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BAB VI  

HASIL PERANCANGAN 
 

6.1 Penjelasan Rencana Tapak 

6.1.1 Perletakan dan Orientasi Massa Bangunan 

 

Gambar 6. 1 Siteplan 
Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2021 

Peletakan dan orientasi massa bangunan sudah cukup sesuai dengan 

konsep siteplan. Fasad utama bangunan menghadap ke sisi jalan dan massa 

bangunan menggunakan koridor single loaded. Kedua massa utama yang 

terpisah dihubungkan dengan koridor terbuka namun beratap yang menyatu 

dengan alam sehingga menciptakan keakraban atau keterhubungan antara 

perilaku pengunjung dengan alam. 
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6.1.2 Sirkulasi Manusia dan Kendaraan 

Sirkulasi pada lahan terbagi menjadi 3 yaitu sirkulasi kendaraan baik 

mobil maupun motor, sirkulasi pedestrian, dan sirkulasi servis. Pembagian 

sirkulasi ini bertujuan untuk menciptakan akses yang efisien sehingga 

pengunjung tidak kesulitan dalam mengakses area. 

 

Gambar 6. 2 Sirkulasi Kendaaraan 
Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2021 

 

Jalur parkir kendaraan diletakaan sebelum jalur lainnya dikarenakan 

untuk mempercepat menuju area parkir dan agar tidak mengganggu akses 

drop off dan pedestrian. Jalur keluar kendaraan berada di sisi kanan lahan 

melewati keliling area bangunan. 
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Gambar 6. 3 Sirkulasi Servis 

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2021 

Ruang-ruang servis tersebar pada area kanan dan kiri lahan. Untuk 

menuju area servis pada kiri lahan, memiliki jalur masuk yang sama dengan 

kendaraan biasa. Sedangkan area servis yang ada di kanan lahan memiliki 

jalur masuk khusus yang berbeda dengan kendaraan lain. Jalur keluar 

kendaraan servis sama dengan kendaraan lainnya. Peletakan jalur pedestrian 

dan drop off berada di depan lahan dan diarahkan langsung menuju ke  main 

entrance bangunan. 

 
Gambar 6. 4 Sirkulasi Manusia 

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2021 
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6.1.3 Ruang Terbuka Hijau 

Ruang hijau mengusung konsep sustainable landscape  dengan pola 

dinamis dan imajinatif, sehingga dapat meminimalisir penggunaan energi 

dengan pemanfaatan air daur ulang dan pengolahan limbah serta dalam segi 

visual tidak terkesan kaku. 

 

Gambar 6. 5 Ruang Terbuka Hijau 
Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2021 

 

A. Jalur Hijau Sepanjang Jalan 

Jalur hijau di sepanjang jalan merupakan ruang 

terbuka hijau yang memanjang dan berada di sisi jalan maupun sebagai 

pemisah atau median jalan. Selain itu, fungsi jalur hijau di sepanjang 

jalan yaitu sebagai untuk meredam kebisingan, mengurangi pencemaran 

polusi dari kendaraan, melindungi pejalan kaki dari hujan dan sengatan 

matahari, penyegar udara, dan mengurangi peningkatan suhu udara. 
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Gambar 6. 6 Perspektif Penghijauan Jalan 1 
Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2021 

Jenis pohon yang dominan digunakan sebagai penghijauan di 

sepanjang jalan yaitu pohon berjenis palem. Pohon  ini sangat menarik 

dari segi bentuk dan mampu menyerap polusi sehingga dapat 

meningkatkan kualitas udara di sekitarnya. Pohon palem pun dapat 

menyerap air 10 persen lebih banyak dibandingkan dengan pohon 

lainnya. Pohon palem dapat beradaptasi dengan sangat baik dan cocok 

ditanam di daerah Lampung yang suhu rata-rata nya lumayan panas 

karena pohon palem tahan terhadap cuaca panas.  

 

Gambar 6. 7 Perspektif Penghijauan Jalan 2 
Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2021 
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B. Taman Air 

Bentukan kolam air yang meliuk liuk menyerupai sungai, 

menambah kesan dinamis sama seperti bangunan nya yang dinamis. 

Bentukan kolam pada taman meliuk memanjang sepanjang jalur 

pedestrian menuju entrance utama bangunan. Hal ini betujuan agar 

pengunjung tertarik untuk berjalan kaki dan sepanjang perjalanan 

menuju entrance utama disuguhkan taman serta kolam yang air nya 

diam sehingga memberi kesan menenangkan. 
 

