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BAB II PEMAHAMAN PROYEK 
 

 

2.1 Pengertian Proyek 

 
Bentuk dari kota telah mengalami perubahan dari bangunan fungsi tunggal 

menjadi fungsi campuran, hal ini berdasarkan isu jarak tempuh antar fungsi bangunan 

yang menyebabkan kota menjadi tidak produktif. Mixed Use merupakan 

pengembangan lahan yang berisi dua atau lebih fungsi (biasanya apartemen, komersial, 

dan kantor) yang bertujuan menyatukan berbagai aktivitas dan fungsi yang berada di 

lahan yang sama, ragam kegunaan ini memungkinkan orang untuk tinggal, bekerja, 

bermain dan berbelanja di satu tempat, yang kemudian menjadi tujuan orang-orang 

dari lingkungan lain (Sackey, 2009). 

Pada dasarnya manusia menjalani kehidupan yang kompleks daripada sekedar 

hidup diperumahan, bekerja di area terpisah dan belanja di area yang lain. Mixed Use 

membangun lingkungan yang lengkap, padat, kompleks, dan ramah karena didalamnya 

terdapat akses yang efisien (Narvaez, 2016).   

 

Gambar 1. Pengaruh Mixed Use Dalam Kehidupan 

(Sumber : Nabil, 2014) 



 

6  

Mixed Use menciptakan jarak tempuh lebih pendek antara tempat kerja, tempat 

tinggal dan pusat perbelanjaan (Sackey, 2009). Kedekatan tempat kerja, pusat 

perbelanjaan dan hunian memungkinkan penghuni dan masyarakat untuk untuk 

berjalan dengan nyaman ke tempat kerja dan membeli barang-barang rumah tangga 

tanpa harus menggunakan kendaraan. 

(Sumber: https://www.gensler.com/research-insight/blog/redesigning-mixed-use-

environments-for-a-post-pandemic-world) 

A. Keuntungan Mixed Use Building 

 
Penerapan konsep multi-fungsi pada bangunan mixed use memiliki kelebihan 

dibandingkan bangunan mono-fungsi pada bangunan pada umumnya, berikut ini 

beberapa keuntungan menerapkan Mixed Use Building ; 

 

● Mengurangi ketergantungan penggunaan transportasi dengan 

kendaraan, kemacetan jalan raya, dan polusi udara dengan 

menempatkan beberapa fungsi bersama-sama. 

● Mendorong gaya hidup yang lebih sehat dengan berjalan kaki menjadi bagian 

dari perilaku sehari-hari sehingga menciptakan karakter lingkungan yang lebih 

kuat. 

● Meningkatkan sense of community dan sense of place. 

● Memberikan pola pembangunan yang lebih kompak dan efisien yang 

membantu melestarikan ruang terbuka dan sumber daya alam di tempat 

lain. 

Gambar 2. Mixed Use Building 

http://www.gensler.com/research-insight/blog/redesigning-mixed-use-environments-for-a-post-pandemic-
http://www.gensler.com/research-insight/blog/redesigning-mixed-use-environments-for-a-post-pandemic-
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● Mencapai kepadatan yang lebih tinggi dan juga menciptakan lebih banyak 

fasilitas, dan ruang terbuka publik yang berguna dan dapat dengan mudah 

dicapai oleh lingkungansekitar. 

B. Tantangan 

 
Penerapan konsep Mixed Use memiliki tantangan yang harus diatasi dibandingkan 

pada umumnya, berikut ini beberapa tantangan menerapkan Mixed Use Building; 

 

● Mixed Use Building membutuhkan semacam kontrol akses untuk 

memastikan bahwa penghuni, tamu hotel, pembeli, dan pebisnis hanya 

memiliki akses ke area umum dan area pribadi mereka sendiri, sehingga area 

private tidak dapat dijangkau oleh publik. 

● Meminimalisir kebisingan antar fungsi untuk membentuk kenyamanan 

setiap fungsi terpenuhi. 

● Mengatur parkir, meskipun pengembangan bangunan mixed use untuk 

mengurangi penggunaan ketergantungan dengan kendaraan namun tidak 

semua orang memiliki mentalitas tersebut sehingga parkir disediakan 

terpisah antara hunian dan pengunjung shopping mall dan coworking 

untuk mencegah penumpukan kendaraan pada jam tertentu. 
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2.2 Tipologi Proyek 

2.2.1 Mixed Use 

Pembangunan Mixed Use dapat terjadi pada berbagai skala, baik skala kota 

dengan bangunan saling terkoneksi ataupun skala bangunan (Narvaez, 2016). Secara 

tipologi bangunan Mixed Use dikelompokan menjadi tiga jenis yaitu : Mixed Use mega 

struktur, Mixed Use podium dan menara nya, dan Mixed Use berupa bangunan-

bangunan yang dihubungkan oleh pedestrian (Fadhilah, 2018). 

(Sumber : Thamrin Nine Tower, CQHP, Cedar Park) 

Konsep Mixed Use megastruktur merupakan pencampuran fungsi secara 

vertikal di dalam satu bangunan tunggal, misalnya penggunaan dua lantai pertama yang 

digunakan sebagai perkantoran dan pada lantai yang lebih tinggi digunakan sebagai 

areatempat tinggal. Mixed Use podium dan menara merupakan pencampuran fungsi 

perbelanjaan dan kantor pada area podium untuk memaksimalkan penciptaan 

pengalaman berbelanja dan bekerja menjadi tempat yang menyenangkan dan menara 

untuk area hunian ataupun fungsi lainnya. Mixed Use yang dihubungan oleh pedestrian 

adalah penggunaan lahan secara campuran yang dapat ditempuh dengan berjalan kaki 

atau transit dimana bangunan dapat memiliki satu fungsi namun saling terkoneksi 

(Bramiana, 2017)

Gambar 3. Jenis Mixed Use. 
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Bangunan Mixed Use juga perlu dipahami dalam hal karakteristiknya dimana 

setiap fungsi memiliki karakter yang berbeda namun harus dihubungkan untuk 

menciptakan kenyamanan masing masing fungsi. Shopping mall merupakan bangunan 

publik dimana seluruh aktivitas dapat digunakan untuk publik, coworking merupakan 

area semi publik yang hanya dapat diakses oleh penyewa dalam waktu tertentu, 

sedangkan apartemen merupakan area pribadi yang hanya dapat diakses oleh 

pengguna. Proses pencampuran fungsi merupakan faktor penting untuk menciptakan 

keragaman kegiatan yang menjadi ruang aktifpengguna dan pengunjung. 

