut Time Saver Standart of Building Type adalah sebagai 

berikut: 

5% - 10% : standar minimum sirkulasi 

20% - 25% : standar kebutuhan keleluasaan sirkulasi 

30% :Tuntutan kenyamanan fisik 

40% : Tuntutan kenyamanan psikologis 

50% : Tuntunan spesifik kegiatan 

70% - 100% : Terkait dengan banyak kegiatan 

Gambar  5.1 Dimensi lebar sirkulasi utama dan sekunder pasar yang efektif 
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Tabel 5.2 Perhitungan Kapasitas Kelompok Kegiatan Utama 

Kelompok Kegiatan Utama 

No Jenis Ruangan Standar 

Besaran 

Jumlah Unit Luas (m2) Sumber 

1 Kios 9 m2/unit 49 unit 441  m2 AN 

2 Los 3 m2/unit 221 unit 663 m2 AN 

Jumlah 1.104 m2 

Sirkulasi 30% 331 m2 

Total 1.435 m2 

 

Studi Kios 

 Dimensi meja & Kursi  : 1,5 x 1   = 1,5 m2 

 Dimensi rak besar  : 0,75 x 2,5   = 1,75 m2 

 Dimensi rak kecil  : 0,6 x 2   = 1,2 m2 

 Ruang untuk 2 orang : (0,8 x 0,8) x 2   = 1,28 m2 

 Ruang untuk jalan  : 1,2 x 1   = 1,2 m2  

 Sirkulasi 25 %  : 25% x 6,93   = 1,73 m2 

 Total   : 6,93 + 1,73  = 9 m2 

Studi Los 

 Dimensi meja  : 1 x 2    = 2 m2 

 Ruang gerak 1 orang : 0,8 x 0,8  = 0,51 m2 

 Sirkulasi 25%  : 25% x 2,51  = 0,62 m2 

 Total   : 2,51 + 0,62  = 3 m2  

 

Tabel 5.3 Perhitungan Kapasitas Kelompok Kegiatan Pengelola 

Kelompok Kegiatan Pengelola 

No Jenis Ruangan Standar Besaran Kapasitas Jumlah 

Unit 

Luas m2 Sumber 

1 R. Kepala Pasar 9 m2/unit 1 orang 1 unit 9 m2 DA 

2 R.Kasubag. TU 

 

2,3 m2/orang 1 orang 1 unit 2,3 m2 DA 

3 R. Juru Tagih  2,3 m2/orang 2 orang 1 unit 4,6 m2 DA 

4 R. Koor. Kebersihan 2,3 m2/orang 1 orang 1 unit 2,3 m2 DA 

5 R. Rapat 2 m2/orang 5 orang 1 unit 10 m2 DA 

6 R. Tamu 0.85 m2/orang 4 orang 1 unit 3,4 m2 DA 

7 Toilet Pria & Wanita 3 m/unit 2 1 unit 6 m2  

Jumlah 37,6 m2 

Sirkulasi 25% 9,4 m2 

Total 47 m2 

 Sumber : Hasil Analisa, 2018 

Sumber : Hasil Analisa, 2018 
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Tabel 5.4 Perhitungan Kapasitas Kelompok Kegiatan Penunjang 

Kelompok Kegiatan Penunjang 

No Jenis Ruangan Standar 

Besaran 

Kapasitas Jumlah 

Unit 

Luas m2 Sumber 

1 Kuliner 

Kios makanan dan 

minuman 

6 m2/unit  33 unit 198 m2 DA 

Ruang makan 1,28 m2/unit 100 orang 1 unit 128 m2 DA 

 Wastafel 0.7 m2/unit  4 unit 2.8 m2 AN 

Jumlah 329 m2 

Sirkulasi 25% 82,25 m2 

Total 411 m2 

2 ATM Center 1.6 m2/orang 1 

orang/unit 

3 unit 4,8 m2 DA 

Jumlah  4,8 m2  

Sirkulasi 25% 1,2 m2  

Total 6 m2  

3 Musholla 

 Mihrab 3 m2/orang 1 orang 1 unit 3 m2 AN 

 R.Sholat 0,8 m2/orang 12 orang 1 unit 9,6 m2 DA 

 T. Wudhu Pria 0,8 m2/orang 4 orang 1 unit 3,2 m2 AN 

 T. Wudhu Wanita 0,8 m2/orang 4 orang 1 unit 3,2 m2 AN 

 Toilet Pria 3 m2/ unit 1 orang 2 unit 6 m2 DA 

 Toilet Wanita 3 m2/ unit 1 orang 2 unit 6 m2 DA 

 Jumlah 31 m2 

 Sirkulasi 25 % 7,75 m2 

 Total 38,75 m2 

4 Toilet (Keseluruhan)      

 Toilet Pria 6 m2/unit 6 orang 1 unit 6 m2  

 Toilet Wanita 7,5 m2/unit 7 orang 1 unit 7,5 m2  

 Jumlah 13,5 m2 

 Sirkulasi 20% 2,7 m2 

 Total 16 m2 

 