 

Gambar 6. 8 Perspektif Taman Air 1 
Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2021 

 

Gambar 6. 9 Perspektif Taman Air 2 
Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2021 
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C. Kolam Buatan 

Adanya kolam buatan berfungsi sebagai area rekreasi yang 

diharapkan dapat membantu pengunjung melepas penat. Selain itu, 

kolam buatan ini pun dimanfaatkan sebagai reservoir atau penyimpanan 

air. 

 

Gambar 6. 10 Perspektif Kolam Buatan 1 
Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2021 

Kolam buatan dapat dimanfaatkan sebagi kolam ikan sehingga 

dapat menghidupkan suasana sekitar. Pengunjung dapat dengan bebas 

memberi makan ikan dengan makanan ikan yang sudah disediakan. Hal 

ini dimaksudkan agar pengunjung merasa senang dan tidak bosan 

selama berkunjung dan berbelanja di lifestyle center ini. 

 

Gambar 6. 11 Perspektif Kolam Buatan 2 
Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2021 
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D. Roof Garden 

Pada lantai tiga bangunan lifestyle center ini terdapat roof 

garden. Adanya roof garden ini dimaksudkan sebagai area rekreasi dan 

untuk memperbanyak lahan terbuka hijau serta memperbanyak pasokan 

oksigen pada bangunan sehingga dapat meningkatkan kualitas udara. 

 

Gambar 6. 12 Perspektif Roof Garden 1 
Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2021 

Terdapat dua sisi roof garden, yaitu sisi yang sejajar dengan sisi 

belakang lahan (sisi panjang) dan sisi yang sejajar dengan sisi samping 

kanan lahan (sisi pendek). Untuk menghidupkan suasana dan tetap 

memiliki nilai komersial, maka pada sisi panjang roof garden 

diperuntukan untuk tenant-tenant dan disediakan fasilitas kursi taman 

untuk duduk dan bersantai sambil memakan makanan yang telah dibeli. 

 

Gambar 6. 13 Perspektif Roof Garden 2 
Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2021 
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Pada sisi pendek roof garden disediakan fasilitas berupa kursi 

taman yang diperuntukan untuk area duduk-duduk maupun sekedar 

bersantai dan berbincang. Pada sisi pendek ini memiliki area lantai yang 

cukup lebar yang dapat digunakan pada saat ada acara tertentu seperti 

pameran, pertunjukan, dsb. 

 

E. Atrium  

Pada massa bangunan dua terdapat atrium semi terbuka yang 

dapat dijadikan sebagai pusat bangunan untuk berkumpul, sekedar 

berjalan, dan digunakan untuk pameran ataupun acara-acara lainnya. 

Pada atrium, diberi pohon-pohon untuk menambah kesan menyatu 

dengan alam dan diberi beberapa kursi maupun sofa untuk duduk-duduk 

sambil berbincang ataupun makan dan minum. 

 

Gambar 6. 14 Perspektif Atrium 
Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2021 

 

 

 

 

 

 



 

80 
 

6.2 Rancangan Bangunan 

6.2.1 Bentuk Bangunan 

  Bentuk bangunan lifestyle center ini dinamis namun tetap terkesan 

kokoh. Bentuk bangunan berasal dari bentukan-bentukan geometri yang 

diberi beberapa artikulasi massa sehingga menjadi sebagai berikut. 

 

Gambar 6. 15 Perspektif Mata Burung Bentuk Bangunan 1 
Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2021 

 

 

Gambar 6. 16 Perspektif Mata Burung Bentuk Bangunan 2 
Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2021 
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6.2.2 Tata Letak dan Bentuk Ruang 

Tatanan massa lifestyle center ini yaitu sentral/ terpusat, dengan 

membagi bangunan menjadi dua zona utama yaitu zona ritel dan zona 

entertainment/ hiburan. Selain itu, terdapat zona area servis dan penujang 

untuk menujang seluruh kegiatan yang terjadi pada bangunan lifestyle center 

ini. Pada bangunan lifestyle center lebih dominan area kuliner seperti tenant 

mapun food and beverage lainnya. Maka pada gambar di bawah ini, area food 

and beverage serta tenant diberi keterangan warna berbeda. 