2.2.2 Shopping Mall 

Shopping mall merupakan area perbelanjaan yang memfasilitasi interaksi 

sosial. Aspek fungsional pusat perbelanjaan berfungsi untuk memenuhi model ekonomi 

yang menghubungkan komersial entitas (penyewa) dan pengunjung (pembeli). Fungsi 

lainnya adalah menyediakan tempat untuk menghadirkan kesan unik dan kreatif kepada 

pengunjung melalui arsitektur dan desain desain interiornya. 

Saat ini konsumen cenderung lebih selektif karena terus berkembang jumlah 

mall. Mereka lebih cenderung mengunjungi mall yang lebih menarik dan memiliki 

berbagai macam toko dan barang dagangan yang sesuai dengan preferensi mereka 

(Rajagopal, 2009). Daya tarik saat mengembangkan mall yaitu dengan menjadikannya 

sebagai tempat experiential , sehingga pengunjung dapat merasakan perbedaan dengan 

mall lainnya. 

(Sumber : Robinsons Place Manila, Cabot Circus, Bellevue Square )

Gambar 4. Bentuk Pusat Perbelanjaan 
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Terdapat beberapa jenis pusat perbelanjaan yang digolongkan bentuknya yaitu: 

● Pusat perbelanjaan terbuka (open mall), yaitu perbelanjaan dengan 

perancangan yang mengutamakan untuk pejalan kaki dengan sistem 

penghawaan alami. Perencanaan jalan mengutamakan kenyamanan pejalan 

kaki, konsep ini cocok diterapkan pada area beriklim sedang. 

● Pusat semi-terbuka (semi-open mall), yaitu perbelanjaan dengan sebagian  

terbuka dan sebagian tertutup, dan area tengah digunakan untuk menarik 

pengunjung ke pusat perbelanjaan. Area tengah menjadi area terbuka yang 

menarik banyak pengunjung untuk melakukan berbagai aktivitas. 

● Pusat perbelanjaan tertutup, yaitu perbelanjaan dengan sistem tertutup dan 

memusat pada area tengah, keuntungan dari sistem ini berupa kenyamanan 

yang dapat dikontrol dengan AC, konsep ini berada di area yang memiliki 

kelembaban yang sangat tinggi dan beriklim panas sehingga dapat mengontrol 

pendinginan dengan ACcentral. 

● Pada perancangan ini penulis memilih tipe semi-terbuka dimana pusat 

perbelanjaan dapat menciptakan ruang aktif pada pusat bangunan dengan 

sistem penghawaan campuran yang memadukan AC dan penghawaanalami. 

Tren pasar sedang berkembang dengan teknologi baru, mengubah eksperimen 

mall yang mendefinisikan mall yang sukses menciptakan pengalaman yang menarik 

untuk pelanggan. Perubahan paradigma baru dalam konsep mall diklasifikasikan 

menjadi empat kategori tren: teknologi, pelanggan, tenaga kerja, dan pasar (Bain & 

Company, 2018) 

Untuk tetap sukses, retail perlu menggunakan teknologi baru untuk melayani 

kebutuhan dan keuntungan pelanggan dengan menerapkan teknologi yang 

diharapkan pelanggan, seperti berbasis internet (belanja online). Terdapat beberapa 

preferensi kebutuhan pelanggan yaitu: 



 

11  

● Mobile phone, penggunaan perangkat seluler yang meningkat membuat produk 

dan informasi dapat diakses dari mana saja. Konsumen menuntut sarana 

belanja yang mudah sehingga belanja dapat membayar dengan barcode. 

● Pengalaman pelanggan, pengalaman yang diciptakan berbeda dan unik 

sehingga pengunjung ingin menghabiskan waktu disana, dengan menyediakan 

berbagai pilihan sarana bermain yang menarik. 

● Media sosial, semakin banyaknya menggunakan sosial media mall diciptakan 

untuk menjadi tempat yang memberikan eksperimental melalui media foto, 

sehingga dapat memperluas promosi produk dan mall. 

2.2.3 Co-Working 

Kondisi ekonomi saat ini telah memasuki era ekonomi kreatif, sekarang ini telah 

ada setidaknya lebih dari 1.500 startup lokal yang ada di Indonesia (Valentina, 2018). 

Perkembangan Startup di Indonesia membuat permintaan untuk ruang kerja bersama, 

meningkat (Abdul, 2017). Co-working merupakan tempat kerja bersama dimana pekerja 

lepas dan pengusaha dapat menyewa menggunakan meja atau area kerja dengan 

membayar keanggotaan. 

 

Coworking bukan hanya tentang berbagi tempat kerja dan biaya, tetapi tentang 

kerjasama, kolaborasi dan komunitas. Tujuan coworking bukan hanya sekedar 

menyewakan tempat kerja, melainkan tempat komunitas dimana para entrepreneur 

bisa mengembangkan jaringan mereka dan menghasilkan ide-ide baru dan 

berkolaborasi. Ruang kerja bersama dirancang untuk menyediakan lingkungan yang 

produktif dan kolaboratif bagi penghuninya yang dinamis, dan diciptakan sehingga 

fleksibel untuk memenuhi sebagian besar kebutuhan. 

Meningkatnya jumlah coworking space karena pilihan yang sempurna bagi 

mereka yang baru memulai usaha bisnis karena biaya yang cukup rendah karena 

infrastruktur bersama. Bagi pekerja lepas, ruang kerja bersama memiliki "kebebasan" 

di mana dan kapan mereka bekerja dengan kondisi lingkungan kantor yang produktif.
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(Sumber: Duygu Ergin, 2013) 

Kehadiran coworking space, menjadi ruang kerja kekinian yang mampu 

mengakomodasi kebutuhan pelaku ekonomi kreatif dan bisnis yang fleksibel. Terdapat 

beberapa jenis aktivitas penyewa yang dibedakan menjadi co-active independent dimana 

penyewa menyewa mandiri, sehingga aktivitas yang dilakukan terpisah dengan 

areabersama, sama halnya dengan co-active dimana penyewa dapat menyewa area yang 

terpisah dengan area bersama namun harus disewa dalam jumlah 4-8 orang yang 

dilengkapi dengan area meeting room, sedangkan interactive group team merupakan 

area kerja yang terbuka bersama yang memiliki tujuan menciptakan kolaborasi dan 

interaksi antar penggunanya, area ini dapat disewa berkelompok maupun secara mandiri 

(Duygu, 2013). 

(Sumber: Duygu Ergin, 2013) 

Gambar 5. Pembagian Aktivitas Co-Working 

Gambar 6. Pembagian Space Co-Working 
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Terdapat beberapa tipe ruang dalam coworking yaitu private office merupakan 

ruang yang individu, dimana ruang hanya menuju area utama dan public use coworking 

merupakan area kerja dimana area terkoneksi secara langsung pada ruang utama dan 

areasosial. Ragam coworking space tidak terbatas mulai dari ruang utama yang 

menawarkan tata letak fleksibel hingga area untuk meeting dan video conference. 