Tabel 5.5 Perhitungan Kapasitas Kelompok Ruang Luar Kegiatan Penunjang 

Kelompok Ruang Luar Kegiatan Penunjang 

1 Parkir  12 m2/unit mobil 

dan 1,5 m2/unit 

motor  

185 Kendraan  1 unit 1.652 m2 AN 

2 Bongkar muat 66 m2/unit 1 truck dan 1 

pick up 

1 unit 66 m2 AN 

3 TPS 20 m2 2 bak sampah 1 unit 20 m2 SB 

 Jumlah  1.738 m2 

Sumber : Hasil Analisa, 2018 

Sumber : Harga Analisa , 2018 
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Tabel 5.6 Perhitungan Kapasitas Kelompok Kegiatan Pelayanan 

Kelompok Kegiatan Pelayanan 

No Jenis Ruangan Standar 

Besaran 

Kapasitas Jumlah 

Unit 

Luas (m2) Sumber 

1 Utilitas 

 R. Genset 40 m2/unit  1 unit 40 m2 DA 

 R. Pompa 25 m2unit  1 unit 25 m2 DA 

 R. Control Panel 24 m2/unit  1 unit 24 m2 DA 

 STP 40 m2/unit  1 unit 40 m2 DA 

 Gudang Peralatan 9 m2/unit  1 unit 9 m2 AN 

 Jumlah 138 m2 

 Sirkulasi 20% 27.6 m2 

 Total 166 m2 

2  R. Keamanan dan Operasional 

 R. Kontrol 20 m2/unit  1 unit 20 m2 AN 

 Pos Keamanan 4 m2/unit 2 

Orang/unit 

2 unit 8 m2 DA 

 Jumlah 28 m2 

 Sirkulasi 20% 12.5 m2 

 Total 38 m2 

3 Tempat 

Pemotongan Hewan 

25 m2/unit  1 unit 25 m2/unit SB 

 Jumlah 25 m2 

 Sirkulasi 25% 6,25 m2 

 Total 31,25 m2 

 

 

Tabel 5.7 Luas Total Kelompok Kegiatan 

Luas Total Kelompok Kegiatan 

Kelompok Kegiatan Utama 1.435 m2 = 65,5% 

Kelompok Kegiatan Pengelola 47 m2 = 2% 

Kelompok Kegiatan Penunjang 472 m2 = 21,5 % 

Kelompok Kegiatan Pelayanan 235 m2 = 10,7 % 

Jumlah 2.189 m2 

 

 

 

Sumber : Hasil Analisa, 2018 

Sumber : Hasil Analisa, 2018 
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 Studi Toilet 

Seperti yang sudah dibahas pada Bab II bahwa : 

 

Tabel 5.8 Jumlah Toilet Sesuai Pedagang 

No Jumlah Pedagang Jumlah Toilet 
   

1 s.d 25 1 
   

2 26 – 50 2 
   

3 51 - 100 3 
   

*setiap penambahan 40-100 orang harus ditambah 1 kamar mandi 

 

 

Jumlah pedagang di Pasar Agus Salim ada 303 pedagang, maka jumlah toilet = 5 

toilet  

Perbandingan jumlah toilet pria : toilet wanita = 40% : 60% 

Maka jumlah toilet pria 2 dan jumlah toilet wanita 3  

 Toilet Pria 

Tabel 5.9 Luasan Toilet Pria 

No Jenis Standar Kapasitas Jumlah Luas Sumber 

 Ruangan Besaran  Unit (m2)  

       

1 KM / WC 1.2m2/unit 1 orang 2 unit 2,4 m2 DA 

       

2 Urinoir 0.6 m2/unit 1 orang 2 unit 1,2 m2 DA 

       

3 Wastafel 1.2 m2/unit 1 orang 1 unit 1,2 m2 DA 

       

    Jumlah 4,8m2 

     

   Sirkulasi 25% 1,2m2 

      

    Total 6 m2 

       

 

 

