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 BAB II PEMAHAMAN PROYEK 

2.1  Pengertian Proyek  

2.1.1 Pengertian Lifestyle Center  

Menurut (Ogden, 2005) lifestyle center adalah pusat perbelanjaan konsep terbuka 

dengan suasana pedestrian dan lanskap sebagai prioritas utama untuk alasan kenyamanan 

pengunjung. Selain berfungsi sebagai tempat perbelanjaan, lifestyle center juga berfungsi 

sebagai tempat hiburan dan rekreasi yang berfokus terhadap visual dan pembentukan suasana 

sebagai upaya menarik minat pengunjung.  

Sedangkan menurut (Heitmeyer And Kind, 2004) lifestyle center dengan konsep 

terbuka dapat meningkatkan intensitas penjualan produk dan peningkatan pengunjung karena 

merupakan konsep yang menawarkan pengalaman berbelanja yang inovatif. 

Maka dari kedua pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa lifestyle center adalah 

pusat perbelanjaan yang berkonsep terbuka, lanskap dan berfokus pada penciptaan suasana. 

Namun bukan sekadar tempat berbelanja saja, tetapi ada fasilitas lain seperti rekreasi dan juga 

entertainment. Retail didominasi oleh food and beverages dan dilengkapi ritel fashion dan 

aksesoris. Contoh di Indonesia yaitu Cilandak Town Square, Cihampelas Walk, FX Lifestyle 

Center, Pluit Junction dan Surabaya Town Square. 

2.1.2 Sejarah Pusat Perbelanjaan Lifestyle Center 

Menurut (Sari, 2010) evolusi shopping mall tergolong berkembang lambat. Pada abad 

18 konsep plaza sangatlah umum digunakan dan kemudian terjadi penggabungan fungsi antar 

fasilitas publik di awal abad ke 19. Shopping mall digabungkan dengan pasar maupun balai 

kota. Sampai pada akhirnya mulai diperhatikannya faktor kenyamanan pengunjung, maka 

dikembangkanlah konsep retail terbuka. 

Seiring dengan makin berkembangnya teknologi serta material, maka mulai banyak 

digunakan inovasi konstruksi dengan material besi yang memungkinkan memperluas ukuran 

toko dan dapat ditingkatkan secara vertikal mencapai 5 lantai. Semakin dipermudah saat 

ditemukannya teknologi vertikal yaitu eskalator dan juga elevator untuk menunjang 

pergerakan pengunjung secara vertikal. Lalu ditemukan juga penggunaan kaca sebagai skylight 

maupun window display. Hal ini lah yang mendorong evolusi menjadi department store. 

Kemudian pada tahun 1950, terjadi perubahan bentuk mall yang tadinya terbuka 

menjadi tertutup. Arsitek Victor Gruen memperkenalkan konsep mall pinggiran kota yang 

tertutup dengan retail tersusun rapih di dalamnya serta penggunaan pengaturan suhu ruang. 

Sejak itu mal menjadi semakin besar, tertutup dan dilengkapi dengan interior yang mewah.  
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Shopping mall pun makin berkembang, pada akhirnya di abad ke-20 shopping mall 

tertutup dianggap kurang mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Saat itu lebih 

mementingkan perpaduan jenis toko-toko, karakter lingkungan dan kepribadian tempat, 

menyediakan Food and Baverages untuk mendukung aktivitas pengunjung, serta menyediakan 

fasilitas rekreasi ataupun hiburan.  

Sejak saat itulah shopping mall dibagi-bagi berdasarkan klasifikasinya. Menurut 

(International Council of Shopping Centers, 1999) berdasarkan bentuk fisik, shopping mall 

dibagi menjadi dua yaitu : 

1. Strip Mall/ Open Mall/ Shopping Plaza 

Merupakan deretan retail 1-2 lantai yang terbuka dan area pejalan kaki terbuka di 

tengahnya. Namun dikarenakan semakin minimnya lahan maka diubah menjadi 

unit-unit retail yang terdapat parkir kendaraan yang terletak di depannya sebagai 

optimalisasi lahan. 
 

2. Shopping Mall/ Closed Mall 

Merupakan tipikal pusat perbelanjaan yang tertutup dan sudah dilengkapi dengan 

AC sebagai faktor kenyamanan pengunjung. Karena keterbatasan luasan lahan 

maka pembangunan mall dilakukan secara vertikal dapat mencapai 5 lantai 

dikarenakan tuntutan fungsi yang banyak. 

Sedangkan lifestyle center adalah open mall yang dimodifikasi sedemikian rupa agar 

sesuai dengan fungsinya yaitu memenuhi gaya hidup pengunjungnya. Pusat Perbelanjaan ini 

melayani pengunjung muda yang beraktivitas di wilayah kota. Hal yang ditawarkan pun 

berkaitan dengan gaya hidup. Luasan umum lifestyle center yaitu 1-2 Ha. 

Tetapi kenyataannya di Indonesia, setiap pusat perbelanjaan disebut dengan “mall” 

walaupun konsepnya banyak massa dan terbuka. Perkembangan pusat perbelanjaan di 

Indonesia termasuk lambat karena konfigurasi yang Indonesia pakai ternyata sudah 

ditinggalkan puluhan tahun lalu oleh Eropa dan Amerika. Baru-baru ini yang diperhatikan 

adalah aspek visual dan desain namun pola transportasi belum juga diperhatikan, akhirnya 

menambah kemacetan dan kepadatan akibat pengunjung. Dapat dikatakan pusat 

perbelanjaan di Indonesia belum bisa difungsikan sebagai ruang terbuka publik tempat 

berkumpul dan beraktifitas. 