Pengelolaan dari coworking space dilakukan community manager yang 

bertugas mengatur jalannya fungsi kerja sesuai dengan ketentuan dan kebijakan, 

sehingga area coworking bekerja dengan baik. Community manager bertugas untuk 

melakukan kegiatan klerikal, tugas-tugas administratif dan praktis untuk memastikan 

agar fasilitas tetap terawat, segala kebutuhan coworker dapat dipenuhi tanpa 

mengurangi kualitas dari layanan yang diberikan. Kebijakan pengelolaan dilakukan 

secara adaptif dengan menyesuaikan pada faktor meliputi kepemilikan, orientasi bisnis, 

orientasi bisnis, dan lingkungan (Yunianto, 2017). 

2.2.4 Apartemen 

Apartemen merupakan sebuah unit tempat tinggal yang terdiri dari kamar 

tidur, kamar mandi, ruang tamu, dapur, ruang santai yang berada pada satu lantai 

bangunan vertikal yang terbagi dalam beberapa unit tempat tinggal (Chiara dan 

Hancock, 1968). Karakteristik penghuni apartemen mempengaruhi perancangan 

bangunan, karena karakter, kebutuhan, dan perilaku penghuni mempengaruhi desain, 

pada apartemen ini calon penghuni gambaran dari masyarakat muda yang memiliki 

latar belakang pendidikan dan ekonomi yang tinggi. 

Calon penghuni merupakan masyarakat yang memiliki sifat individualis, yang 

membutuhkan hunian yang memiliki keamanan tinggi dan eksklusif, namun apartemen 

memiliki banyak kritik karena gedung apartemen bertingkat tinggi menghadirkan 

tantangan bagi kualitas hidup masyarakat, yang mengakibatkan isolasi sosial, gangguan 

sosial, dan anonimitas bagi penghuninya, sehingga banyak orang lebih memilih untuk 

tinggal di area perumahan dibandingkan di apartemen. Pasar yang tepat untuk 

apartemen yaitu hunian yang dinamis dan berdampingan dengan sektor public. 
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Interaksi sosial pada lingkungan telah menjadi perhatian dalam beberapa tahun 

terakhir, interaksi sosial di lingkungan sekitar diakui sebagai indikator penting untuk 

meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan rasa sense of community. Berinteraksi 

dengan tetangga seperti bertukar percakapan kecil dapat meningkatkan kebahagiaan, 

kesehatan, dan kesejahteraan orang (Nguyen, 2020). Interaksi sosial dipicu ketika 

penghuni dapat memiliki kontak, tinggal berdekatan satu sama lain dan memiliki ruang 

yang sesuai interaksi sosial. 

Desain apartemen terdiri dari dua tipe sirkulasi: vertikal dan horizontal. 

Berdasarkan sirkulasi apartemen sirkulasi horizontal berupa koridor, terdapat dua jenis 

koridor pada apartemen yaitu: 

(Sumber: Hsieh, 2005) 

 

● Single loaded corridor apartment merupakan koridor yang berada pada satu 

sisi di tepi bangunan, pada tipe ini dibagi menjadi open corridor apartment 

dimana koridor terbuka atau dibatasi tembok atau railing yang ketinggiannya 

tidak lebih dari 1 – 1.5 meter. 

● Double loaded corridor apartment merupakan koridor yang dikelilingi oleh 

unit-unit hunian yang terletak pada tengah hunian. 

 

Pada tipe setiap apartemen ini memiliki ukuran yang minimal, sehingga harus 

menggunakan konsepspace savinguntuk menciptakan layout terbaik. Terdapat 

beberapa layout apartemen yaitu: 

Gambar 7. Sirkulasi Horizontal Apartemen 
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● Tipe Studio dapat menampung satu orang, satu ruangan besar kecuali 

kamarmandi, harus dapat menampung berbagai jenis kegiatan penghuni dan 

dapat beralih fungsi menjadi ruangan lain, meliputi ruang tidur, ruang makan. 

Sarana juga merupakan sistem alarm di setiap apartemen dan di lobby lift di 

setiap lantai. 

● Tipe 1 Bedroom dapat menampung satu atau dua orang, dimana kamar disekat 

dengan dinding, konsep dinding yang digunakan merupakan dinding tidak 

permanen yang dapat dibuka sehingga memberikan kesan yang lebih luas. 

Penataan material dengans metode save spacing dimana furniture dapat 

beralih fungsi. 

 

Kriteria apartemen perlu memperhatikan kebutuhan dan aktivitas kehidupan 

penghuni apartemen yaitu: 

 

● Keamanan menjadi hal yang penting agar area pribadi tidak dapat diakses oleh 

publik dengan pengawasan yang tepat selama 24 jam, sistem keamanan 

inimeliputi: security check, kamera CCTV, kartu akses khusus penghuni dan 

digital door viewer. 

● Privasi merupakan kondisi dimana seseorang memiliki kebebasan tanpa 

campur tangan orang lain, hal ini perlu diperhatikan untuk menciptakan ruang 

yang tidak mengganggu privasi secara visual maupun suara. 
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2.3 Analisis Preseden Sejenis 

2.3.1 Aspire Bidex Jakarta,Indonesia 

Dirancang oleh Airmas Asri, merupakan bangunan Mixed Use yang 

memiliki 28 lantai, yang terdiri dari kantor 10 lantai dan 4 lantai untuk parkir. 

Terletak di Tangerang Selatan, yang memiliki luas 5,805 m2 yang dibagi menjadi 

apartemen dan kantor. Desain ini dibentuk oleh kebutuhan kapasitas yang 

maksimal dengan luas lahan yang minimal. 

Gambar 8. Perspektif dan Denah Aspire Bidex 

(Sumber : http://www.airmasasri.com/insight-details/lot-vii-a-bidex-cbd-bsd) 

Pada lantai 1 terdapat lobby apartemen dan lobby kantor, untuk 

mencapai area kantor dan apartemen tidak bisa langsung menggunakan lift 

pada lobby melainkan menggunakan lift publik lalu dilakukan check point pada 

area lobby, sehingga keamanan area kantor dan apartemen terjamin. 

