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BAB II PEMAHAMAN PROYEK 

 

 
2.1. Pengertian Proyek 

2.1.1 Pengertian Lifestyle Center 

Menurut Indah Nur Fitri Tsiasti (Tsiasti, 2014) Lifestyle Center adalah pusat perbelanjaan dan 

hiburan tipe terbuka dengan fasilitas komersial dan hiburan, termasuk kegiatan masyarakat yang 

difasilitasi dengan area ruang hijau dengan area pelayanan dalam skala distrik. Sebuah pusat gaya hidup 

yang melayani aktivitas belanja dan hiburan serta menyediakan area perbelanjaan yang indah dan 

nyaman. Keberadaan Lifestyle Center yang memenuhi kebutuhan masyarakat perkotaan dapat mencakup 

ruang terbuka dan ruang terbuka hijau, yang berfungsi sebagai tempat rekreasi dan aktivitas bagi 

masyarakat. Dengan dibangunnya Lifestyle Centre diharapkan dapat membantu ekonomi lokal dan 

mengurangi tingkat stress yang ada. 

Menurut Heitmeyer dan Kind (Heitmeyer & Kind, 2007) Mall yang berkonsep terbuka dapat 

meningkatkan intensitas penjualan produk dan jumlah pengunjung karena merupakan konsep yang 

memberikan pengalaman berbelanja yang inovatif. 

Dari pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa lifestyle center adalah konsep mall 

terbuka dengan mempertimbangkan ruang hijau sebagai sarana interaksi sosial, dan mewadahi kegiatan 

perbelanjaan, kuliner, dan hiburan yang menarik. 

 

2.2. Tipologi Proyek 

Dari segi bentuk fisik (International Council of Shopping Centers, 1999) Internasional Council of 

Shopping Center membagi pusat perbelanjaan menjadi dua bagian, yaitu: 

a. Strip mall/ mall terbuka 

Strip mall merupakan jaringan perdagangan terbuka dua lantai dengan area pejalan kaki terbuka 

di tengahnya. 

b. Shopping mall/ mall tertutup 

Mall Ini adalah pusat perbelanjaan tertutup, dilengkapi dengan Air Conditioner untuk 

kenyamanan pengunjung, karena areanya yang kecil biasanya bangunannya cukup tinggi hingga 

mencapai lima lantai. 
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2.3. Persyaratan Bangunan Lifestyle Center 

Menurut Desanges (Desanges, 1991) terdapat beberapa persyaratan pada bangunan Lifestyle 

Centre yang diantaranya sebagai berikut: 

2.3.1. Persyaratan Umum 

a. Lokasi 

Tempat-tempat yang benar-benar padat, seperti pusat kota yang banyak dilalui orang 

(lokasi strategis), selain itu tempat-tempat tersebut mudah dijangkau transportasi pribadi 

maupun transportasi umum. Kemudahan transportasi, dan infrastruktur yang memadai. 

b. Jalan Masuk (Akses) 

Perlu untuk membedakan akses masuknya pejalan kaki dan pengendara dan menetapkan 

rute terpendek (pelindung matahari dan pelindung hujan) untuk menghubungkan antara tempat 

parkir dan toko. 

c. Pengaturan Pembagian Ruang 

Toko-toko besar dengan aula dan ruang pameran, restoran, kedai minuman, taman 

bermain, bank, kantor pos, agen perjalanan, hiburan, bioskop dan taman. 

d. Tempat penjualan 

Lantai bawah lebih cocok untuk digunakan sebagai platform perdagangan daripada sebagai 

tambahan di atasnya. 

e. Tinggi lantai 

Pada unit besar tingginya 4 hingga 5 meter. Untuk unit kecil tingginya adalah 3 m tergantung 

pada jenis layanan. Bila ruangan terlalu tinggi, pengunjung akan merasa segan. Ruang penjualan 

tidak menggunakan pencahayaan alami, melainkan menggunakan pencahayaan buatan dengan 

ventilasi mekanis. 

f. Pergerakan Antar Lantai  

• Tangga: letak tangga harus terlihat jelas dan mudah ditemukan. Jika tangga juga digunakan 

sebagai pintu keluar darurat, sebaiknya direncanakan berada di dekat pintu keluar. 

• Lift: terlihat jelas dari pintu masuk, terletak di tengah gedung, hingga 50 m dari 

departemen penjualan di setiap lantai. 