 

Gambar 6. 17 Zona Ruang Lantai 1 
Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2021 

 

Zoning area ruangan pada lifestyle center dibuat menyebar namun 

tetap mengelompok. Penyebaran ini dimaksudkan agar semua area yang ada 

di bangunan lifestyle center ini dapat dijangkau dengan mudah dan tidak 

terjadi keramaian di satu titik area saja. 
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Gambar 6. 18 Zona Ruang Lantai 2 
Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2021 

 

 

 

Gambar 6. 19 Zona Ruang Lantai 3 
Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2021 
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  Koridor ruang-ruang pada bangunan menggunakan koridor single 

loaded dan menghadap ke RTH.  Bentuk ruang melengkung mengikuti bentuk 

massa bangunan. Bentuk lengkung pada ruang dalam ini tidak menghalangi 

ruang-ruang tersebut sebagai fungsi komerisal maupun entertainment. 

Sebaliknya, bentukan ruang dalam yang bukan berbentuk persegi dapat 

menghadirkan kesan yang baru serta tidak kaku. 

 

Gambar 6. 20 Tata Letak Ruang Menghadap Kolam 
Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2021 

 

 

Gambar 6. 21 Tata Letak Ruang Menghadap Atrium 
Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2021 
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6.2.3 Sirkulasi Dalam Bangunan 

Sesuai dengan konsep intimacy, dimana menjadikan bangunan lebih 

dekat dan terkesan menyatu dengan alam, pada sirkulasi dalam bangunan 

diberi vegetasi. Sirkulasi pun dibuat memutar agar akses menjadi 

berkesinambungan dan tidak ada titik maupun ruang negatif.  

a. Sirkulasi Lantai Dasar 

 

Gambar 6. 22 Sirkulasi Denah Lantai Dasar 
Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2021 

 

Pada lantai dasar bangunan, sirkulasi horizontal dibuat meliuk 

dan memutar. Dari entrance utama, pengunjung diarahkan sirkulasi 

untuk mengelilingi ritel setelah melewati entrance pengunjung dapat 

menuju massa bangunan dua yang terdapat atrium ataupun menuju 

danau/ kolam buatan. Sirkulasi yang ada yaitu sirkulasi bolak balik. 

Selain itu, pengunjung dapat memasuki bangunan dari entrance 

samping untuk pengunjung pengendara motor. Setelah memasuki 

entrance samping, pengunjung langsung disambut oleh atrium, 

sirkulasi pada massa bangunan ini langsung memutar tanpa sekat 

dengan atrium.  

Sirkulasi vertikal untuk pengunjung berupa lift dan travelator. 

Lift ini tersebar di beberapa titik pada bangunan. Sedangkan 

travelator berada pada area atrium. Peletakan travelator di area ini 

agar saat pengunjung naik travelator, mereka dapat menikmati 
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banyak view yang menarik yaitu view suasana atrium, dome skylight, 

dan dapat melihat ke arah kolam buatan. 

Padas lantai dasar terdapat beberapa ruangan, antara lain 

yaitu food & beverage, area tenant UMKM, mushola, toilet, janitor, 

ruang laktasi, ruang CCTV, ruang teknisi, loading dock, ruang AHU, 

ruang ME, ATM center, gudang, ruang genset, gardu PLN, serta ruang 

pembuangan sampah sementara.  

 

b. Sirkulasi Lantai Dua 

 

 

Gambar 6. 23 Sirkulasi Denah Lantai Dua 
Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2021 

 

Untuk menuju ke lantai dua, pengunjung dapat mengakses 

travelator ataupun lift pengunjung. Sirkulasi pada lantai dua pun 

memutar agar pengunjung dapat berkeliling berbelanja dan 

menikmati fasilitas yang telah disediakan. 

Pada lantai dua bangunan terdapat beberapa ruangan, antara 

lain yaitu food & beverage, mushola, toilet, janitor, ruang AHU, ruang 

ME, ATM center, gudang, gym, spa & beauty, karaoke, studio foto, 

toko buku, toko fashion, dan toko sepatu.  
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c. Sirkulasi Lantai Tiga 

 

 

Gambar 6. 24 Sirkulasi Denah Lantai Tiga 
Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2021 

 

Lantai tiga bangunan merupakan lantai teratas yang dapat 

diakses publik. Masih sama seperti lantai-lantai sebelumnya, sirkulasi 

pada lintai tiga pun memutar agar pengunjung dapat berkelililing 

bebelanja. Bedanya, pada lantai tiga ini terdapat roof garden sebagai 

daya tarik pengunjung sehingga pengunjung merasa nyaman dan 

meraskan keasrian vegetasi yang ada saat berkunjung ke lifestyle 

center ini. 