(Sumber : http://www.airmasasri.com/insight-details/lot-vii-a-bidex-cbd-bsd) 

Gambar 9. Basement 1 dan 2 Aspire Bidex 

http://www.airmasasri.com/insight-details/lot-vii-a-bidex-cbd-bsd)
http://www.airmasasri.com/insight-details/lot-vii-a-bidex-cbd-bsd)
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Penggunaan area parkir berada pada lantai 2-5 sehingga area basement 

dimanfaatkan sebagai area servis, loading dock, parkir sepeda dan parkir motor. Loading 

dock berada di basement lantai 2, hal ini dikarenakan pada basement lantai 

satumerupakan void yang dimanfaatkan sebagai parkir sepeda, area ME dan servis, pada 

lantai ini lift yang digunakan merupakan lift publik, sehingga apabila ingin menuju area 

kantor dan apartemen diperlukan naik menuju lobby. 

(Sumber : http://www.airmasasri.com/insight-details/lot-vii-a-bidex-cbd-bsd) 

Letak apartemen berada di lantai teratas dengan luas GFA 1060 m2 yang 

memiliki 256 unit studio, dan kantor yang memiliki GFA 2000 m2. Pada persyaratan 

pemerintah jakarta dengan GFA apartemen 1060 m2 dibutuhkan 1 fire shaft dan fire 

stair, dan jarak maksimum titik ujung menuju tangga kebakaran yaitu 15 m sedangkan 

pada kantor dengan luas GFA 2000 dibutuhkan 2 fire shaft. 

 

Dalam perencanaan bangunan tinggi, hal yang harus diperhatikan adalah fire 

life safety issue, sehingga pada setiap 16 lantai dibutuhkan area refuge floor yang 

berfungsi sebagai berlindung sementara apabila terjadi kebakaran dan penghuni tidak 

dapat langsung turun ke lantai dasar, hal ini berdasarkan pada analisa kebakaran yaitu 

untuk turun 16 lantai merupakan hal yang berat bagi orang lansia dan disabilitas, syarat 

lantai refuge yaitu tangga kebakaran tidak boleh menerus ke bawah sehingga dalam 

keadaan darurat dapat mengetahui bahwa sudah berada di lantai refuge. syarat luas 

dari lantai refuge yaitu berdasarkan 50 % luas lantai di atasnya sehingga sisa sehingga 

sisa lahanrefuge area dimanfaatkan sebagai area fasilitas yang dapat diakses oleh 

pengguna apartemen dan member yang telah mendaftar sebagai member. 

Gambar 10. Denah Lantai Refuge 

http://www.airmasasri.com/insight-details/lot-vii-a-bidex-cbd-bsd)
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Tabel  1. Analisis Fasilitas dan Kebutuhan Ruang 

Fasilitas Pendukung Jumlah Ukuran 

Tangga Darurat 2 unit/lantai 2m x 4m 

Loading Dock 2 unit/bangunan - 

Ruang Panel 1 buah/bangunan 6.6m x 6.6m 

Ruang Trafo 1 buah/bangunan 8m x 8m 

Ruang Pompa 2 buah/bangunan 4.8m x 4m 

Treated Water Tank 1 buah/bangunan 4m x 12.4m 

Rain Water Harvesting 2 buah/bangunan 9.3m x 4m 

BOH 4 unit/basement 12.4m x 8m 

Ruang Sampah 1 buah/basement 5.7m x 5.7m 

Ruang Genset 1 buah/bangunan 8.4m x 9.3m 

Shower Room 2 unit/bangunan 
Tipe 1 = 8.8m x 2.6m 

Tipe 2 = 7.5m x 4m 

Ruang Karyawan 2 unit/bangunan 5.3m x 4.8m 

Loker Karyawan 2 unit/bangunan 5.3m x 4m 

Kantin 1 unit/bangunan 5.7m x 6.2m 

Mushola 1 unit/basement 4.4m x 3.1m 

Ruang Meeting 1 unit/basement 8.8m x 6.2m 

Gudang 4 unit/basement 6.2m x 8m 

Ruang Pemadam Kebakaran 1 unit/basement 5.7m x 4.4m 

Parkir Sepeda - 15.3m x 5.7m 

Parkir Motor - 17.7m x 6.6m 

Total Fasilitas 
Pendukung 

7200 m2 

Shopping 
Mall 

Jumlah Ukuran 

Retail - 
Tipe 1 = 10m x 12m  

Tipe 2 = 5.2m x 10m 

Lobby Apartmen 1 unit/apartment 21m x 12.8m 

Lobby Kantor 1 unit/kantor 21.2m x 16m 

Plaza 1 unit/retail 8m x 8m 

Lounge/Cafe 1 unit/retail 21.2m x 13.2m 
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Fire Escape Stairs 1 unit/lantai 3.2m x 7.2m 

Passenger Lift 2 unit/lantai 2m x 1.6m 

 
Toilet 

 
2 unit/lantai 

D = 2.4m x 2.4m  

P = 3.2m x 5.6m  

W = 3.2m x4.8m 

Auditorium - - 

All Day Dining - - 

Meeting Room - - 

Total Fasilitas 
Shopping Mall 

21600 m2 

Kantor Jumlah Ukuran 

 

Lobby 
Kantor 

Fire Escape Stairs 1 unit/lantai 7.2m x 9.2m 

Passenger Lift Office 4 unit/lantai 2.8m x 7.2m 

Typical Office Floor 9 lantai - 

Total Fasilitas 
Kantor 

18000 m2 

Lantai 
Refuge 

Jumlah Ukuran 

Fire Escape Stairs 3 unit/lantai 3.2m x 7.2m 

Passenger Lift 5 unit/lantai 3.2m x 7.2m 

Mushola 1 unit/lantai 6.6m x 5.3m 

Toilet unit/lantai 
P = 3.3m x 5.3m  

W = 3.3m x 5.3m 

Dapur 1 unit/lantai 6.6m x 13.3m 

Gudang 1 unit/lantai 7.3m x 11.6m 

Prefunction 2 unit/lantai - 

Lobby lift Servis Apartment 1 unit/lantai 2.6m x 7.3m 

Lobby lift Servis Office 1 unit/lantai 2.6m x 7.3m 

Fitness Center 1 unit/lantai 19.6m x 7.6m 

Spa 1 unit/lantai 7.6m x 11.3m 

Backstage 1 unit/lantai - 

Ruang Meeting 3 unit/lantai 8m x 11.3m 

Auditorium 1 unit/lantai 10.6m x 20.6m 

Ruang VIP 1 unit/lantai 4.6m x 7.3m 

Outdoor Day Dining 1 unit/lantai - 

All Day Dining 1 unit/lantai 23m x 16m 

Kolam Renang 1 unit/lantai 7m x 27m 

Playground 1 unit/lantai - 

Total Lantai Refuge 3600 m2 
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Apartemen Jumlah Ukuran 

Typical 

Apartm

ent 

Floor 

Tipe Studio 

President Suit 

36 m2 

8x8 m2 

20 Unit/lantai 

2 Unit/lantai 

4.5m x 8m 

8m x 8m 

Fire Escape Stairs 1 unit/lantai 2.8m x 8m 

Fireshaft 1 unit/lantai 5.2m x 6m 

Passenger Lift 3 unit/lantai 3.2m x 7.2m 

AHU 1 unit/lantai 2m x 2.8m 

Total Apartemen 13780 m2 

 
Poin-poin yang dapat disimpulkan dan dipelajari dari Mixed Use Aspire Bidex ini bahwa: 

1. Area memiliki lahan yang sangat sempit, sehingga untuk mengoptimalkan 

lahan untuk permeable maka seluruh area parkir berada di lantai 1-2 dan 

memanfaatkan area basement sebagai area ME. 