2.2.  Tipologi Proyek 

Untuk merancang sebuah lifestyle center dibutuhkan beberapa unsur penting yang perlu 

diperhatikan. Menurut (Beddington, 1982) ada 3 unsur penentu kualitas suatu pusat perbelanjaan 

yaitu:  

 

2.2.1. Hardware   

Hardware berperan sebagai penarik minat pengunjung untuk datang ke pusat 

perbelanjaan. 
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1. Aksesibilitas 

Lokasi yang strategis akan mempengaruhi jumlah pengunjung dan penyewa. 

Sebaiknya menempatkan lifestyle center di tengah pusat kegiatan masyarakat 

yang mudah dijangkau dengan transportasi umum. 

2. Arsitektur 

a. Bentuk Mall 

Menurut (Rubenstein, 1978) bentuk mall dibedakan menjadi tiga yaitu: 

• Open Mall (mall terbuka) 

Keuntungannya memberikan kesan luas dan perencanaan teknis 

mudah sehingga biaya yang dikeluarkan relatif murah. Sedangkan 

kerugiannya pada kendala iklim dan cuaca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Enclosed Mall (mall tertutup)  

Keuntungannya pengunjung merasa nyaman dengan penutup atap. 

Sedangkan kerugiannya biaya untuk teknis relatif besar untuk pendingin 

dan pencahayaan ruang dan juga kesan ruang kurang jelas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Integrated Mall (mall Terpadu) 

Terlatak diantara Open Mall dan Enclosed Mall. Bentuk mall ini 

mendinamiskan antara ruang dalam dan ruang luar. 

 

 

 

Gambar 2. Open Mall (Mall Terbuka) 

Sumber : (Rubenstein, 1978) 

Gambar 3. Enclosed Mall (Mall Tertutup) 

Sumber : (Rubenstein, 1978) 
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b. Pola Sirkulasi  

Pola sirkulasi ruang adalah suatu rancangan bentuk atau alur ruang 

pergerakan dari suatu ruang ke ruang lainnya dengan maksud estetika dan 

efisiensi ruang. Menurut (Ching, 2007) pola sirkulasi dibedakan menjadi lima, 

yaitu : 

 

 

 

 

 

 

• Radial 

Keuntungannya pengunjung dapat dengan leluasa mengamati 

keseluruhan ruang dengan alur gerak yang sangat bebas. Sedangkan 

kekurangannya akan menimbulkan banyak tempat yang tidak berfungsi 

dengan baik karena kebutuhan akan sirkulasi yang cukup banyak. 

• Jaringan 

Keuntungannya pengunjung akan tidak mudah merasa bosan karena 

banyaknya variasi alur gerak pengunjung. Sedangkan kekurangannya yaitu 

pola ini sangat tidak cocok dijadikan pola pameran yang memiliki urutan 

alur cerita selain itu akan sulit menemukan jalan keluar karena pola sirkulasi 

yang membingungkan. 

• Grid 

Keuntungnya pengunjung akan dapat menikmati objek dari keempat 

sisi yang berbeda. Sedangkan kekurangannya hanya cocok untuk objek-

objek 3d yang seharusnya diperhatikan dari berbagai sisi. 

• Linier 

Keuntungannya pola ini akan sangat mudah menemukan jalan masuk 

ataupun keluar dikarenakan hanya memiliki satu jalur yang mana 

merupakan jalur sirkulasi utama. Sedangkan kekurangannya yaitu terlalu 

monoton dan akan mudah menciptakan rasa bosan kepada pengunjung. 

Gambar 4. Integrated Mall (Mall Terpadu) 

Sumber : (Rubenstein, 1978) 

Gambar 5. Pola Sirkulasi (a. Radial b. Jaringan c. Grid d. Linier e. Spiral) 

Sumber : (Ching, 2007) 
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• Spiral 

 Keuntungannya akan lebih menarik dijadikan sirkulasi pameran 

karena objek pameran dapat diperhatikan secara bertahap dengan 

menggunakan satu alur saja. Namun kekurangannya pola ini akan memakan 

banyak waktu disbanding pola-pola lainnya. 
 

c. Dimensi Mall 

Dikarenakan keseluruhan mall diakses dengan berjalan kaki maka 

disarankan panjang ideal pedestrian mall maksimal sampai 200-250 meter, dan 

juga penyediaan ruang istirahat dan focal poin yang menarik agar pengunjung 

tidak merasa bosan (Beddington, 1982). 
 

d.  Layout Retail 

Jika sirkulasi mall hanya memiliki satu koridor, maka usahakan supaya 

pengunjung dapat melewati semua retail sehingga nilai komersial semua retail 

sama. Display area merupakan focal poin yang seharusnya didesain dengan baik 

supaya dapat menarik minat pengunjung.  

 

e.  Sistem Sirkulasi Servis 

 (Beddington, 1982) menjelaskan terdapat beberapa pola sirkulasi untuk 

loading dock yaitu: 

• Sistem satu lajur 

Sistem ini memanfaatkan hanya memanfaatkan satu lajur untuk 

loading dan unloading dock. 