 

 

 

Sumber : (Ananda, 2017) 

Sumber: Analisa Pribadi,2018 
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 Toilet Wanita 

 

Tabel 5.10 Luasan Toilet Wanita 

No Jenis Standar Kapasitas Jumlah Luas Sumber 

 Ruangan Besaran  Unit (m2)  

       

1 KM / WC 1.2m2/unit 1 orang 3 Unit 3,6 m2 DA 

       

2 Wastafel 1.2 m2/unit 1 orang 2 Unit 2,4 m2 DA 

       

    Jumlah 6 m2 

     

   Sirkulasi 25% 1,5 m2 

      

    Total 7,5 m2 

       

 

 

 

Studi Parkir 

Berdasarkan  Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir,Departemen  Direktur 

Jenderal Perhubungan Darat,1996 

Luas Area Total (100 

m2) 

40 50 75 100 200 300 400 500 1000 

Kebutuhan SRP 160 185 240 300 520 750 970 1200 2300 

 

Luas area total dari Pasar Agus Salim adalah 6525 m2  maka Kebutuhan Satuan Ruang Parkir 

yang dipakai adalah 185, dan diasumsikan untuk kebutuhan parkir mobil 30% dan motor 70%  

Tabel 5.11 Luasan Total Parkir 

Kendaraan Panjang Lebar Jumlah Luas (m2) 

Mobil  5 2,3 55 632,5 

Motor 2 0,75 129 193 

Jumlah 826 

Sirkulasi 100% 826 

Total 1.652 

 

 

 

 

Sumber: Analisa Pribadi,2018 

Sumber: Analisa Pribadi,2018 
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Bongkar Muat 

Sesuai dengan departemen PU RI dalam penyediaan tempat bongkar muat, jumlah luas 

bangunan 8.000 m2 diperlukan 4 unit tempat bongkar muat. Pasar Agus Salim memiliki luasan 

bangunan 2.263m2. Sehingga perhitungan kebutuhan sarana bongkar muat sebagai berikut: 

8000 m2 = 4 unit 

2000m2 = 1 unit 

Total untuk luasan 2.263 m2 = 1 unit,  

Direncanakan 1 truk dan 1 pickup dapat ditampung dalam ruang bongkar muat ini, 

dengan; 

Kebutuhan ruang truk = 21 m2 dengan ukuran truk 2.49m x 8.47m x 3.02m 

Kebutuhan ruang pickup  = 12.04 m2 dengan ukuran mobil bak 2.14m x 5.63m x 2.10m 

 

Tabel 5.12 Luas Total Bongkar Muat 

Jenis 

Banyaknya 

kendraan parkir 

(buah) 

Luas parkir (m2) 

Luas 

sirkulasi 

100% 

Luas total (m2) 

Truk 1 truk 21 m2 21 m2 42 m2 

pickup 1 pickup 12. m2 12m2 24 m2 

Jumlah 66 m2 

Total 1 unit 66 m2 

 

5.2.8. Rekapitulasi Besaran Ruang 

 

Tabel 5.13 Rekapitulasi Besaran Ruang 

Kelompok Kegiatan Utama 

Kios 441 m2 = 30,7 % 

Los 663 m2 = 46,2% 

Sirkulasi 30% 331 m2= 23 %  

Total 1.435 m2  

 

Kelompok Kegiatan Pengelola 

R. Kepala Pasar 9 m2 

R. Kasubag. T.U 2,3 m2 

R. Juru Tagih & R. Adm. 4,6 m2 

R. Koor. Kebersihan 2,3 m2 

R. Rapat 10 m2 

R. Tamu 3,4 m2 

Sumber: Analisa Pribadi,2018 
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Toilet Pria & Wanita 6 m2 

Sirkulasi 25% 9,4 m2 

Total 47 m2 

 

Kelompok Kegiatan Penunjang 

Kuliner 

makanan & minuman 198 m2 

Ruang makan 128 m2 

Wastafel 2,8 m2 

Sirkulasi 25% 82 m2 

Total 411 m2 

ATM center 4,8 m2 

Sirkulasi 25% 1,2 m2 

Total 6 m2 

Mushola 

Mihrab 3 m2 

Ruang Sholat 9,6 m2 

Tempat wudhu pria 3,2 m2 

Tempat wudhu wanita 3,2 m2 

Toilet pria 6 m2 

Toilet wanita 6 m2 

Sirkulasi 25% 7,75 m2 

Total 39 m2 

Toilet Keseluruhan 

Toilet pria 6 m2 

Toilet wanita 7,5 m2 

Sirkulasi 20% 2,7 m2 

Total 16 m2 

 