2. Area refuge merupakan 50 persen luas lahan di atasnya sehingga sisa area 

dapat dimanfaatkan sebagai area bersama untuk area kantor dan 

apartemen. 

3. Pembagian area zonasi secara vertikal, dimana area publik yaitu retail berada 

di lantai bawah, lalu tingkat privasi semi publik berada di atasnya dan area privat 

berada di area paling atas. 

4. Untuk menjaga privasi setiap pengguna, setiap daerah memiliki lobby 

yangterpisah sehingga untuk masuk area harus menggunakan check point. Area 

lift dibuat secara terpisah dimana area publik hanya dapat diakses dengan lift 

publik. 
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2.3.2 OCT Xi’an International Center (OXIC) Xi’an, China 

Terletak di sepanjang jalan raya utama di pusat Xi'an, terdiri dari area 

perkantoran, hotel, apartemen dan podium dua belas lantai berisi area ritel dan 

hiburan.  Desain OCT Xi’an menawarkan solusi baru yang bertujuan mengatasi 

eksplorasi dari urbanisme secara vertikal. Dirancang sebagai landmark budaya Xi, 

desain ini menawarkan dimensi baru dalamperkotaan proyek Mixed Use dengan 

kepadatan tinggi melalui integrasi program yang diinginkan baik secara spasial maupun 

pengalaman. Desain ini menggabungkan beberapa program ritel, museum, teater, 

kantor, apartemen, tempat budaya dan hotel. 

Gambar 11. Perspektif OCT XI’an 

(Sumber: https://www.archdaily.com/878864/eid-architecture-redefines-high-density-mixed) 

Fitur yang paling menarik terletak pada desain area taman menanjak menuju 

area ritel yang didesain secara strategis untuk menciptakan desain yang permeabel. 

Jalan menerus ke atas menciptakan antarmuka menarik untuk area ritel karena saling 

terhubung dengan jalan outdoor yang diumpamakan seperti berjalan pada tembok 

bersejarah kuno Xi'an. Secara keseluruhan desain mencoba untuk menciptakan 

komunitas vertikal dengan taman hijau yang dimulai pada area podium menuju area 

rooftop garden, hal ini menciptakan desain yang memiliki keterpaduan urbanisme 

mikro hijau sebagai parameter keberhasilan desain. 

 

 

 

 

 

http://www.archdaily.com/878864/eid-architecture-redefines-high-density-mixed)
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Tanggap budaya, kontekstual dan programatik, desain ini terinspirasi dari  kedua pola 

grid kota yang tumpang tindih dan menghubungkan langsung dengan kota,khususnya 

hubungannya dengan alam dan peluang untuk menempatinya. Hasilnya adalah sebuah 

desain yang kontekstual dan ikonik memungkinkan visual dan spasial di berbagai 

tingkatan. Secara keseluruhan konsep utama bangunan ini yaitu area lanskap 

terintegrasi sebagai tujuan komunitas vertikal dan menjangkau area rooftop. 

 

Tabel  2. Analisis Fasilitas dan Kebutuhan Ruang OCT 

Fasilitas Shopping Mall Jumlah Ukuran 

Passenger Lift Retail 14 unit/lantai 2.7m x 2.7m 

Passenger Lift Office 4 unit/lantai 2.7m x 2.7m 

Elevator Up & Down 6 unit /lantai 14,6m x 1.2m 

Main Stair 1 unit/lantai 14.6m x 6.75m 

Fireshaft - - 

Fire Escape Stairs 6 unit/lantai 20.25 x 3.37 

 
Typical Retail 

 
45 unit/lantai 

Tipe 1 = 13.5m x 10m  

Tipe 2 = 9m x 20m  

Tipe 3 = 9m x 25m 

Office Lobby 1 unit/lantai 34m x 14m 

Hotel Lobby 1 unit/lantai 30 x 14 

Apartment Lobby 1 unit/lantai 22 x 12.3 

 
Typical Floor 

 
33 unit/lantai 

Tipe 1 = 13.5m x 10m 

Tipe 2 = 9m x 20m Tipe 

3 = 9m x 25m 

Luas Total 
Shopping 

Mall 

26492 m2 

Gambar 12. Perspektif OCT XI’an 

 (Sumber: https://www.archdaily.com/878864/eid-architecture-redefines-high density- 

mixed-use) 

 

http://www.archdaily.com/878864/eid-architecture-redefines-high%20density-%20mixed-use)
http://www.archdaily.com/878864/eid-architecture-redefines-high%20density-%20mixed-use)
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Office Jumlah Ukuran 

Passenger Lift Office 4 unit/lantai 2.7m x 2.7m 

Fire Escape Lift 2 unit/lantai 2.7m x 2.7m 

Fire Escape Stairs 2 unit/lantai 9m x 2.7m 

Toilet 1W & 1M unit/lantai 3.6m x 6.75m 

HVAC, ELV, EL 1 unit/lantai - 

Typical Office Floor - 57m x 37m 

Luas Total 
Office 

66096 m2 

Hotel Guest Jumlah Ukuran 

Passenger Lift Office 3 unit/lantai 2.7m x 2.7m 

2 Fire Escape Lift 2 unit/lantai 2.7m x 2.7m 

   

Linen Room 1 unit/lantai 6.3m x 9m 

Typical Hotel Floor 28 unit/lantai 4.5m x 9m 

Luas Total 
Office 

7938 m2 

Hotel 
Guest 

Jumlah Ukuran 

Passenger Lift Office 4 unit/lantai 9m x 9m 

Fire Escape Lift 2 unit/lantai 2.7m x 2.7m 

Fire Escape Stairs 2 unit/lantai 2.7m x 2.7m 

 

Servis 

 

Elect, MEP, AHU, TEL 

 

1 unit/lantai 

EL = 3m x 3m MEP 

= 3m x 3m AHU = 

3m x 3.6m TEL = 3m 

X 3m 

Typical Apartment Floor 10 unit/lantai 9m x 9m 

Luas Total 
Apartemen 

26492 m2 

 

Poin-poin yang dapat disimpulkan dan dipelajari dari Mixed Use OCT Xi’an ini bahwa: 

1. Menciptakan area sirkulasi yang strategis baik secara vertikal maupun 

horizontal, mendukung menciptakan pusat kota yang permeabel. 