 
 

• Sistem dua lajur 

Sistem ini memanfaatkan dua lajur untuk loading dan unloading 

barang. 

Gambar 6. Sistem Satu Lajur 

Sumber : (Beddington, 1982) 
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• Sistem T 

Sistem ini banyak digunakan untuk lahan sempit karena truk akan lebih 

mudah untuk putar balik. 

3. Struktural 

Menurut (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29 Tahun 2006 Tentang 

Persyaratan Teknis Bangunan Dan Gedung, 2006) bangunan mall dikategorikan 

kedalam golongan bangunan kelas enam. Adapun persyaratan bangunan komersial 

yaitu: 

a. Minimal jarak 10 m dari batas depan lahan dengan bangunan. 

b. Untuk menghindari kerusakan bangunan akibat gempa sebagiknya banguna 

bentuk U, L dan T diberikan dilatasi per 25 m. 

c. Harus ada waktu jeda supaya saat terjadi gempa para pengunjung dapat 

menyelamatkan diri. 

d. Jarak kolom modul sebaiknya 6m, 7,5m atau 9m 

e. Tinggi ceiling sekitar 3-4m agar tidak menghalangi pandangan. 

f. Mal dengan multi level harus memiliki void sebagai pandangan secara 

vertical. 
 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Sistem Dua Lajur 

Sumber : (Beddington, 1982) 

Gambar 8. Sistem T 

Sumber : (Beddington, 1982) 
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Bangunan komersial menurut (Aminah, 2018) strukturnya dibagi menjadi tiga 

bagian yaitu : 

a. Sub Structure 

Pada bagian ini akan berfokus kepada bagian pondasi. Adapun jenis-jenis 

pondasi yang dapat digunakan yaitu: 

• Pondasi Foot Plat 

Kelebihannya cocok untuk bangunan 2-4 lantai dengan kondisi tanah 

berlumpur, relative lebih murah dan waktu penggalian tergolong sangat 

cepat selesai. Sedangkan kelemahannya yaitu waktu pembuatan bekisting 

dan pengeringan yang cukup lama dan juga pengerjaan harus dilakukan oleh 

ahli struktur. 

• Pondasi Sumuran 

Kelebihannya cocok untuk tanah timbunan sampah ataupun tanah 

berlumpur, tidak membutuhkan alat berat masa biaya relatif hemat. 

Sedangkan kekurangannya karena berada didalam tanah maka kualitasnya 

tidak dapat dikontrol dengan baik. 

• Pondasi Bored Pile/ Straus Pile 

Kelebihannya yaitu membutuhkan sedikit sekali penggunaan beton 

maka biaya yang diperlukan pun relatif sedikit. Sedangkan kelemahannya 

harus adanya alat pengeboran dan hanya dilakukan oleh ahlinya. 

b. Supper Structure  

Bagian ini berfokus kepada material kolom dan dinding, Adapun material 

yang dapat digunakan yaitu: 

• Batu bata merah, kelebihannya pada perawatan yang mudah. 

• Batako, perawatan mudah dan relative lebih murah namun terkesan 

pengap dan panas. 

• Mycelium, Batu bata alternatif daur ulang yang dibuat dari jamur. 

• Ferrock, batu bata alternatif daur ulang yang terbuat dari debu baja. 

Diyakini lebih kuat dari beton. 

• Tanah Lempung, alternative daur ulang dari tanah yang kelebihannya 

yaitu leih ramah lingkungan, hemat energi, tidak menyisakan banyak 

blok dan lebih estetik dikarenakan serat yang diciptakan. 

c. Upper Structure 

Bagian ini berfokus pada penutup atap. Adapun material yang dapat 

digunakan untuk roofgarden, yaitu:  

• Atap beton bertulang dikarenakan harus menahan bebat yang sangat 

berat dari tanaman dan juga lainnya. 

4. Utilitas 

Adapun kriteria yang harus terpenuhi, yaitu:  

a. Pencahayaan  

Sistem pencahayaan dibagi menjadi dua jenis yaitu pencahayaan alami dan 
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pencahayaan buatan. Menurut (Tangoro, 2009) kriteria pencahayaan alami pada 

mall yaitu: 

• Memanfaatkan sebaik mungkin cahaya matahari dari pagi hingga sore 

hari sebagai solusi penghematan biaya konsumsi lampu. 

• Mengadakan skylight yang diteruskan dengan void supaya cahaya 

matahari dapat dengan leluasa masuk. 

• Sebaiknya massa bangunan memanjang Timur-Barat supaya cahaya 

yang masuk lebih efektif. 

• Hindari bangunan dengan massa yang tebal dan cenderung tertutup. 

b. Penghawaan 

Sistem penghawaan juga dibagi menjadi dua jenis yaitu penghawaan alami 

dan penghawaan buatan (Tangoro, 2009). 

• Penghawaan alami: memanfaatkan hembusan angin alami tanpa 

bantuan alat, itulah mengapa bangunan harus terdapat banyak bukaan 

supaya angin dapat masuk dan bertukar dengan leluasa. 