Kelompok Kegiatan Pelayanan 

Utilitas 

R. Genset 40 m2 

R. Pompa 25 m2 

R. Control panel 24 m2 

STP 40 m2 

Gudang peralatan 9 m2 

Sirkulasi 20% 27,6 m2 

Total 166 m2 

R. Keamanan & Operasional 

R. Kontrol 20 m2 

Pos keamanan 8 m2 

Sirkulasi 20% 12,5 m2 
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Total 38 m2 

Tempat Pemotongan Hewan 25 m2 

Sirkulasi 25% 6,25 m2 

Total 31,25 m2 

 

Ruang Luar 

Parkir 1.652 m2 

Bongkar Muat 66 m2 

TPS 20 m2 

Total 1.738 m2 

 

Luas Total Bangunan dan Ruang Luar 

Luas Total Kelompok Kegiatan 2.189 m2 = 30% 

Luas Total Ruang Luar 1.738 m2 = 24% 

Total 3.927 m2 = 53,1% 

 

 

5.3. Pendekatan Aspek Kontekstual 

5.3.1. Lokasi Eksisting dan Tapak 

 

 Lokasi Eksisting 

Dari segi tata guna lahan Pasar Agus Salim berada di kelurahan Sukaramai, kecamatan 

Pekanbaru Kota yang terletak di pertigaan Jl. Jend. Sudirman dan Jl. K.H. Agus Salim ini 

menjadi tempat yang strategis selain itu juga lokasi yang berada pada pusat kota dan 

berdekatan dengan pusat perbelanjaan seperti Plaza Sukaramai dan Mall Pekanbaru. 

Dalam perencanaan dan perancangan Pasar Agus Salim Menjadi Pasar Tradisional yang 

berkonsep Pedestrian Mall dalam mewujudkan City Walk Kota Pekanbaru ini terdapat 

beberapa kriteria baik atau potensi untuk ke lokasi tapak ataupun dari tapak, beberapa 

kriteria tersebut adalah : 

- Kemudahan akses dikarenakan letaknya tepat di pinggir jalan utama dan dilewati oleh 

kendaraan umum seperti angkutan umum, bis, dll. 

- Sebagai fasilitas umum, peletakannya dekat dengan daerah hunian sehingga mudah 

dijangkau oleh masyarakat. 

- Lokasi telah sesuai dengan pola pengembangan kawasan yang termuat dalam 

Rencana Tata ruang dan Wilayah (RTRW) 

 

 

 

Sumber: Hasil Analisa,2018 
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Pasar Agus Salim memiliki luas lahan 6525 m2 KDB maksimal sesuai dengan data 

Rancangan Tata Ruang Wilayah Kota Pekanbaru yaitu 50% dengan perhitungan – 

perhitungan sebagai berikut: 

Luas lahan   : 7.395 m2 

Luas bangunan   : 2.189 m2  

KDB   : 60% maka, 

Luas lantai dasar yang boleh dibangun = 60% x 7.395 = 4.437 m2 

KLB    : 2.0  

Ketinggian Bangunan  : 3 lantai 18 m, Perancanaan Pasar Agus Salim     

dengan ketinggian 1 lantai 

GSB  : Jl. K.H. Agus Salim 18 m, Gg. Permukiman 4 m, 

permukiman 1,5 m 

5.3.2. Budaya Lokal 

Kota Pekanbaru merupakan kota yang memiliki budaya lokal Melayu, pentingnya mengenal 

budaya lokal pada pasar ini adalah agar pasar Agus Salim ini dapat menyatu dan memiliki 

identitas dari kota tersebut.  

Pada bangunan pemerintahan dan fasilitas umum, penerapan langgam Arsitektur 

tradisional Melayu Riau sebagian besar pada bnetuk atap (belah bumbung dan atau tebar 

layar) lengkap dengan penggunaan ornamen pada perabung atap, sudut atap 

(selembayung, sayap layang-layang) dan bidai. 

 

Jl. K.H. Agus Salim 

J
l. J

en
d

. S
u

d
irm

a
n

 

145 m 

Gambar 5.2 Tapak Pasar Agus Salim 

Sumber : ( Analisa Pribadi,2018) 
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5.4. Pendekatan Aspek Kinerja 

5.4.1. Pendekatan Sistem Pencahayaan 

Sistem pencahayaan yang akan digunakan Pasar Agus Salim adalah pencahayaan alami dan 

buatan. 

