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BAB II PEMAHAMAN PROYEK
2.1. Pengertian Proyek

2.1.1.Mixed Use Building

Mixed use building merupakan proyek dengan kombinasi beberapa fungsi di dalamnya

seperti: hotel, apartemen, pusat perbelanjaan, office dan lain-lain. Mixed use building muncul

karena adanya permasalahan-permasalahan kepadatan, jarak tempuh bangunan antara fungsi

yang satu dengan fungsi lainnya, masalah efisiensi waktu dan lain-lain. Dalam suatu

pembangunan mixed use building terdapat kelebihan mixed use building diantaranya adalah:

memberikan keselarasan fungsi bangunan yang saling terintegrasi, meminimalisir waktu tempuh

antara fungsi yang satu dengan fungsi yang lain, membentuk satu-kesatuan antara fungsi yang

saling terkait (Nurani, 2008).

2.1.2. Apartemen

Apartemen adalah tempat tinggal (terdiri atas kamar duduk, kamar tidur, kamar mandi,

dapur dan sebagainya) yang berada pada satu lantai bangunan bertingkat yang besar dan

mewah, dilengkapi dengan berbagai fasilitas (kolam renang, pusat kebugaran, toko dan

sebagainya). Apartemen sebagai tempat hunian, harus memperhatikan beberapa aspek

kenyamanan pengguna, baik kenyamanan sirkulasi, kenyamanan thermal, kenyamanan privasi

dan lainnya (Bimo & Krisnawati, 2020).

2.1.3. Office

Rent Office/Kantor sewa adalah wadah yang digunakan untuk menampung kegiatan

manusia secara berkelompok, dengan sifatnya yang administratif serta melembaga dalam satu

bentuk usaha yang komersial, dengan cara menyewakan lantai atau ruang kepada pihak yang

memerlukan demi kelancaran usaha dalam mencapai tujuan (Bimo & Krisnawati, 2020).

Kantor bisa berada di lokasi manapun dan dapat disebut dengan istilah apa pun dimana

aktivitas ataupun kegiatan pekerjaan bisa dilaksanakan. Keputusan desain ruang kerja atau

kantor dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu: ruang kerja (work space), ruang pertemuan (meeting

space), ruang pendukung (support space) (Bimo & Krisnawati, 2020).

2.1.4.Mall

Mall/Pusat perbelanjaan adalah sebuah tempat kegiatan pertukaran dan distribusi

barang atau jasa yang bercirikan komersial. (Bimo & Krisnawati, 2020)
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2.2. Tipologi Proyek

2.2.1. TipologiMixed Use Building

Dalam (Nurani, 2008), tipologi bangunanmixed use dibagi menjadi 4 (empat), yaitu :

1. Mixed-Use Megastruktur, bangunan struktur tunggal yang fungsinya disusun dalam lapisan

vertikal yang di setiap lantainya memiliki fungsi yang berbeda.

2. Mixed-Use Podium dan Menara, bangunan dengan podium yang memiliki fungsi tertentu dan

fungsi lainnya berada pada tower di atasnya.

3. Mixed-Use berupa bangunan yang dihubungkan oleh pedestrian, bangunan bebas yang

dihubungkan dengan jalur pedestrian bawah (jalan setapak) maupun jalur pedestrian atas

(jembatan udara).

4. Combination Mixed-used, Penggabungan dari ketiga bentuk bangunan mixed-use sebelumnya

(Sumargo, 2003; 58)(Nurani, 2008).

2.2.2. Tipologi Apartemen

Dalam (Nurani, 2008), tipologi bangunan apartemen berdasarkan bentuk massa bangunan

terdapat 4 jenis tipologi, yaitu:

1. Slab, memiliki dimensi yang sebanding antara tinggi dan lebar bangunan, sehingga bangunan

memiliki bentuk kotak yang pipih. Koridor yang dimiliki pada bangunan ini biasanya

memanjang dengan unit hunian berada di sisi koridor.

2. Tower, memiliki dimensi lebar atau panjang bangunan yang cenderung lebih kecil dibanding

dengan ketinggiannya, sehingga memiliki bangunan seperti menara/tiang. Biasanya sirkulasi

pada bangunan ini menggunakan lift yang berada pada inti bangunan (core wall).

3. Single Tower, memiliki satu massa bangunan yang memiliki inti bangunan (core wall) berada

di tengah bangunan, area sirkulasi/koridor biasanya diminimalisir. Berdasarkan bentuk massa

apartemen dengan tipologi single tower ini dibedakan menjadi tower plan, expanded tower

plan, circular plan, cross plan dan five wing plan.