• Eskalator: Menempatkan eskalator di lokasi tertentu mengurangi luas yang tersedia dari 

pusat perbelanjaan (dengan mengorbankan sejumlah penyewa). Yang terbaik adalah 

berada di koridor layanan mal sekunder dan ditandai dengan jelas.  
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2.3.2. Persyaratan Khusus 

a. Tata Letak 

Hirarki penyewa paling besar dan penting (major tenant, anchor tenant). Sebuah pusat 

dengan satu penyewa tunggal dapat dikonfigurasi menjadi loop linier. Untuk properti dengan 

tiga atau lebih penyewa utama diperlukan  loop atau kelompok jalur diperlukan. Diperlukan 

perhatian kepada pintu samping, pintu darurat dan pintu servis/droping/logistic. 

b. Kenyamanan 

Pengunjung biasa menghabiskan 1,5 hingga 2 jam di fasilitas-fasilitas yang ada pada mall 

tersebut selama berjalan-jalan. Faktor yang berpengaruh untuk mengurangi kelelahan: 

• Bahan lantai, gunakan bahan yang tidak terlalu licin untuk kemudahan penggunaan. 

• Penyediaan berbagai fasilitas, seperti pada ruang, dekorasi, pencahayaan, dll, dengan 

tujuan untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung. 

c. Keamanan 

Fasilitas dan personel keamanan yang memadai diperlukan untuk mencegah kecelakaan, 

kekerasan serius, dan pencurian. 

d. Karakter 

Hal ini membutuhkan komunikasi dan karakteristik komersial dari bangunan tersebut, untuk 

itu perlu dirancang sebuah ruangan yang memberikan kesan keterbukaan, penerimaan dan 

kemungkinan dampak lingkungan. 

e. Efisiensi Pemakaian Ruang 

Diperlukan perencanaan dan desain ruang yang efektif, dan faktor penting lainnya tidak 

terpengaruh oleh harga tanah yang tinggi. Dari segi bisnis, fokusnya adalah pada aspek yang 

bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan. 

 

2.3.3. Persyaratan Standar 

a. Anchor tenant 

Kunci keberhasilan sebuah pusat perbelanjaan terletak pada bagian perencanaan penyewa 

utama, yaitu pemilihan dan penempatan penyewa utama. Tenant besar seperti department store 

dan supermarket harus mampu menarik pengunjung. 
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b. Atrium 

Sebagai pusat perbelanjaan, atrium merupakan titik pertemuan dan positioning dari semua 

fungsi komersial yang ada, juga dapat digunakan sebagai tempat pameran atau tempat para 

pedagang kaki lima untuk memajang dan menjual produknya. 

c. Koridor 

Fitur utama yang membedakan mall dengan toko lainnya adalah bentuk koridor dengan 

atrium sepanjang koridor selebar 8 hingga 16 m. Penyewa besar perlu ditempatkan di kedua 

ujung sirkulasi dan atrium ditempatkan di tengah yang memungkinkan pengunjung melintasi 

koridor untuk mencapai area magnet sehingga pengunjung dapat melihat semua toko. 

d. Struktur 

Pada dasamya ada tiga macam struktur bangunan, dengan bentang yang ideal di perkirakan 

antara 12 hingga 15m. Adapun tiga macam tersebut adalah :  

• Konstruksi rangka baja 

• Konstruksi rangka kayu 

• Rangka beton, pra cetak ataupun cetak di tempat 

e. Utilitas 

Material Instalasi listrik setiap bagian ditenagai oleh switchboard/ circuit breaker yang 

terpisah, dan penggunaan bus dues dianggap fleksibel tetapi tidak ekonomis. 

f. Pengkondisian udara 

• Central Plant/ terpusat 

Modal awal relatif tinggi, perawatannya tidak terlalu besar, memerlukan teknisi 

khusus, kerusakan menyebabkan kegagalan total, manajemen multi-zona mahal dan sulit, 

diperlukan ruang khusus sehingga hilangnya ruang sewa yang dapat digunakan sebelumnya. 

• Individual units/ individu 

Dana awal kecil, biaya perawatan tinggi, tidak diperlukan profesional khusus, kerusakan 

menyebabkan kehancuran sebagian, dan ruang sewaan tidak akan hilang, tetapi perlu 

dihubungkan ke atap dan struktur khusus. 

g. Material lantai dan dinding 

• Ruang sewa biasanya disewakan kepada penyewa dalam bentuk lantai beton yang rata 

dan halus, penyewa bertanggung jawab untuk perluasan. 