 Sistem Pencahayaan Alami 

Sistem pencahayaan alami karena kegiatan utama di pasar hanya pada pagi dan siang hari. 

Sistem pencahayaan alami ini memanfaatkan cahaya matahari seoptimal mungkin melalui 

bukaan-bukaan. sehingga di dalam pengolahan bentuk serta luasan untuk elemen 

bukaannya harus memperhatikan arah edar dan karakteristik matahari itu sendiri. Selain itu 

intensitasnya juga diatur supaya tercipta suhu ruangan yang tidak panas dan diperlukan 

pengaturan dalam menentukan bukaan - bukaan pada dinding, yaitu: 

- Mengoptimalkan bukaan pada sisi bangunan agar cahaya matahari masuk perlahan ke 

dalam bangunan sehingga menimbulkan kesan pasar yang terbuka 

- Meminimalisir penggunaan dinding pada bangunan utama pasar agar menimbulkan 

kesan terbuka dan untuk mencegah cahaya yang masuk berlebihan bisa dengan 

memberikan barier  

- Pada area yang mengharuskan berada dalam bangunan,maka dapat menggunaan 

material roster pada bukaan - bukaan yang lebar pada dinding bangunan. 

 

 Sistem Pencahayaan Buatan 

Sistem pencahayaan buatan yang akan digunakan yaitu menggunakan lampu. Digunakan 

pada ruang-ruang khusus atau ruang-ruang dengan intensitas cahaya tertentu, serta ruang-

ruang yang tidak terjangkau oleh cahaya matahari. 

5.4.2. Sistem Penghawaan 

Pada Pasar Agus Salim ini menggunakan sistem penghawaan alami, pasar yang memiliki 

konsep pedestrian mall ini membutuhkan sirkulasi udara  bebas dengan membuat 

ketinggian langit-langit yang tinggi. Pasar Agus Salim yang direncanakan hanya memiliki 1 

lantai dengan nuansa yang terbuka namun tetap memberikan pelindung atap, maka 

direncanakan untuk ketinggian dari dasar lantai hingga langit-langit sekitar 10 m sehingga 

penghawaan di area pasar bisa mengalir dengan bebas dan tidak menimbulkan 

kepengapan pada pasar 

5.4.3. Sistem Jaringan Air Bersih 

1. Sumur Bor 

Sumur ini menghasilkan air dengan cara dibor dan airnya dapat diambil dengan 

menggunakan pompa. Biasanya menggunakan pompa air jet pump. 
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Sumur dengan menggunakan pompa dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu sebagai 

berikut: 

- Pompa sumur dangkal (shallow well pump) 

Pompa ini digunakan untuk sumur berkedalaman hingga 18 m. Pemakaian pipa 

cukup dengan pipa tunggal. 

- Pompa sumur dalam (deep well pump) 

Pompa ini efektif digunakan untuk sumur berkedalaman minimal 20 m. Pemakaian 

pipa ganda; pipa untuk menekan air dan pipa untuk menyedot air. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.3 Potongan Sumur Bor Pompa Jet Pump 
Sumber : (Pynktyawati, 2015) 

 

Gambar 5.4 Instalasi Pompa Sumur Dalam(kiri) & 
Dangkal(kanan) 

Sumber : (Pynktyawati, 2015) 
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2. Macam-macam cara Distribusi Air Bersih 

Guna menghantarkan air bersih dari sumber air sampai menuju outlet (keluaran), 

diperlukan jaringan pemipaan. Cara mendistribusikan air bersih terbagi atas 2 macam, 

yaitu: 

 Sistem Distribusi Terbuka 

Adalah sistem distribusi air bersih dengan menggunakan jaringan pemipaan yang 

tidak diteruskan mengelilingi sistem. Kelebihan: irit pemakaian pipa; Kekurangan: 

tekanan air tidak merata. 