• Penghawaan buatan: memanfaatkan alat untuk mendinginkan suhu 

ruang. Angin tersebut diatur dengan alat bernama AC yang biasanya 

digunakan pada kisaran 18-20 ◦C. 

c.  Air Bersih 

Pengelolaan air bersih merupakan faktor penting penentu baik atau tidaknya 

sebuah pusat perbelanjaan, karena banyak sekali kegiatan yang dilakukan di 

lifestyle center ini memerlukan air. Maka akan baik halnya jika sistem distribusi 

dan penyaringan air pun harus dirawat dan diperhatikan dengan baik. 

d.  Air Kotor 

Pada sebuah lifestyle center diharapkan dapat mendaur ulang air kotor 

sekadar untuk menyiram tanaman ataupun flush toilet, supaya tidak mensia-

siakan air bersih. Sebagai contoh bangunan yang ramah terhadap 

lingkungannya. 

e.  Jaringan Sampah 

 Lifestyle Center yang baik seharusnya memiliki sistem pembuangan yang baik 

pula, akan lebih baik halnya jika dapat mendaur ulang sampah dari dalam 

bangunan untuk dipergunakan kembali untuk keperluan bangunan itu sendiri. 

2.2.2. Software  

Suatu fasilitas yang ditawarkan kepada pengunjung lifestyle center untuk 

mendukung suasana aman dan nyaman, adapun faktor yang mempengaruhi yaitu: 

1. Parkir 

Fasilitas parkir sangatlah dibutuhkan bagi pengunjung lifestyle center maupun 

karyawan pengelola. Maka haruslah disediakan dengan kapasitas yang memadai dan 

juga aman dari segala ancaman yang ada. 

2. Pendingin Ruangan (AC) 

Beberapa titik lifestyle center memerlukan adanya pendingin ruangan sebagai 
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salah satu faktor kenyamanan pengunjung dalam melakukan aktivitasnya. 

3. Listrik 

Sebuah lifestyle center dituntut memiliki tegangan dan supply listrik yang 

stabil. Pengecekan dan perawatan teratur supaya terhindar dari konsleting listrik. Hal 

ini merupakan faktor kenyamanan pengunjung pula. 

4. Elevator dan Eskalator 

Elevator dan eskalator sebagai pendukung sirkulasi vertikal pengunjung maupun 

pengelola.  

5. Toilet 

Kebutuhan akan toilet juga sangatlah penting. Jumlah toilet yang disediakan 

harus dipertimbangkan dengan kapasitas pengunjung yang datang supaya tidak 

banyak terjadi penumpukan antrean didepan toilet. 

6. ATM 

ATM sebagai sarana yang mempermudah pengunjung ataupun pengelola yang 

ingin mengambil uang ataupun transaksi. Fasilitas ini harus diletakkan di area 

strategis agar mudah ditemukan. 

 

2.2.3. Brainware  

Merupakan sarana pendukung berhasil atau tidaknya sebuah toko dalam 

menghadapi persaingan usaha. Fungsi dari brainware sendiri yaitu mempublikasikan suatu 

barang yang ditawarkan supaya dibeli oleh pengujung. Terdapat tiga brainware yaitu: 

1. Manajemen pengelola Gedung, hubungan baik antar pengelola. Penempatan 

hubungan antar ruang yang sesuai akan memaksimalkan pertemuan antar 

pengelola sehingga koordinasi akan berjalan dengan lancar. 

2. Mutu penunjang kenyamanan, keamanan dan kebersihan pengunjung. 

3. Promosi dan publikasi, dapat berupa potongan harga maupun pengadaan event 

yang menarik di area lifestyle center. 
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2.3 Studi Preseden  

• Preseden Menurut Fungsi  

2.3.1 The Breeze BSD City Mall 

The Breeze BSD Citymall berlokasi di Serpong, Tangerang ini merupakan lifestyle 

center dengan bentuk bangunan semi open mall. Konsep yang digunakan yaitu pedestrian 

mall.  

• Data Obyek 

Nama  : The Breeze BSD Citymall 

Beroperasi sejak :  Juli 2013 

Jumlah Toko : 59 Toko (8 anchor tenant) 

     (35 FnB) 

     (2 retail besar, 4 retail sedang dan 8 retail kecil) 

Luas Bangunan : 5,3 Ha  

Luas Lahan : 13,5 Ha 

Jumlah Lantai : 2 Lantai 

Kapasitas Parkir : 800 mobil 

Pengunjung : 6000 orang/hari 
 

• Fasilitas dan Sarana 

Fasilitas yang disediakan yaitu gedung batik, jalur sepeda, taman, danau 2,5 Ha, 

kereta commuter, supermarket, restaurant, took elektronik, toko buku, pusat 

kebugaran, tempat bermain, spa dan klinik kecantikan. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. The Breeze BSD 

Sumber: (The Breeze BSD, n.d.) https://bisnisnews.id/detail/berita/the-breeze-bsd-city----bukan-wisata-kuliner-

biasa- diakses 17 Mei 2021 22:10 

https://bisnisnews.id/detail/berita/the-breeze-bsd-city----bukan-wisata-kuliner-biasa-
https://bisnisnews.id/detail/berita/the-breeze-bsd-city----bukan-wisata-kuliner-biasa-
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• Karakteristik Mall 

a. Jalur Pedestrian 

Jalur Pedesrian pada The Breeze dibedakan menjadi dua yaitu jalur 

pedestrian terbuka dan tertutup. Namun didominasi dengan jalur pedestrian 

terbuka yang disuguhkan dengan view tanaman hijau di kanan dan kiri jalur 

pedestrian.  

b. Parkir 

 

Parkir dibagi menjadi dua area, area pertama berada tepat di sepanjang 

koridor menuju pintu masuk sedangkan area kedua berada di bagian belakang 

The Breeze.  

c. Magnet Primer (Anchor) 

Magnet Anchor yang berada di The Breeze yaitu Ranch Market  
 

d. Magnet Sekunder 

The Breeze didominasi oleh retail FnB sebanyak 55% yang diletakkan 

disepanjang koridor dengan konsep citywalk ini. 