• Area pusat perbelanjaan dikelilingi oleh teras atau bangunan serupa. Ketahanan, stabilitas, 

harga, dan layanan semuanya penting.  



 
 

7  

• Area servis biasanya berupa lantai beton biasa yang dapat dicat dengan warna. 

Dinding eksterior, interior di sekitar area servis, dan partisi internal antar lokasi Secara 

umum, pertimbangan berikut berlaku untuk lantai dan dinding: biaya awal dan biaya 

pemeliharaan, penuaan material dan efek penggantian, dan kemungkinan penggantian material 

baru di masa mendatang 

h. Etalase dan dekor 

Etalase adalah bagian dari karakteristik mal. Hal ini dianggap oleh penyewa sebagai area 

yang paling penting untuk mendapatkan pelanggan, sehingga perlu dirancang dengan hati-hati, 

termasuk tanda dan berbagai tanda/grafik. 

Dekorasi ambiente dapat mencakup berbagai jenis lantai, dinding, langit-langit, 

pencahayaan, lemari pajangan, pita, dan tanda vertikal. Ada aneka barang lainnya seperti 

peralatan pusat, tempat menyelam, air mancur, kursi, patung, karya seni, tanaman, kios, dan 

fasilitas umum. 

i. Tanaman 

Penggunaan tanaman buatan atau alami di dalam ruangan memiliki persyaratan sebagai 

berikut:  

• Cocok untuk area dalam ruangan, cocok untuk iklim dalam ruangan masing-masing. 

• Air yang cukup harus dituangkan dan dibersihkan pada saat yang sama. 

• memiliki tanah dan pupuk. 

• Diperlukan Cahaya alami (dekat jendela atau skylight). 

• Beberapa kelembaban di AC diperlukan. 

j. Standar Ruang 

Menurut jenis kegiatan di tempat perbelanjaan dan hiburan, ada beberapa tempat yang 

menjalankan kegiatan sebagai berikut:  

• Kegiatan komersial 

Fungsi utama toko (supermarket, department store): tempat penjualan/eceran ruang, 

manajer kerja/ Kamar pemilik, ruang utilitas, gudang. Fungsi tambahan untuk kafe dan 

restoran: dapur, layanan, ruang penyimpanan, ruang eksekutif, ruang tamu, konter.  

• Parkir 

Tempat parkir komersial dan rekreasi sangat penting. Fungsi parkir sangat berpengaruh 

terhadap minat, kenyamanan dan penghematan waktu kedatangan wisatawan. Area parkir 

meliputi: basement dan tempat parkir luar ruangan. 
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k. Program ruang 

Menurut hubungan spasial kegiatan antar ruang, sifat, jenis dan tujuan pelayanan, dapat 

dibagi menjadi: 

• Area publik (alun-alun, trotoar, jembatan, tempat parkir)  

• Area semi publik (ruang jual beli , servis (toilet), pusat perbelanjaan) 

• Area semi privat (restoran, taman bermain anak, mushola)  

• Area privat (kantor pengelola, elektrik dan mekanik, gudang). 

 

2.3.4. Persyaratan dan Kriteria Ruang 

Tabel 2.1   Kriteria ruang 

Fungsi Kebutuhan Ruang Persyaratan 

 
 
 
 
 

Pusat 
Perbelanjaan 

Atrium Luas 

Supermarket Menyesuaikan modul struktur 

Retail Menyesuaikan modul struktur 

Food court Diperlukan view yang baik dengan suasana yang 
nyaman 

Restoran Diperlukan view yang bagus 

Cafe Diperlukan view yang baik dengan suasana yang 
nyaman 

 
 
 

Entertaiment 

Bioskop Memungkinkan akses keluar yang tersendiri 

Karaoke Memungkinkan akses keluar yang tersendiri 

Time Zone Luas dan mudah dilihat 

Lego Creativity Space Menarik dan mudah dilihat 

 
 
 
 

Service 

Kantor Pengelola Pencapaian yang mudah dan memiliki akses 
khusus 

Loading Dock Memiliki jalur masuk akses khusus 

 
Area parkir 

Model parkir basement dan parkir pengunjung 
dengan pengelola yang terpisah 
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2.3.4.1. Persyaratan pengelola 

a. Menurut peraturan ketenagakerjaan 

• Luas area kerja minimal 8 m2. 