2. Area ini memiliki lahan yang sangat luas, sehingga semua tipe retail 

merupakan tipe besar yang dikelilingi area hall sehingga memberikan 

kesan sangat luas pada tengah bangunan. 

3. Bangunan menghubungkan dengan lingkungan sekitar untuk terkoneksi 

secara langsung dengan berjalan kaki, memberikan kesan yang berbeda 

dengan desain lanskap yang dilengkapi dengan area retail. 
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2.3.3 Puri 8 Residence, Jakarta Barat 

Apartemen eksklusif yang dikembangkan oleh PT Midas Citra, bekerja sama 

dengan developer Creed Group. Apartemen ini mudah untuk diakses karena dekat 

dengan jalan Tol Lingkar Luar Jakarta. Proyek diatas tanah seluas 1,5 Ha, memiliki tiga 

tower apartemen dengan total unit sekitar 1.090 unit. Himeji Towermenjadi tower 

pertama dengan jumlah 413 unit, Edo Tower akan diisi 339 unit, dan Takeda Tower 

punya 342 unit apartemen. Sentuhan Jepang akan menjadi tema utama dari desain 

konsep Puri 8 Residence, baik interior maupun lansekap nya.  

 

Gambar 13. Perspektif dan Site Plan Puri 8 Residence 

(Sumber: https://www.rukamen.com/apartemen/puri-8-residence) 

Penerapan Japanese garden seluas lebih dari 3.000 m2 memperkuat tema 

utama bangunan ini, Japanese garden adalah tanaman tradisional Jepang yang dapat 

digunakan sebagai tempat bersantai dan mengobrol dengan suasana yang tenang, 

taman ini lebih cocok jika digunakan sebagai tempat di mana orang dapat menikmati 

perbincangan dalam suasana yang santai sambil melihat batu, halaman, dan 

pepohonan.     

Selain itu terdapat kolam renang yang berada pada pusat tapak,  sehingga 

seluruh view pada area apartemen menghadap ke dalam yaitu kolam renang dan luar 

tapak.   Kolam renang   ini menjadi center utama bangunan yang dilengkapi dengan  , 

Japanese garden. Jogging Track berada pada samping tapak yang dilengkapi dengan 

area pepohonan dan taman menciptakan area yang  tenang dan nyaman di dalam 

perkotaan.

http://www.rukamen.com/apartemen/puri-8-residence)
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Gambar 14. Denah Layout Apartemen Puri 8 Residence 

(Sumber: https://www.rukamen.com/apartemen/puri-8-residence) 

Puri 8 Residence menawarkan empat  tipe: studio 25,3 m2, 1 KT 38 m2, 2 KT 51 

m2, dan 3 KT 51 m2. Satu lantai terdiri 16 unit, setiap tower disediakan empat lift dan 

empat lantai parkir dengan rasio parkir 1:2. 30 % lahan dimanfaatkan ruang terbuka 

hijau (RTH), fasilitas, dan infrastruktur. Pada setiap lantai dilengkapi dengan 3 lift  

penumpang, i fire shaft dan satu firestair, hal ini berdasarkan peraturan daerah dimana 

area terjauh untuk menjangkau tangga darurat dari ujung ruangan yaitu 15 m dan 38 

meter untuk bangunan bentang lebar. 

(Sumber: https://www.rukamen.com/apartemen/puri-8-residence) 

Interior pada Puri 8 Residence menggunakan tema jepang yang identik dengan 

penggunaan material kayu dan warna yang netral, pada bagian atap meggunakan 

garis horizontal yang terbuat dari kayu untuk menciptakan ruang yang simple dan 

mewah, penggunaan warna lampu yang warm menciptakan ruangan yang hangat 

dan nyaman. 

 

Gambar 15. Interior Puri 8 Residence 

http://www.rukamen.com/apartemen/puri-8-residence)
http://www.rukamen.com/apartemen/puri-8-residence)
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Tabel  3. Analisis Fasilitas dan Kebutuhan Ruang Apartemen Puri Residence 

PURI 8 RESIDENCE Tipe Luas Ruangan Fasilitas Jumlah 

 
 

 

  
 

 
Studio 

 
 

 
25.32 m2 

 
Kitchen 

MultiPurpose 

Cabinet Bedroom 

Bathroom 

 
 

 
125 Unit 

  

 

  
 

 
One Bedroom 

 
 

 
38.19 m2 

 
Kitchen Dining 

Room Living 

Room 

Master Bedroom 

Bathroom 

 
 

 
50 Unit 

 

 

 
 

Two Bedroom 

 
 

51.11 m2 

Kitchen Dining 

Room Living 

Room 

Master Bedroom 

Bedroom Bathroom 

 
 

100 Unit 

 

 

 
 
 

Three Bedroom 

 
 
 

51.11 m2 

Kitchen Dining 

Room Living 

Room 

Master Bedroom 

Bedroom Bathroom 

 
 
 

150 Unit 

Poin-poin yang dapat disimpulkan dan dipelajari dari Mixed Use Puri 8 Residence ini 

bahwa: 

1.  Pada pembagian persentase pada apartemen, pada umumnya jumlah yang 

paling banyak merupakan tipe yang kecil, namun hal tersebut membuat tipe 

besar tidak akan laku, sehingga pada apartemen ini jumlah yang paling banyak 

yaitu tipe 2&3 bedroom, sedangkan kebanyakan masyarakat akan membeli tipe 

studio untuk investasi sehingga jumlahnya lebih banyak dibandingkan tipe 1 

bedroom. 

2. Terdapat area transisi yang berfungsi untuk area bersama yang dapat digunakan 

oleh penghuni apartemen sebagai fasilitas bersama, area ini merupakan sky 

garden yang menciptakan lahan terbuka hijau di lahanterbatas. 

3. Terdapat kolam renang yang dilengkapi dengan taman yang menjadi center 

pada bangunan dimanfaatkan menjadi view utama seluruh apartemen. 
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2.3.4 Yunxi Urban Complex di Changsha, China 
 

Dirancang oleh Aedas Architect, merupakan bangunan Mixed Use yang memiliki 

luas lahan 1.2 Ha. Bangunan ini dibagi menjadi tiga area yaitu apartemen, kantor dan 

retail, pada area lantai 5 yang merupakan area penghubung area retail dan Kantor 

digunakan sebagai area roof garden dan sky lobby. Bangunan ini terdiri dari dua tower 

utama yang saling terhubung, hal ini bertujuan untuk membentuk akses antara tower 

utara dan selatan, konsep ini menggunakan sistem hybrid yang menghubungkan tower 

secara horizontal untuk mempermudah akses. 