 

 Sistem Distribusi Tertutup 

Adalah sistem distribusi air bersih dengan menggunakan jaringan pemipaan yang 

diteruskan mengelilingi sistem. Kelebihan: tekanan air merata; Kekurangan: 

pemakaian pipa boros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Sistem Distribusi Air Bersih di Dalam Bangunan Rendah & Middle Rise 

Sistem distribusi air bersih pada bangunan terdiri atas 2 sistem, yaitu: 

- Sistem down feed 

Adalah sistem distribusi dengan menggunakan reservoir bawah sebagai media 

untuk menampung air dari PDAM dan sumur sebelum didistribusikan ke reservoir 

atas oleh pompa hidrolik. (Daya tampung reservoir bawah 2/3 kebutuhan air; 

reservoir atas 1/3 kebutuhan air) 

- Sistem up feed 

Pada sistem ini tidak menggunakan reservoir bawah, sumber air dari PDAM dan 

sumur langsung menuju reservoir atas dengan pompa hidrolik. Biasanya digunakan 

untuk bangunan middle rise dan high rise 

Gambar 5.5 Sisttem Distribusi 
Tertutup(atas) & Terbuka(Bawah) 

Sumber : (Pynktyawati, 2015) 
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4. Syarat Perencanaan Penampungan  

Air Penampungan Air berfungsi untuk: 

- Sebagai tempat persediaan air untuk kebutuhan air bersih. 

- Sebagai tempat untuk mengendapkan jika air keruh 

- Sebagai cadangan air jika aliran PAM berhenti atau listrik padam  

Ditinjau dari bahan permbuatnya terdapat beberapa jenis tangki air, yaitu: 

- Dari Bahan Plastik PE 

- Dari Bahan Stainless Steel 

- Dari Bahan Fiberglass 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.6 Diagram Air bersih Down Feed (atas) & Distribusi Down Feed pada 
Bangunan 2 Lantai (bawah) 

Sumber : (Pynktyawati, 2015) 

 

Gambar 5.7 Tangki air bahan PE (kiri); bahan stainless steel (tengah); bahan fiberglass (kanan) Sumber : 
(Pynktyawati, 2015) 

 
Berdasarkan penjelasan di atas maka ditentukan penggunakan Sumur Bor, dengan Pompa 
Sumur Dangkal sesuai dengan kondisi eksisting yang ada. Sistem pemipaan menggunakan 

sistem distribusi air tertutup, sedangkan sistem air bersih pada bangunan menggunakan 
Sistem Down Feed. 
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5. Cara Penghitungan Air Bersih 

Kebutuhan air bersih berdasarkan fungsi bangunannya dapat diketahui banyaknya air 

yang digunakan per orang tiap harinya terdapat pada buku Standart: Hotel, Motel, & 

Condominium, Fred Lawson. 

Tabel 5.14 Kebutuhan Air Bersih untuk Berbagai Fungsi Bangunan 

No Fungsi Bangunan 
Kebutuhan Air Bersih 

Per Orang Per Hari (liter) 

1 Hotel 135 

2 Rumah Tinggal 90 

3 Non Rumah 45 

4 Apartemen & Vila 90 

5 Hotel/motel 90 

6 Restoran Per set alat 

 

 Kebutuhan air bersih untuk 1000 orang/hari dalam sebuah pasar: 900 

orang/hari x 45 liter/hari/orang = 40500 liter 

 Asumsi Penggunaan air (efektif): pukul 04.00 – 16.00 = 12 jam 

 Asumsi total air yang dikeluarkan per jam: 10 liter/menit x 60 menit = 600 

liter/jam 

 Total air yang dikeluarkan dalam 12 jam: 12 jam x 600 liter/jam = 7200 liter 

 Total air yang dibutuhkan dalam 1 hari = 40500 liter 

 Kapasitas tangki air bersih minimum: = 40500 liter – 7200 liter = 33300 = 33.300 

dm3 = 33,3 m3 

 Volume reservoir bawah (menampung 2/3 kebutuhan air bersih): 2/3 x 33,3 

m3 = 22,2 m3 = 4 m x 3 m x 2 m = 24 m3 

 Volume reservoir atas (menampung 1/3 kebutuhan air bersih): 1/3 x 33,3 m3 = 

11,1 m3 = 2,25 m x 2 m x 2 m = 9 m3 

 

 

 

5.4.4. Sistem Pembuangan Air Kotor 

Pembuangan air kotor dan limbah pada Agus Salim menggunakan pengolahan limbah 

dengan STP (Sewage Treatment Plant) yaitu bangunan instalasi sistem pengolah limbah 

rumah tangga atau limbah cair domestik termasuk limbah dari dapur, air bekas, air 

kotor, limbah maupun kotoran. Limbah yang mengandung logam berat akan mendapat 

perlakuan khusus, bukan termasuk dalam limbah domestik. Tujuan dari sistem 

pengolahan limbah cair domestik adalah agar limbah tidak mengandung zat pencemar 

lingkungan, sehingga layak buang sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. 