Gambar 11. Parkir The Breeze 

Sumber: (Parkir The Breeze, n.d.) http://thebreeze.bsdcity.com/page/facilities diakses tanggal 17 

Mei 2021 20:36 

Gambar 10. Pedestrian Ways 

Sumber: (Pedestrian Ways The Breeze, n.d.) https://www.instagram.com/p/Bz0ABOoBzPT/ 

diakses pada 17 Mei 2021 21:18 

http://thebreeze.bsdcity.com/page/facilities
https://www.instagram.com/p/Bz0ABOoBzPT/
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e. Atrium 

The Breeze menyediakan sebuah atrium semi terbuka yang dapat 

difungsikan sesuai dengan keadaan. Pada atrium ini biasa diadakan event konser 

ataupun dijadikan tempat duduk sebagai pusat interaksi. Dikarenakan konsep 

yang semi terbuka maka tidak dibutuhkan penghawaan dan pencahayaan 

buatan pada siang hari.   

f. Fitur Air 

The Breeze menyediakan fitur air yang dapat dinikmati oleh pengunjung 

berupa kolam ikan dan juga danau seluas 2,5 Ha. Fitur air ini yang berfungsi 

sebagai  penetralisir suhu panas ketika siang hari.  

 

 

 

 

 

Gambar 13. Kolam The Breeze 

Sumber: (Breeze, n.d.)https://www.instagram.com/p/CNFGt4tBr7Y/ diakses pada 17 Mei 2021 

20:42 

Gambar 12. Atrium The Breeze 

Sumber: (Atrium the Breeze, n.d.) https://www.instagram.com/p/BzNUmClhxwh/ diakses pada 17 

Mei 2021 21:13 

https://www.instagram.com/p/CNFGt4tBr7Y/
https://www.instagram.com/p/BzNUmClhxwh/
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2.3.2 Beachwalk Bali 

Beachwalk berlokasi di Kuta, Bali, merupakan lifestyle center semi open mall dengan 

kelas menengah keatas. Konsep yang diterapkan yaitu Lanskap dan Kontemporer Tradisional. 

• Data Obyek 

Nama  : Beachwalk Kuta Bali  

Beroperasi sejak :  2012 

Jumlah Toko : 100  (7 anchor tenant) 

     (18 FnB) 

     (12 retail besar,25 sedang dan 36 kecil) 

Luas Bangunan :  0,62 Ha 

Luas Lahan : 3,7 Ha 

Jumlah Lantai : 3 lantai 2 basement 

Kapasitas Parkir : 300 Kendaraan 

Pengunjung : 25.000 orang/hari 
 

• Fasilitas dan Sarana 

Fasilitas yang disediakan yaitu sistem penampungan air hujan untuk di daur 

ulang dan kemudian digunakan kembali, anchor tenant (H&M, Topman, Zara), Taman 

pada lantai dua, foodcourt pada lantai tiga, bioskop, gamezone, children care, area 

pameran pada lantai satu, berada di tepi Pantai Kuta yang mana view yang 

disuguhkan yaitu keindahan pantai Kuta, disediakan pula jalan dari Beachwalk ke 

arah pantai, sering mengadakan pertunjukan tentang budaya, penggunaan bentuk 

dan material tradisional pada atap yang menggambarkan budaya sangat lekat pada 

masyarakat Bali, penerapan parkir berbasis automatic parking system. 

Gambar 14. Beachwalk Bali 

Sumber : (Beachwalk, n.d.) https://www.beachwalkbali.com/about diakses pada 17 Mei 2021  23:03 

https://www.beachwalkbali.com/about
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• Karakteristik Mall 

a. Jalur Pedestrian 

Jalur Pedestrian dibedakan menjadi dua yaitu outdoor dan indoor. Pada 

bagian indoor dilengkapi dengan taman berwarna hijau yang memberikan kesan 

alami.  

Gambar 15 Peta Beachwalk 

Sumber : google earth diakses 17 Mei 2021 22:41 

Gambar 16. Jalur Pedestrian Outdoor Beachwalk Bali 

Sumber : (Beachwalk View, n.d.) https://id.pinterest.com/pin/318137161181997107/ diakses 17 Mei 

2021 23:13 

https://id.pinterest.com/pin/318137161181997107/
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b. Fitur Air  

Dikarenakan Beachwalk merupakan semi open mall maka akan 

meminimalir penghawaan buatan dikarenakanbanyaknya bukaan, karena itu 

untuk menetralkan suhu panas daerah tropis menggunakan fitur air yang 

diletakkan mengelilingi Kawasan. 

c. Atrium 

Atrium terbuka dengan atap transparan terletak di tengah tengah kawasan, 

sering difungsikan untuk event konser, aerobik maupun acara keagamaan. 