• Ruang kosong untuk setiap karyawan minimal 1,5 m2. 

• Ruang tamu minimal 12 m2 dan interior minimal 15 m2. 

• Untuk ruangan dengan luas 50 meter persegi = 2,50 m2, untuk ruangan dengan luas 50 

meter persegi = 2,75 m2. 

• Untuk ruangan dengan luas 100 meter persegi = 3,00 m2. 

• Untuk ruangan dengan luas 250 hingga 2000 meter persegi = 3,25 m2 

b. Menurut “Standar Keamanan Tempat Perkantoran”, luas unit kantor/kantor kecil harus minimal 

8 hingga 10 m2, dan ruang kantor besar minimal 1215 m2. 

c. Lebar jendela minimal 1,25 m. 

 

 
2.3.4.2. Persyaratan dapur, area makan dan penyimpanan bahan pangan 

a. Dapur  

• Luas dapur minimal 40% dari luas ruang makan atau 27% dari bangunan. 

• Permukaan langit-langit harus menutupi seluruh langit-langit area dapur  

• Dapur sekurang-kurangnya meliputi: area untuk membersihkan peralatan, pengemasan, 

persiapan dan penggunaan 

b. Ruang makan 

• Setidaknya 0,85 m2 per kursi  

• Pintu yang menghubungkan ke teras adalah pintu ganda, dan pintu luar arah bukaan ke arah 

luar bangunan 

c. Penyimpanan bahan pangan 

• Jumlah makanan yang disimpan sama dengan jumlah makanan  

• Jangan menyimpan selain bahan makanan  

• Dilengkapi rak untuk menyimpan makanan. 
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2.3.4.3. Persyaratan penyimpanan makanan 

a. Penyimpanan bahan makanan 

• Simpan secara terpisah dari makanan siap saji. 

• Makanan disimpan menurut aturan dan jenisnya. 

b. Penyimpanan makanan jadi 

• Mencegah kontaminasi dari debu, bahan kimia berbahaya, serangga dan hewan. 

 

 

2.3.4.4. Persyaratan sanitasi 

a. Air bersih 

• Harus sesuai dengan peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang berlaku 

• Tersedia dalam jumlah yang cukup untuk semua kegiatan dan dapat digunakan di semua 

lokasi dan kegiatan. 

b. Pembuang air limbah 

• Sistem drainase harus baik dan tidak menimbulkan pencemaran, misalnya melalui saluran 

tertutup 

c. Toilet 

• Lokasi tidak terhubung langsung ataupun jauh dari dapur, ruang memasak, ruang tamu dan 

ruang penyimpanan makanan.  

• Toilet, tangki air, dll harus ada di dalam kamar mandi  

• Toilet wanita terpisah dari toilet pria  

• Toilet pekerja terpisah dari toilet pengunjung  

• Terdapat cermin, tempat sampah, asbak dan sabun  

• Lantai kedap air, tidak licin, mudah dibersihkan, bersih dan miring  

• Terdapat tempat untuk tangan mencuci  

• Kamar mandi harus memiliki bak mandi dan air bersih 

d. Tempat sampah 

• Tempat sampah terbuat dari bahan tahan air yang tidak akan menimbulkan korosi. Memiliki 

penutup, menggunakan kantong plastik khusus untuk menampung sisa makanan, dan cepat 

membusuk. 

• Dapat digunakan di semua tempat produksi/dalam ruangan  
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e. Wastafel 

• Jumlah tempat cuci tangan tamu sama dengan kapasitas kursi 

• Tempat cuci tangan dilengkapi dengan sabun dan pengering otomatis 

f. Tempat mencuci peralatan 

• Terbuat dari bahan yang tahan lama, aman, tahan karat dan nyaman untuk perawatan 

• Wastafel terbuat dari minimal  terdiri dari 3 wastafel untuk mencuci, menyiram dan membilas 

g. Pencuci bahan makanan 

h. Terbuat dari bahan yang tahan lama, aman, tahan karat dan mudah dibersihkan 

 

2.3.4.5. Fasilitas loker karyawan 

a. Terbuat dari bahan yang tahan lama, mudah dibersihkan dan aman  

b. Ruang loker untuk pria dan wanita jangan disatukan sehingga terpisah 

 