Jadi kebutuhan air bersih untuk menampung 900 orang di pasar membutuhkan reservoir 

bawah dengan volume 24 m3 (dimensi 4 m x 3 m x 2 m) dan reservoir atas dengan volume 9 

m3. (dimensi 2,25 m x 2 m x 2 m atau menyesuaikan ukuran yang tersedia) 
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5.4.5. Sistem Jaringan Listrik 

Sumber listrik pada Pasar Agus Salim berasal dari PLN kemudian dialirkan ke gardu/travo 

listrik pada tapak yang kemudian MDP (main distribution panel) ke SDP (sub distribution 

panel) kemudian dialirkan ke setiap ruangan dengan meteran. Untuk pedagang los 

menggunakan meteran masal (1 meteran untuk 15 - 20 pedagang), untuk kios memiliki 

masing-masing 1 meteran dengan sistem prabayar. Sebagai sumber listrik cadangan 

menggunakan genset diletakkan diluar bangunan. Pada pasar ini menggunakan sistem 

jaringan terpusat sehingga ada ruang control panel. Selain itu diluar bangunan ada 

genset yaitu untuk tenaga cadangan ketika adanya kekurangan pasokan listrik pada 

pasar. 

5.4.6. Sistem Pembuangan Sampah 

Sistem pembuangan sampah yang akan diterapkan pada Pasar Agus Salim yaitu: 

 Tempat sampah, dibedakan berdasarkan jenis sampahnya, yaitu sampah organik 

dan anorganik. Tempat sampah ini diletakkan sepanjang sirkulasi utama pada Pasar 

Agus Salim dalam jarak 5-7 meter, pada area Pusat Kuliner yang menjual makanan 

atau minuman, toilet, serta pada sisi bangunan yang susah dijangkau dan rentan 

untuk pembuangan sampah sembarangan. Sampah-sampah dalam tempat sampah 

tersebut dibuang setiap hari menuju Tempat Pembuangan Sampah (TPS) sementara 

yang berada di luar kegiatan utama Pasar Agus Salim 

 Tempat Pembuangan Sampah (TPS) sementara, merupakan tempat pengumpulan 

sampah berupa container sampah, yang menampung sampah-sampah dalam Pasar 

Agus Salim untuk selanjutnya diangkut oleh truk sampah menuju tempat 

pembuangan akhir (TPA). Pengambilan sampah oleh truk sampah dilakukan secara 

berkala sehingga tidak terjadi penumpukan sampah. Lokasi TPS sementara harus 

mudah dijangkau oleh truk sampah dan letaknya cukup tersembunyi, sehingga tidak 

mengganggu visual pengunjung. 

5.4.7. Sistem Pencegahan Kebakaran 

Alat proteksi kebakaran yang akan digunakan dalam Pasar Agus Salim antara lain: 

 Hose rells: panjang selang hose rells rata-rata adalah 30 m dengan jangkauan semburan air 

sejauh 6 meter. Hose rells ini akan diletakkan di tiap blok bangunan Pasar Agus Salim 

sehingga tetap dapat menjangkau seluruh bangunan jika terjadi kebakaran. 

 Portable fire extinguisher, yang berbentuk cairan. Alat ini akan diletakkan pada tiap blok 

barang dagangan, dengan radius tiap unitnya 10-15 meter. 

 Fire hydrant, yang mempunyai jangkauan sekitar 25-30 m. 

 Hydrant pillar di tepi jalan yang berjarak maksimal 100 

m. Penyelamatan Bahaya Kebakaran: 

5.4.8. Sistem Keamanan 

 Manual oleh security yang ditugaskan di area pasar 

 Pos Keamanan 

 Menggunakan pengawasan Closed Circuit Television (CCTV) untuk pengawasan bangunan 

umum. 
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5.5. Pendekatan Aspek Teknis 

5.5.1. Sistem Struktur 

Struktur bangunan yang akan digunakan pada harus memenuhi kriteria tuntutan fisik 

bangunan yaitu berupa kekuatan (struktur bangunan harus kuat karena bangunan 

digunakan dari pagi hingga malam), bentang (struktur harus memperhatikan bentang agar 

tidak terlalu banyak kolom yang akan mempersempit ruang dan dengan bentang lebar maka 

akan mempermudah sirkulasi pengguna, serta tidak mempersempit ruang), keamanan 

(keamanan pengguna dalam hal perletakan kolom), tahan lama (struktur yang digunakan 

harus tahan lama untuk penghematan biaya perawatan) 

 

Struktur Baja (Kontruksi Baja AR-2221, 2011) 