 

Gambar 17. Fitur Air Pada Beachwalk Bali 

Sumber : (Kolam Beachwalk, n.d.)  https://id.pinterest.com/pin/435230751490487020/ 

diakses 17 Mei 2021 23:09 

Gambar 18. Atrium Beachwalk Bali 

Sumber : www.google.com diakses 18 Mei 2021 6:24 

https://id.pinterest.com/pin/435230751490487020/
http://www.google.com/
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d. Parkir 

Parkir pada Beachwalk Bali dibagi menjadi beberapa area yaitu parkir tepat 

didepan pintu masuk ataupun parkir di basement. 

e. Anchor 

Pada Beachwalk Bali yang menjadi anchor adalah brand fashion terkenal 

yang banyak dicari pengunjung seperti H&M, Zara dan Topman. 

f. Magnet Sekunder 

Retial-retail branded yang banyak berada di Beachwalk bali ini lah yang 

menjadi penarik minat pengunjuung untuk datang. 

Gambar 20 Jajaran pertokoan di Beachwalk Bali 

Sumber : www.google.com diakses 18 Mei 2021 06:10 

Gambar 19. Parkir Beachwalk Bali 

Sumber : www.google .com diakses 18 Mei 2021 06:28 
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g. Sirkulasi 

 Beachwalk mengkhususkan pengunjungnya adalah pejalan kaki jadi tidak 

ada sama sekali kendaraan yang terlihat di area Beachwalk, kecuali bagian luar 

Kawasan, sirkulasi pejalan kaki dilengkapi dengan linkage yang jelas dan 

ditemani percikan air dan hijaunya vegetasi yang menjalar. Seolah-olah berada 

di alam. 

2.3.3 Cihampelas Walk 

Cihampelas Walk atau yang bisa disebut dengan Ciwalk ini berlokasi di Jalan 

Cihampelas, Cipaganti, Bandung. Berkonsep semi open mall yang sangat memperhatikan 

lingkungannya. Sebisa mungkin saling berhubungan  

• Data Obyek 

Nama  : Cihampelas Walk (Ciwalk, n.d.) 

Beroperasi sejak :  2003 

Jumlah Toko : 352 toko  

Luas Bangunan : 1,1 Ha 

Luas Lahan : 3,5 Ha 

Jumlah Lantai : 3 lantai 

Gambar 21. Sirkulasi Bechwalk Bali 

Sumber : www.google.com diakses pada 17 Mei 2021 23.50 

Gambar 22. Ciwalk 

Sumber : https://www.ciwalk.com/id/entertainment diakses 18 Mei 2021 07:10 

http://www.google.com/
https://www.ciwalk.com/id/entertainment
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Kapasitas Parkir : 800 Kendaraan 

Pengunjung : 10.000 orang/hari 
 

• Fasilitas dan Sarana 

Massa bangunan sengaja dibuat dinamis karena memperhatikan letak pohon 

terutama pohon-pohon besar yang nantinya bangunan akan terlihat menyatu 

dengan alam. Area luar bangunan didominasi dengan taman, pedestrian dan plaza 

itulah mengapa pengunjung nyaman untuk beraktivitas di area outdoor Cihampelas 

Walk. Sirkulasi pada Cihampelas Walk menggunakan konsep street shop yang mana 

terinspirasi dari street shop Braga Bandung. Sirkulasi di Cihampelas Walk dibagi 

menjadi 3 yaitu : 1) Outdoor yang difungsikan menjadi ritel food and beverages 

supaya pengunjung dapat menikmati makanan sambil merasakan iklim Bandung dan 

juga sering difungsikan sebagai tempat live music, pameran bahkan hanya sekedar 

‘nongkrong’. 2) Outdoor yang difungsikan sebagai sirkulasi kendaraan. Sirkulasi 

kendaraan dan sirkulasi pengunjung dibedakan supaya tidak terjadi penumpukan di 

satu titik area. 3) Indoor difungsikan sebagai tempat fashion, kebugaran, dan hiburan. 

Terdapat punya mini kebun binatang. 

• Pusat Perbelanjaan : Kebutuhan sehari-hari, fashion, kosmetik, elektronik, 

furniture, makanan pinggir jalan sampai makanan cepat saji. 

• Rekreasi dan Entertainment : Bioskop, Karaoke, Game zone, club malam, 

fitness center, hotel penginapan. 

• Mengusahakan penggunaan lahan bangunan sekecil mungkin, lebih 

memperbanyak area hijau. Bangunan yang menyesuaikan posisi pohon 

besar supaya pohon besar tetap dilestarikan. Penggunaan material paving 

block sebagai resapan air hujan dan juga ramah terhadap penyandang 

disabilitas. 

• Sirkulasi 

 

 

 

 

 

 

Gambar 23. Sirkulasi Ciwalk 

Sumber : (Pynkyawati et al., 2012) dan https://www.ciwalk.com/id/map?ref=menu diakses 18 Mei 2021 07:07 
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Ada dua area sirkulasi, sirkulasi pejalan kaki dan sirkulasi kendaraan. Dua 

sirkulasi ini sengaja dipisahkan supaya tidak mengganggu aktivitas masing-

masing. Selain itu juga supaya terlihat rapi tidak seperti kota kumuh.  