(Sumber: https://www.archdaily.com/928413/yunxi-urban-complex-aedas?ad_medium=office) 

“Mengapa kita harus membangun gedung biasa di persimpangan paling 

'passionate' Changsha? Saya harap ini bisa mewujudkan kepribadian Changsha dan 

preferensi generasi muda, dan menyatu dengan baik dengan kehidupan malam yang 

kaya di sekitar.” Desainer Dr. Andy Wen Kepala Desain Global Aedas yang merancang 

proyek ini menjadi pusat inovasi budaya yang mengintegrasikan ritel, kantor, seni yang 

menargetkan anak muda sehingga membuat kompleks ikonik pada pusat Changsa. 

Gambar 16. Perspektif dan Zonasi Yunxi Urban Complex 

http://www.archdaily.com/928413/yunxi-urban-complex-aedas?ad_medium=office_landing&ad_n
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Gambar 17. Konsep Yunxi Urban Complex 

(Sumber: https://www.archdaily.com/928413/yunxi-urban-complex-aedas?ad_medium=office) 

Yunxi Urban Complex meminimalkan arah tower pada area yang terpapar sinar 

matahari berlebih, selain itu fungsi dari bentuk tower pada desain membentuk 

bayangan pada area atrium sehingga membuat lebih sejuk. Pada bangunan besar untuk 

menciptakan area yang dingin menggunakan metode udara dingin AC sebagai 

pembuang panas yang berfungsi menyerap udara panas, udara dingin menyerap udara 

panas pada atrium sehingga pada musim panas akan lebih sejuk dan pada malam hari 

bangunan ini melepas panas sehingga terasa hangat. 

Yunxi Urban Complex menggunakan konsep stack effect yang merupakan 

metode konveksi alami untuk mendinginkan bangunan, pada lantai 1 memiliki tekanan 

yang rendah sehingga udara akan masuk menuju atrium, karena adanya konveksi udara 

panas akan naik sehingga untuk bangunan besar diperlukan metode ini untuk 

mendinginkan bangunan secara alami. 

Poin-poin yang dapat disimpulkan dan dipelajari dari Yunxi Urban Complex inibahwa: 

1. Untuk mencegah terbentuknya tumpukan udara panas pada bangunan besar, area 

ini menggunakan podium pada area tengah. 

2. Area ini menggunakan pendingin alami pada area podium yang dipadukan dengan 

bayangan bangunan yang mengarah pada podium sehingga menciptakan area 

terbuka yang dingin secara alami. 

3. Setiap akses dibuat secara terpisah dan saling terhubung pada tower untuk 

membentuk akses secara horizontal, hal ini bertujuan untuk mempermudah akses 

yang dibentuk pada bangunan. 

http://www.archdaily.com/928413/yunxi-urban-complex-aedas?ad_medium=office_landing&ad_n
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2.3.5 Moulmein Rise Residential Building, Singapura 

Dirancang oleh WOHA Architect, merupakan apartemen dengan luas lahan 

2340 m². Bangunan ini merupakan tempat tinggal 28 lantai berisi 50 apartemen, 

bangunan ini dapat dianggap sebagai trendsetter area tempat tinggal yang sesuai 

dengan perkembangan zaman dan responsif terhadap penggunanya. Penekanan dalam 

proyek-proyek apartemen WOHA pada individu, pada skala manusia, pada kenyamanan 

termal, tentang bagaimana merespon iklim tropis. 

(Sumber: https://www.akdn.org/architecture/project/moulmein-rise-residential-building) 

Apartemen ini menyediakan kenyamanan bagi privasi pengguna dan 

lingkungan, selain itu juga menerapkan efisiensi dengan penerapan jendela yang dapat 

beradaptasi dengan iklim sehingga mengurangi penggunaan energi pada bangunan. 

WOHA tidak menganggap semua konsumen identik, sehingga desainnya memungkinkan 

adanya variasi baik pada denah maupun fasadnya, mengekspresikan individualitas 

dengan variasi yang kuat pada unit dan fasad. 

Gambar 18. Perspektif dan Denah Moulmein Rise Residential Building 

http://www.akdn.org/architecture/project/moulmein-rise-residential-building
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Gambar 19. Jendela Muson  

(Sumber: Wong, 2009 ) 

 

Sebagian besar masyarakat Singapura yang tinggal perumahan publik tanpa 

menggunakan AC, namun akan tetap menggunakan AC ketika malam hari. Apartemen 

memiliki jendela rumah tangga yang bisa dioperasikan, secara alami dengan metode 

pada perumahan vernakular yaitu jendela tradisional muson yang memungkinkan 

angin sepoi-sepoi dan cahaya masuk ke dalam, namun dapat mencegah air hujan masuk 

ke dalam ruangan pendekatan WOHA telah menolak ini model glossy dengan 

pendinginan mekanik, melainkan beradaptasi tanggapan vernakular dan pasif terhadap 

iklim ke dalam apartemen tinggi dan kontemporer  (Wong, 2009). 

Di Singapura, suhu akan turun pada 24-27 derajat, yang merupakan udara segar 

yang menyenangkan, namun hujan ini turun disertai dengan angin kencang sehingga 

pada detail jendela terdapat jendela horizontal memungkinkan angin sejuk masuk, 

sementara mencegah hujan masuk ke dalam ruangan. Sistem ini awalnya diterapkan 

pada rumah tradisional dayak yang berada di kalimantan. 
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Gambar 20. Metode Pendinginan dengan Jendela Muson 

(Sumber : Mingwei, 2013) 

 

Untuk mendapatkan kenyamanan jendela pada skala manusia berada pada 

ketinggian (30-60 cm) selain itu fungsi jendela pada ketinggian ini dapat 

memaksimalkan pandangan keluar ruangan, fungsi pada jendela atas yaitu sebagai 

night flush cooling karena pada malam hari bangunan akan cenderung melepaskan 

panas sehingga jendela ini berfungsi untuk mendinginkan dan menyerap panas (Wiley, 

2015). 

Poin-poin yang dapat disimpulkan dan dipelajari dari Mixed Use Moulmein Rise 

residential ini bahwa: 

1. Pada bangunan beriklim tropis untuk menciptakan ventilasi alami dibutuhkan 

bukaan yang cukup pada area apartemen sehingga udara dapat masuk dan 

keluar dengan bebas, pada bangunan ini menggunakan pendinginan secara 

alami dan buatan. Hal ini bertujuan untuk menghemat pengeluaran AC. 