Untuk menuju ke lantai tiga, pengunjung dapat menaiki 

travelator ataupun lift. Pada lantai tiga ini terdapat beberapa 

ruangan yang ada, diantaranya yaitu supermarket, area bombom car, 

arena permainan anak, food & beverage, mushola, ruang AHU, ruang 

ME, toilet, gudang, janitor, ATM center, serta ruang-ruang pengelola 

seperti ruang keuangan, ruang staff, ruang direktur, ruang rapat, 

serta pantry. 
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Berikut gambar-gambar perspektif yang menggambarkan suasana 

sirkulasi dalam bangunan : 

 

 
Gambar 6. 25 Sirkulasi Antara Atrium dan Kolam 

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2021 

 

 
Gambar 6. 26 Koridor Penyambung Massa 1 Dan 2 

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2021 
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Gambar 6. 27 Sirkulasi Vertikal Berupa Travelator 
Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2021 

 

 

Gambar 6. 28 Sirkulasi Vertikal Berupa Lift 
Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2021 
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6.2.4 Rancangan Fasad dan Atap 

Berikut gambar-gambar tampak bangunan lifestyle center : 

 

Gambar 6. 29 Tampak Depan Bangunan (AutoCad) 
Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2021 

 

 

Gambar 6. 30 Tampak Belakang Bangunan (AutoCad) 
Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2021 

 

 

Gambar 6. 31 Tampak Samping Kiri Bangunan (AutoCad) 
Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2021 

 

 

Gambar 6. 32 Tampak Samping Kanan Bangunan (AutoCad) 
Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2021 
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Fasad bangunan menggunakan secondary skin yang berfungsi untuk 

mengurangi cahaya matahari masuk dan memperkuat tampilan bangunan. 

Secondary skin menggunakan material metal berwarnakan tiga tone tosca. 

Warna tosca ini melambangkan ketenangan.  

 
Gambar 6. 33 Perspektif Fasad Depan 
Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2021 

Atap bangunan menggunakan atap datar berupa dak beton, namun 

pada bagian atas atrium, menggunakan atap berupa dome skylight. 

Perancang bermaksud ingin menghadirkan kesan ruang terbuka namun tetap 

dapat digunakan dengan nyaman saat hujan. Maka dari itu perancang 

menggunakan atap dome skylight ini sebagai penutup atap pada bagian atas 

atrium yang bermaksud sebagai penambah cahaya masuk ke dalam ruangan 

sehingga dapat menghemat penggunaan pencahayaan buatan pada siang 

hari serta sebagai aksen untuk daya tarik visual. 

 
Gambar 6. 34 Pespektif Fasad Samping dan Dome Skylight 

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2021 
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6.2.5 Sistem Struktur dan Konstruksi 

Struktur bangunan menggunakan material beton bertulang dengan 

sistem pembalokan arah radial dan grid. 

 

Gambar 6. 35 Struktur Kolom, Balok, dan Shear Wall 
Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2021 

 

 
Gambar 6. 36 Potongan Area Atrium 
Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2021 

 

Sistem struktur bangunan menggunakan sistem struktur portal yaitu 

struktur kolom dan balok yang bertemu pada titik simpul. Dinding bangunan 

menggunakan hebel. Pondasi yang digunakan yaitu pondasi tiang pancang.  
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Gambar 6. 37 Potongan Area Ritel 
Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2021 

 

Pondasi yang digunakan yaitu pondasi tiang pancang, struktur tengah 

berupa kolom dan balok yang difinishing sampai tahap pengecetan. 

Ketinggian antar lantai 5 meter dengan tinggi bersih lantai ke plafon yaitu 3,5 

meter. Atap pada area ritel ini menggunakan atap jenis dak beton dengan 

struktur beton bertulang. 

 

6.2.6 Sistem Utilitas 

A. Sistem Pencahayaan dan Listrik 

Pemanfaatan sinar matahari sebagai pencahayaan alami pada 

bangunan, sehingga memungkinkan banyaknya bukaan pada ruang-ruang 

yang ada. Hal ini juga dapat menghemat energi dan biaya yang dikeluarkan 

untuk kebutuhan listrik. Contohnya yaitu dome skylight dapat memasukan 

cahaya alami ke dalam bangunan. 

 

Gambar 6. 38 Bukaan Cahaya Berupa Dome Skylight 
Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2021 
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Gambar 6. 39 Penggunaan Lampu Pada Ruang Ritel 
Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2021 

 

 
Gambar 6. 40 Penggunaan Lampu Pada Area Parkir 

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2021 

 

Pencahayaan buatan berupa lampu pada ruang dalam maupun 

luar ruangan. Sumber energi yang digunakan pada lifestyle center ini 

berasal dari PLN.  
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B. Sistem Penghawaan 

Pada bangunan lifestyle center ini menggunakan dua macam 

sistem penghawaan, yaitu sistem penghawaan alami dan buatan. Sistem 

penghawaan alami berasal dari angina. Maka dari itu, pada lifestyle center 

ini disediakan banyak bukaan agar angin dapat masuk ke dalam bagunan.  