 Ukuran Baja WF (Wide Flange) 

Tabel 5.15 Ukuran Baja WF 

No Ukuran (mm) Panjang (m) 

11 WF 298x149x6x8 12 

12 WF 300x150x6,5x9 12 

13 WF 346x174x6x9 12 

14 WF 350x175x7x11 12 

15 WF 396x199x7x11 12 

16 WF 400x200x8x13 12 

17 WF 446x199x8x12 12 

18 WF 450x200x9x14 12 

19 WF 500x200x10x16 12 

20 WF 600x200x11x17 12 

 

 Sambungan 

- Sambungan antar Kolom Baja (Column Splices) 

Digunakan untuk menyambungkan kolom untuk kebutuhan kolom baja yang 

lebih panjang dari ukuran pabrik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No  Ukuran (mm) Panjang (m) 

1 WF 100x50x5x7 12 

2 WF 125x60x6x8 12 

3 WF 148x100x6x9 12 

4 WF 150x75x5x7 12 

5 WF 175x90x5x8 12 

6 WF 198x99x4,5x7 12 

7 WF 200x100x3,2x4,5 12 

8 WF 200x100x5,5x8 12 

9 WF 248x124x5x8 12 

10 WF 250x125x6x9 12 

Gambar 5.8 Sambungan Column Splices 
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 Sambungan Balok dan Balok Baja 

 

 

 

 

 

 

 

 Sambungan Kolom dan Balok Baja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sambungan Kolom Beton dan Balok Baja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.9 Sambungan Balok dan Balok Baja 

Gambar 5.10 Sambungan Kolom dan Balok Baja 

Gambar 5.11 Sambungan Kolom Beton dan Balok Baja 
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 Sambungan Kolom dan Pondasi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6. Pendekatan Aspek Arsitektural 

Konsep Pedestrian Mall dirasakan dapat mendukung dari karakter pasar ini, Pedestrian 

Mall adalah sebuah istilah aktif pejalan kaki yang berpindah dari suatu titik ke tempat 

tujuan, sedangkan mall adalah pusat perbelanjaan yang berintikan satu atau beberapa 

tempat penjualan, oleh karena itu pedestrian mall adalah suatu aktiitas berbelanja dengan 

pedestrian sebagai sirkulasi bagi terselanggaranya suatu interaksi antar pengunjung dan 

pedagang. 

Kemudian diselaraskan dengan penekanan Konsep Pedestrian Mall dengan tipe Full Mall 

pada perancangan bangunan pasar Agus Salim, yaitu : 

1. Tampilan Bangunan 

Karakter tampilan Pasar yang ingin ditampilkan pada Pasar Agus Salim adalah kesan 

pasar yang terbuka dengan menampilkan interaksi langsung antara pedagang. aktivitas 

dari pejalan kaki atau pengunjung akan lebih menarik selain berbelanja, juga dapat 

melakukan aktivitas pilihan lainya yang ada pada pedestrian, seperti duduk-duduk 

santai dan kontak sosial akan lebih akrab. 

2. Sirkulasi Pedestrian 

Tipe Pedestrian Full Mall ini merupakan tipe dengan kelebihan bebas dari kendraaan 

lalu lintas, sehingga menjadikan pejalan kaki aman dari konflik dengan kendraan. 

3. Pencapaian Bangunan  

Pencapaian pasar difasilitasi oleh jalur pedestrian yang harus sesuai dengan kriteria 

tingkat pelayanan, diantaranya kenyamanan, kenikmatan, keselamatan, keamanan dan 

aspek ekonomi. 

4. Konfigurasi Jalur 

Pedestrian mall memiliki konfigurasi jalur linear, bisa berupa satu jalur utama ataupun 

koridor ganda 

Gambar 5.12 Sambungan Kolom dan Pondasi  
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Sifat konfigurasi sebuah jalur mempengaruhi dan juga dipengaruhi oleh pola 

organisasi ruang-ruang yang dihubungkannya. Konfigurasi sebuah jalur dapat 

memperkuat sebuah organisasi dengan cara menyajarkan polanya, atau konfigurasi 

tersebut dapat dikontraksikan dengan bentuk spasialnya dan bertindak sebagai 

sebuah penekanan visual. Konfigurasi jalur terdiri dari 

linear,radial,spasia,grid,jaringan,komposit. 

5. Parkir 

Parkir pada full mall berada pada area pedestrian mall, bisa berupa gedung atau pun 

area tersendiri yang tidak berada pada jalan. 

  