2.3.4.6. Fasilitas untuk mencegah masuknya serangga dan tikus 

a. Tangki air dan alat pengolahan air harus ditutup agar tikus dan serangga termasuk Aedes aegypti 

dan Aedes albopictus tidak dapat masuk 

b. Setiap bukaan di gedung harus dilengkapi dengan alat untuk mencegah serangga (jaring kawat 

dengan 32 mata per inci) dan tikus (jaring berjarak 2 cm). 

c. Setiap persimpangan pipa dan dinding harus disegel untuk mencegah serangga masuk. 
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2.4. Studi Preseden 

2.4.1. Cihampelas Walk (Ci-Walk), Bandung 

 

Gambar 2.1. Suasana malam hari cihampelas walk 
Sumber: (Putra, 2018) 

 

Cihampelas Walk (Ci-Walk) adalah pusat perbelanjaan terbuka yang menggabungkan arsitektur 

komersial modern dan lingkungan alam. Fasilitas yang disediakan dapat menciptakan bisnis modern dan 

wisata kuliner, dan dianggap sebagai salah satu pusat bisnis terpenting bagi anak-anak, remaja, dan 

keluarga. Ci-Walk pada dasarnya dibagi menjadi empat area: fasad bangunan, indoor, outdoor dan 

greenery. Di pusat perbelanjaan ini, konsep ruang outdoor sangat penting, proporsi area indoor adalah 

40%: proporsi area outdoor adalah 60%. 

Berikut merupakan data umum Ci-Walk, Bandung (Putra, 2018) 

• Lokasi : Jalan Cihampelas 160, Cipaganti, Bandung 

• Luas : 3.5 Hektar 

• Pengelola : PT. Karya Abadi Samarga 

• Konsep : Bangunan hijau (outdoor, greenery, estetika) 

• Arsitek : Fauzan Noe’man, B. FA, B. Arch. 

• Fasilitas : 150 retail dan culinary 

Gambar 2.2. Suasana siang hari cihampelas walk 
Sumber: (Putra, 2018) 
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a. Sirkulasi 

 

Gambar 2.3. Sirkulasi kendaraan dan pedestrian 

Sumber: (Karsa et al., 2013) 

Sirkulasi pada Cihampelas Walk yang terlihat pada Gambar 2.3 menunjukkan bahwa sirkulasi di 

area ini terdiri dari dua jalur sirkulasi, yaitu jalur pengemudi dan jalur pedestrian. Jalur pejalan kaki 

ditandai dengan warna oranye pada gambar. Jalur kendaraan melalui enterance kemudian turun ke 

gedung parkir di belakang. Pejalan kaki akan melewati depan pintu masuk mal dan melewati pejalan 

kaki. Jalan-jalan kecil di kawasan Cihampelas Walk cukup lebar dan saling terhubung oleh pejalan kaki, 

sehingga pejalan kaki sangat nyaman dari food court menuju pusat perbelanjaan, dari pusat 

perbelanjaan ke tempat hiburan dan koridor di kedua sisi pusat perbelanjaan. Jalur pedestrian pada 

Cihampelas Walk telah dirancang dan direncanakan dengan cermat untuk memudahkan akses. 

b. Ruang Terbuka 

Ruang terbuka yang terkait dengan kawasan lanskap meliputi: hard landscape, taman, dan area 

rekreasi. Menurut Rustam Hakim (Hakim, 2014), ruang terbuka dibagi menjadi beberapa jenis 

kegiatan, yaitu: 

• Ruang aktif, adalah ruang terbuka yang mengundang elemen aktivitas, seperti terlihat pada 

Gambar 2.4, seperti alun-alun dan taman bermain  

• Ruang pasif, yaitu ruang terbuka yang tidak mengundang aktivitas manusia. 
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Gambar 2.4. Ruang terbuka Cihampelas Walk 
Sumber: (Karsa et al., 2013) 

Pada Gambar 2.4 terlihat bahwa kebanyakan ruang terbuka di kawasan Ci-Walk berada di area 

depan, di tengah (alun-alun) dan di belakang pusat perbelanjaan. Ruang terbuka tersibuk dan paling 

aktif adalah ruang terbuka di tengah (alun-alun) dengan ruang terbuka besar bersebelahan dengan 

bangunan utama (Karsa et al., 2013) sehingga banyak pengunjung CiWalk duduk di alun-alun dan 

melakukan berbagai aktivitas tanpa mengganggu kenyamanan orang lain. Ruang terbuka juga memiliki 

kafe dan fasilitas sehingga pengunjung dapat menikmati suasana lingkungan sekitar. 