Sirkulasi pejalan kaki dirancang dengan memberikan pedestrian lengkap 

dengan elemen pendukungnya supaya pengunjung tetap nyaman dengan 

keadaan terbuka. 

 

• Preseden Menurut Konsep  

 

2.3.4 Bank Indonesia Surakarta 

Bank Indonesia Surakarta berlokasi di Jl. Jend. Sudirman Kel No.15, Kp. Baru, Kec. Ps. 

Kliwon, Kota Surakarta, Jawa Tengah.  

Bangunan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Surakarta yang berdiri sejak 2012 ini 

menerapkan konsep green building yang mana merupakan salah satu wujud kepedulian 

terhadap kelestarian lingkungan dibidang konstruksi. Konsep ini belum banyak diterapkan di 

Indonesia sehingga pengalaman ahli dalam membangun green building pun masih sedikit. 

Menurut (Hong & Minfang, 2011) green building adalah bangunan yang memaksimalkan 

penghematan energi, melindungi lingkungan, mengurangi polusi, menjaga kesehatan, 

memanfaatkan ruang secara efektif serta selaras dengan alam pada daur hidupnya. 

 

 

Gambar 24. Bank Indonesia Surakarta 

Sumber:  (Bank Indonesia Surakarta, n.d.) 

https://www.google.com/search?q=bank+indonesia+surakarta&safe=strict&source=lnms&tbm=isch&sa=X

&ved=2ahUKEwjJp5ibtc_xAhXB7XMBHcTFBskQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1821&bih=876#imgrc=80bNzXqey

_WO4M  diakses pada 18 Mei 2021 08:37 

https://www.google.com/search?q=bank+indonesia+surakarta&safe=strict&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjJp5ibtc_xAhXB7XMBHcTFBskQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1821&bih=876#imgrc=80bNzXqey_WO4M
https://www.google.com/search?q=bank+indonesia+surakarta&safe=strict&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjJp5ibtc_xAhXB7XMBHcTFBskQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1821&bih=876#imgrc=80bNzXqey_WO4M
https://www.google.com/search?q=bank+indonesia+surakarta&safe=strict&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjJp5ibtc_xAhXB7XMBHcTFBskQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1821&bih=876#imgrc=80bNzXqey_WO4M
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Table 1. Penerapan Green Building pada Bank Indonesia Surakarta 

No Keterangan  

1 

Solar panel 

sebagai sumber 

energi alternatif 

Pemanfaatan sinar matahari yang diubah menjadi energi 

listrik. Listrik yang dihasilkan dari panel surya ada dua yaitu 

listrik on grid (listrik yang dihasilkan panel surya langsung 

dialirkan ke titik yang membutuhkan aliran listrik) dan listrik 

of grid (listrik yang dihasilkan panel surya disimpan dalam 

baterai untuk penyimpanan malam hari). 

2 
Air limbah daur 

ulang 

Pemanfaatan daur ulang air kotor dan air bekas dengan 

menggunakan STP (Sewage Treatment Plant) menjadi layak 

pakai untuk keperluan siram taman dan flushing toilet. Air 

hasil daur ulang memiliki sistem instalasi pipa sendiri. 

3 
Ruang terbuka 

hijau maksimal 

Area terbuka hijau terdapat di roof garden dan di terrace 

garden. Dengan pemanfaatan tanaman lokal khas Jawa 

seperti Waringin, Sawo Kecik, Kepel dan lainnya. 

4 Kaca low-e  

Pemanfaatan cahaya matahari sebagai sumber penerangan 

alami bagian dalam bangunan. Penggunaan kaca low-e yang 

bagian permukaan dalamnya dilapisi penahan panas untuk 

menghambat transmisi panas kaca ke dalam bangunan tanpa 

mengurangi intensitas cahaya yang masuk. 

5 Reflecting pool 

Dimanfaatkan sebagai pengatur suhu udara ruang luar 

gedung. Cuaca yang panas memicu terjadinya proses 

evaporasi di reflecting pool kemudian dengan bantuan 

hembusan angin, uap air hasil proses evaporasi akan 

menurunkan temperatur ruang luar. 

6 
Peralatan ME 

hemat energi 

Penggunaan automatic sensor pada lampu jenis hemat 

energi, Chiller high efficiency dengan variable speed 

compressor dan elevator sistem gear-less VVVF ( Variable 

Voltage Variable Frequency) 

7 

Parkir sepeda dan 

shower 

compartment 

Sepeda sebagai salah satu moda transportasi yang bersih. 

8 

BAS (Building 

Automation 

System) 

Penjadwalan penggunaan peralatan ME dengan pengaturan 

beban daya listrik minimum. 
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9 

Lingkungan kerja 

yang sehat dan 

nyaman 

Desain mempengaruhi temperatur dan kelembaban ruangan 

serta material yang dipakai peredam akustik untuk alasan 

kenyamanan. 