Sedangkan sistem penghawaan buatan dominan menggunakan 

AC sentral.  Sistem AC Sentral merupakan sistem AC yang  proses 

pendingin udaranya terpusat pada satu tempat kemudian alirkan menuju  

semua ruangan yang terhubung. 

 

Gambar 6. 41 Distribusi Penghawaan AC Sentral 
Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2021 

AC sentral pada bangunan ini menggunakan jenis water cooler 

sehingga sistem bekerja dimulai dari cooling tower yang mendinginkan air 

panas dari kondensor chiller lalu dialirkan kembali menuju chiller. Udara 

dari chiller dilairkan melalui ducting menuju AHU yang ada pada suatu 

ruangan pada tiap lantai bangunan. Udara yang telah memasuki AHU, 

kemudian diditribusikan ke diffuser yang berada pada ruangan-ruangan. 
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C. Sistem Plambing 

Berikut denah utilitas plambing air bersih pada bangunan lifestyle 

center ini : 

 

Gambar 6. 42 Denah Plambing Air Bersih Lantai 1 
Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2021 

 

Gambar 6. 43 Denah Plambing Air Bersih Lantai 2 
Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2021 
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Gambar 6. 44 Denah Plambing Air Bersih Lantai 3 
Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2021 

Sistem plambing air bersih berasal dari PDAM kemudian air 

ditampung sementara di Ground Water Tank (GWT). Pada lifestyle center 

ini, letak GWT berada di dua area yaitu area sekitar massa bangunan 

depan dekat dengan toilet dan ada di sekitar massa belakang dekat 

dengan toilet dan area parkir. Peletakan GWT berada di dalam permukaan 

tanah halaman. Setelah ditampung di GWT, kemudian air dipompa 

menuju rooftank (tangki air) bangunan lalu disalurkan ke tiap lantai 

melalui shaft. 

 
Gambar 6. 45 Distribusi Air Bersih 

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2021 
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Berikut denah utilitas plambing air bekas dan air kotor pada 

bangunan lifestyle center ini : 

 

Gambar 6. 46 Denah Plambing Air Bekas dan Air Kotor Lantai 1 
Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2021 

 

Gambar 6. 47 Denah Plambing Air Bekas dan Air Kotor Lantai 2 
Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2021 
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Gambar 6. 48 Denah Plambing Air Bekas dan Air Kotor Lantai 3 
Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2021 

Distribusi air bekas atau grey water dapat langsung masuk ke 

saluran tertutup lalu dialirkan menuju riol kota. Sedangkan untuk 

distribusi air kotor atau black water harus ditampung dan diolah di 

septictank terlebih dahulu, kemudian masuk ke sumur resapan, setelah itu 

masuk ke saluran tertutup dan dialirkan menuju riol kota. 

 

Gambar 6. 49 Distribusi Air Kotor dan Kotoran 
Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2021 

 

Pipa air 

kotoran 

Pipa air 

kotor Saluran 

Tertutup 

Sumur 

Resapan Septictank 

Menuju 

Riol Kota 
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D. Sistem Pencegahan Kebakaran 

 Peralatan yang digunakan dalam perlindungan terhadap bahaya 

kebakaran adalah alarm, springkler, hydrant, serta tabung pemadam 

kebakaran. Springkler digunakan diseluruh ruangan dengan jarak antar 

springkler 3 m, sedangkan hydrant terdapat pada setiap lantai bangunan. 

 

 

Gambar 6. 50 Peletakan Box Hydrant 
Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2021 

 

6.3 Rekapitulasi Data Hasil Rancangan 

Tabel 6. 1 Rekapitulasi Data Hasil Rancangan 

No. Jenis Luas (m2) 

1. Lahan  15900 

2. KDB 4379 

3. KLB 11022,05 

4. RTH 6248,25 

 

Adapun jumlah lantai pada bangunan ini yaitu tiga lantai, namun massa pada 

bagian lahan memiliki ketinggian dua lantai karena pada lantai ketiga difungsikan 

menjadi roof garden. Sedangkan untuk parkir, pada proyek lifestyle center ini 

terdapat 146 lot parkir mobil dan 196 lot parkir motor. 

 