c. Konektivitas 

Konektivitas (Linkage) sebagai bentuk kolektif dapat ditemukan pada tatanan kawasan 

Cihampelas Walk Seperti terlihat pada Gambar 2.3, kawasan-kawasan tersebut saling berhubungan, 

dan fungsi masing-masing bangunan berbeda dengan bangunan lainnya. Gedung pusat perbelanjaan 

terhubung langsung dengan gedung bioskop, gedung bioskop terhubung dengan tempat parkir, dan 

koridor timur-barat terhubung dengan gedung hiburan dan gedung hiburan anak-anak. Area mall 

terhubung langsung dengan food court dan hotel Sensa.  
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2.4.2. Summarecon Mall Serpong 
 

 

Gambar 2.5. Summarecon Mall Serpong 
Sumber: (www.malserpong.com) 

Summarecon Mall Serpong adalah mall pusat gaya hidup dan entertainment yang unik, megah dan 

mewah. Summarecon Mall Serpong dibuka pada tanggal 28 Juni 2007 dan berlokasi di Tangerang, Banten. 

Pengembangan tahap pertama seluas 50.000 meter persegi, dengan sistem persewaan pusat perbelanjaan 

yang lengkap. Summarecon Mall Serpong, tahap kedua pembangunan meliputi area seluas 60.000 meter 

persegi, dan memiliki 3 lantai. Summarecon Mall Serpong telah mengubah gaya hidup masyarakat Serpong 

sejak pembukaan tahap pertama di kawasan Serpong pada pertengahan tahun 2007. Keberhasilan 

Downtown Walk telah menjadi simbol gaya hidup masyarakat dan bahkan menginspirasi pilihan hiburan 

lainnya di Serpong dan Jakarta. 

Summarecon Mall Serpong memiliki  rincian sebagai berikut:  

• Lokasi  : Kelapa Dua, Tangerang, Banten 

• Tahun  : 28 Juni 2007 

• Pengelola : Sumamerecon Agung 

• Luas  : 193.000 m²  

• Retail Kecil : 60 

• Retail Sedang : 26 

• Retail Besar : 6 

• Super Market : 2 

• Food  : 68 

• Entertaiment : 12 
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2.4.2.1. Sirkulasi 

Sirkulasi antara pengendara dengan pedestrian dibedakan untuk menghindari bentuk-bentuk konflik 

dan resiko yang tidak diinginkan. Untuk pedestrian disediakan sebuah jembatan seperti yang terlihat pada 

Gambar 2.6, jembatan ini yang menghubungkan pedestrian path yang berada di seberang Summarecon 

Mall Serpong yang terhubung langsung dengan area Food and Drink untuk memfasilitasi para pedestrian 

yang mungkin haus ataupun lapar. 

 

Gambar 2.6. Summarecon Bridge 
Sumber: (Around, 2020) 

Jalur sirkulasi pengemudi roda dua dan roda empat (Gambar 2.7) dibedakan dengan pembatas yang 

bukan dirancang secara desain melainkan dari apa yang terjadi saat bangunan mulai beroperasi. Sepanjang 

jalur kendaraan ini dirancang landscape yang menarik dan beberapa pohon untuk menyegarkan udara dan 

pandangan. 

 

Gambar 2.7. Jalur kendaraan 
Sumber: (Around, 2020) 
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2.4.2.2. Organisasi Ruang 

Pada Summarecon Mall Serpong memiliki tipe organisasi ruang yang berbentuk linear, berupa selasar 

panjang di lantai dasar, diikuti dengan selasar yang lebih pendek pada lantai-lantai di atasnya. Retail-retail 

dan tenant-tenant lainnya memanjang pada kanan dan kini sepanjang area sirkulasi dalam area mall, 

anchor pada mall ini berada di area tengah seperti yang terlihat pada Gambar 2.8, yang mana anchor ini 

dikelilingi retail-retail kecil dan sedang di sekitarnya. 

  

 

Gambar 2.8. Map per lantai pengunjung Summarecon mall serpong 
Sumber: (www.malserpong.com) 