Sumber : (Sucipto et al., 2014) 

2.3.5.  Preseden lainnya    

Table 2. Preseden Bangunan Green Building di Indonesia 

No Keterangan 

1 
Gedung Waskita 

(Gold) 

• Pengurangan penggunaan kendaraan pribadi 

• Menghilangkan sekat supaya cahaya dapat masuk 

optimal 

• Konstruksi tahan panas 

• Menggunakan AC Split pada ruangan yang jarang 

digunakan 

• Menyediakan fasilitas untuk pesepeda 

2 

Gedung Sequis 

Center 

(Gold) 

• Penggunaan Lampu LED 

• Penggunaan keran otomatis 

• Penggunaan shading bahan GRC untuk usaha 

mendinginkan ruang 

• Pengelolaan sampah berdasarkan jenisnya 

3 

Gedung Pasific 

Place 

(Platinum) 

• Pemunduran jadwal menghidupkan lampu 10 menit 

• Menaikkan suhu pendingin udara 

• Menggunakan lampu dan AC yang hemat energi 

• Konservasi dan daur ulang air 

• Pengelolan limbah 

• Mengadaan Green Roof 

• Menggunakan Material daur ulang 

4 

Gedung 

Sampoerna 

Strategic Square 

(Gold) 

• Mengefisiensikan penggunaan air dan listrik 

• Mendaur ulang air kotor untuk menyiram tanaman 

dan sistem AC 

• Memperluas Ruang Terbuka Hijau 

• Mengadakan tempat penyimpanan sepeda 

5 

Gedung Menara 

BCA PT Grand 

Indonesia  

(Platinum) 

• Menambahkan aerator pada wastafel 

• Daur ulang air bekas untuk AC Outdoor 

• Menggunakan lampu LED dan Lampu T5 dengan 

sensor 

• Maksimal suhu 25◦C 

• Smart Elevator system 

• Double glazing pada kaca selimut bangunan 
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• Menyediakan fasilitas pesepeda 

• Memperluas ruang terbuka hijau 

6 

Gedung Institut 

Teknologi Sains 

Bandung  

(Gold) 

• Material bangunan lokal 

• Single Corridor 

• Pencahayaan Alami 

• Daur ulang sampah 

• Menampung air hujan 

• Vertical Gardening 

• Menggunakan AC dan Gas Holon nonCFC 

• Bukaan ke selatan 

Sumber : (Arabella Dayantha et al., 2016) 

2.4  Kesimpulan Studi Tipologi dan Preseden 

2.4.1.  Kesimpulan Studi Tipologi 

Kesimpulan yang didapatkan dari studi tipologi yaitu lifestyle center adalah sebuah 

bangunan pusat perbelanjaan namun dengan penerapan konsep yang berbeda dengan mall 

kebanyakan. Lifestyle center menekankan dalam aspek semi open-air mall, dan juga lanskap 

sebagai pembentuk suasana. Karena berkonsep terbuka maka perlu diperhatikan orientasi 

bangunan serta bukaan karena sangat berpengaruh terhadap kebutuhan akan pencahayaan 

dan penghawaan alami. 

Bangunan ini merupakan fasilitas komersial, maka perlu diperhatikan sirkulasi yang 

baik supaya semua retail mendapatkan hak nya yaitu terlihat oleh para pengunjung. 

Dikarenakan fungsinya bukan hanya sebagai tempat berbelanja saja melainkan tempat hiburan 

dan berinteraksi maka akan lebih baik disediakan sarana plaza sebagai pusat interaksi untuk 

para pengunjung agar lebih leluasa. 

Lifestyle center juga membutuhkan sarana pendukung kelancaran aktivitas 

pengunjung maka diperlukan adanya area parkir yang dapat menampung sesuai dengan 

kapasitas mall, atm sebagai pendukung kelancaran transaksi, toilet dan juga transportasi 

vertikal seperti elevator dan eskalator. 

2.4.2. Kesimpulan Studi Preseden 

  Dari studi preseden beberapa bangunan lifestyle center maka dapat diambil: 

• Perbanyak Ruang Terbuka Hijau sebagai area resapan air dan juga penghasil udara 

yang baik. Air yang diserap akan ditampung kemudian digunakan kembali. 

• Menambahkan fitur air yang berfungsi sebagai penetralisir suhu tinggi pada 

daerah tropis. 

• Jalur pedestrian didesain lengkap dengan street furniture supaya pengunjung 

tetap nyaman. 
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• Memisahkan jalur pejalan kaki dengan kendaraan supaya pengunjung tetap 

merasa aman. 

• Kurangi perbedaan elevasi supaya penyandang disabilitas tidak sulit beraktivitas. 

• Mengurangi penggunaan kendaraan pribadi oleh pengunjung, sebaiknya 

menggunakan transportasi umum sebagai upaya pengurangan zat karbon yang 

dihasilkan kendaraan. 

• Menyediakan fasilitas pesepeda supaya pengelola ataupun pengunjung yang 

menggunakan sepeda tetap nyaman. 

• Menggunakan samua bahan yang dapat menghemat energi seperti lampu LED, 

Lampu T5 dengan sensor, Smart elevator system, AC Split pada ruangan yang 

jarang digunakan. Semakin berkembangnnya teknologi maka makin banyak 

elektronik yang menggunakan sensor sebagai upaya penghematan energi. 

• Penggunaan material lokal maupun bekas yang masih dapat dugunakan. 

• Menyediakan energi terbarukan supaya dapat menyimpan energi dan dapat 

digunakan ketika malam hari. 

• Memisahkan sampah sesuai dengan jenisnya kemudian melakukan pengolahan 

seperti menjadi kompos untuk digunakan sebagai pupuk. 

• Memanfaatkan lahan sebaik mungkin untuk menanam vegetasi seperti vertical 

garden atau roof garden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