2. Jendela muson merupakan metode pendingin alami pada bangunan tropis, 

telah digunakan suku dayak pada rumah tradisional. 

3. Jendela diciptakan sesuai dengan kebutuhan visual agar tidak menimbulkan silau. 
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2.3.6 SkyVille @ Dawson, Singapura 

The Pinnacle @Duxton yang merupakan apartemen 960 unit terletak di tepi 

central business distrik Singapura. Ratusan kafe, restoran, toko dapat ditempuh dalam 

10 menit berjalan kaki. Desainnya berfokus pada 3 tema - komunitas, keragaman, dan 

keberlanjutan. The Pinnacle @Duxton terletak pada area perumahan bertingkat 

campuran sehingga tema sentalnya yaitu kehidupan masyarakat yang berkelanjutan. 

Gambar 21. Perspektif dan Situasi Pinnacle @Duxton 

(Sumber : https://www.skyscrapercenter.com/building/skyville-at-dawson/14117) 

 

Meski secara umum persepsi masyarakat singapura bertanggapan positif 

terhadap perumahan vertikal, namun tidak dapat dipungkiri bahwa bangunan tinggi 

membawa beberapa dampak negatif seperti stres, masalah perilaku, ketakutan, 

mengurangi sifat menolong dan bersosialisasi dan menghambat perkembangan anak 

(Swinal dan Na Hsl-En, 2017).  Hal tersebut dapat dikurangi dengan konsep sky village 

meningkatkan rasa komunitas dan identitas. Sky garden dan sky decks merupakan 

interpretasi konsep Le Corbusier tentang “streets in the sky” dimana jalan diciptakan 

untuk platform penghuni untuk menjembatani berbagai aktivitas yang terpisah di 

bangunan tinggi.

http://www.skyscrapercenter.com/building/skyville-at-dawson/14117)
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Gambar 22. Prespektif dan Situasi Pinnacle @Duxton 

(Sumber: Swinal Samant, 2018) 

Perkembangan kepadatan penduduk membuat tumbuhnya kesadaran akan 

pentingnya ruang komunal untuk menciptakan kualitas hidup yang lebih tinggi, 

sehingga menciptakan konsep tempat peristirahatan, tempat bersantai dan bermain 

dan ruang latihan fisik pada apartemen sehingga mencapai kualitas hidup yang lebih 

baik (Shim, 2004).  

Akses pada bangunan ini terhubung melalui area bawah yang merupakan akses 

publik, area tengah yang merupakan akses penduduk, dan akses diatas yang 

menghubungkan area komunal. Akses pada setiap apartemen pada lantai 26 dan 50 

akan saling terhubung sehingga terciptanya akses horizontal yang saling 

menghubungan antar apartemen. Dengan terhubungnya akses pada area bawah, 

tengah dan atas bangunan dapat mempermudah akses bagi pengguna bangunan, 

sehingga tidak perlu turun ke lantai dasar untuk menuju bangunan di sebelahnya. Sky 

Village berada pada lantai teratas dan dibuka selama 24 jam, area ini terbuka umum 

bagi pengunjung sekitar area Pinnacle @Duxton dengan membayar dalam jangka 

waktu tertentu. 
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(Sumber: https://www.archdaily.com/215386/skyville-dawson-woha/v10_interior-dawson ) 

Fitur komunitas Pada Pinnacle @Duxton sky garden yang menampilkan 

berbagai taman mini bertema, taman bermain, fasilitas olahraga, dan tempat duduk 

untuk menciptakan aktivitas yang relevansi dengan berbagai pengguna. Pada area 

taman dan lobby mengadopsi desain pasif yang menggunakan ventilasi alami. Untuk 

memasuki area sky garden dikendalikan oleh kartu penduduk apartemen. Secara 

fungsional Sky garden dapat dimanfaatkan sebagai zona aman ketika keadaan darurat. 

Poin-poin yang dapat disimpulkan dan dipelajari dari Pinnacle @Duxton adalah 
bahwa: 

1. Pada apartemen ini menggunakan konsep sky village untuk meningkatkan 

sense  of community bagi penghuni apartemen, dimana area ini juga 

dimanfaatkan sebagai penghubung antar bangunan, sehingga tidak perlu turun 

ke lantai 1 untuk mengakses gedung lain. 

2. Setiap unit menggunakan ventilasi alami, setiap ruangan (termasuk kamar 

mandi dan dapur) memiliki jendela yang dilengkapi overhang dan panel yang 

mengarahkan angin di ketinggian manusia, selain itu unit-unit menghadap ke 

utara dan selatan dan memiliki bukaan di semua sisi. 

3. Ruang komunitas yang berada di atap menciptakan ruang-ruang sosial dan 

komunitas untuk mencegah keterasingan pada bangunan dengan kepadatan 

tinggi, melainkan dapat membentuk komunitas dengan tingkat konsumsi energi 

yang rendah.

Gambar 23. Ruang Komunal pada Pinnacle @Duxton 

http://www.archdaily.com/215386/skyville-dawson-woha/v10_interior-dawson_100908_150-dpi?nex
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2.4 Kesimpulan Studi Tipologi dan Preseden 
 

Dari presiden sejenis dan preseden arsitektur, terdapat dua presiden yang 

dijadikan acuan pembuatan program ruang yaitu Aspire Bidex dan OCT Xi’an 

International Center, sedangkan untuk menentukan tipe apartemen menggunakan 

preseden Apartemen Puri 8 Residence. Analisis preseden arsitektur dilakukan untuk 

menjadikan acuan konsep bangunan, gagasan perancangan dan material. Berikut ini 

merupakan tabel perbandingan persentase tiap fungsi ruang: 

Tabel  4. Analisis  Persentase Aspire Bidex 

ASPIRE 
BIDEX 

5805 m2 

JumlahLantai GFA Total Luas Presentase 

Apartement 13 lantai 1060 m2 13780 m2 20.3 % 

Office 9 lantai 2000 m2 18000 m2 26.5 % 

Parkir 2 lantai 3600 m2 7200 m2 10.6 % 

Retail + 
Fasilitas 6 lantai 3600 m2 21600 m2 31.8 % 

Basement 2 lantai 3600 m2 7200 m2 0 % 

Total Luas Keseluruhan 67780 m2 
Tabel  5. Analisis  Persentase OCT Xi,an International Culture 

OCT XI'AN International Culture 
Center 

37621 m2 

JumlahLantai Luas Lantai Presentase 

Residential 
Apartement 16 lantai 26492 m2 

17.89 % 
Hotel 6 lantai 7938 m2 

Office 36 lantai 66096 m2 34.3 % 

Retail 13 lantai 91854 m2 47.7 % 

Total Area 192380 m2 99.89 % 