4. Multi Tower, memiliki lebih dari satu massa bangunan dan biasanya setiap massa

dihubungkan oleh massa penghubung yang terletak di tengah atau dikelilingi oleh massa

bangunan lainnya. Pada massa penghubung tersebut biasanya terdapat lift ataupun tangga.
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Menurut (Marlina, 2008) terdapat 6 (enam) jenis tipologi inti bangunan pada bangunan

kantor, yaitu:

1. Center corridor plan yaitu apartemen dengan adanya koridor yang diapit oleh kedua sisi

hunian (interior corridor).

Gambar 2.1. Center coriidor plan

Sumber: (Marlina, 2008)

2. Open corridor plan yaitu bentuk koridor yang berlawanan dengan centre corridor plan

dengan eksternal koridor dan hanya memiliki 1 sisi koridor saja, biasanya pola koridor seperti

ini dikarenakan view unggulan tapak hanya pada 1 arah. Tetapi pada pola open corridor plan

dapat memaksimalkan penghawaan dan pencahayaan alami pada bangunan.

Gambar 2.2. Open coriidor plan

Sumber: (Marlina, 2008)

3. Tower plan yaitu core yang berada di tengah bangunan dengan internal corridor yang

mengelilinginya.

Gambar 2.3. Tower plan

Sumber: (Marlina, 2008)

4. Cross plan yaitu sistem penataan apartemen 4 penulisp dengan core berada di pusat

bangunan dan dengan koridor internal yang diapit oleh kedua sisi hunian.

Gambar 2.4. Cross plan

Sumber: (Marlina, 2008)
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2.2.3. Tipologi Co-Working Space

Kantor sewa dapat diklasifikasi berdasarkan bentuk-bentuk ruang yang direncanakan,

diantaranya adalah:

1. Small space, yaitu modul ruang dengan kapasitas 1-3 orang dengan luas area 8 m2-40 m2.

2. Medium space, yaitu modul ruang sewa dengan kapasitas yang dapat mewadahi untuk

kerja grup dengan luasan area 40 m2-150 m2.

3. Large Space, yaitu modul ruang sewa yang dapat mewadahi untuk banyak grup kerja

dengan luasan lebih besar dari 150 m2.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan perkembangan gaya hidup (lifestyle)

manusia, saat ini penggunaan kantor konvensional telah banyak ditinggalkan karena banyaknya

pekerja-pekerja freelancer yang ingin bekerja sendiri atau dengan kelompok kecil dengan gaya

berbeda. Dewasa ini, pekerja tidak bekerja di kantor-kantor konvensional seperti dulu melainkan

bekerja di sebuah co-working space. Co-working space adalah suatu ruang komersial yang

disewakan dalam jangka waktu tertentu. Dalam co-working space, pekerja dapat bebas

menyewa suatu sesuai kebutuhan mereka dan lebih bersifat terbuka (Spinuzzi, 2012). Menurut

(Fuzi, A., 2014) co-working space adalah tentang membawa sosial ke dalam lingkungan

pekerjaan. Dalam artian tempat pekerjaan tidak lagi bersifat tertutup tetapi bersifat fleksibel

dan terbuka terhadap pekerja lain, maupun kepada ide-ide baru dan kolaborasi terhadap

pekerja dari berbagai keahlian.

Menurut (Majoral, 2012), tujuan dari co-working space adalah untuk menumbuhkan

rasa komunitas di antara penggunanya. Dalam co-working space terdapat beberapa fasilitas

yang diberikan kepada pengguna berupa koneksi internet, daya, fasilitas IT, mesin faks,

proyektor, printer, telepon, pemindaian, bookbinder, papan tulis, kertas, furniture, ruang

konferensi, lounge, ruang rekreasi, perpustakaan, pantry yang menyediakan makanan dan

minuman, kapasitas penyimpanan, rental laptop, layanan pembuatan web, loker dan lain-lain.

Fasilitas-fasilitas tersebut dikelola oleh 1 orang atau sekelompok orang yang mengelola co-

working space.

Menurut (Gandini, 2015) terdapat beberapa kelebihan co-working space, diantaranya

adalah:

1. Penghematan meja kantor menjadi lebih murah, dikarenakan penggunaanya yang secara

sewa per/hari atau dalam jangka waktu yang cukup singkat.

2. Bersifat fleksibel.

3. Co-working space telah menyediakan berbagai layanan yang dibutuhkan oleh para pekerja.
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4. Pekerja dapat berkolaborasi dan berinteraksi dengan pekerja yang lain, serta dapat

membentuk komunitas.

5. Lingkungan kerja bersifat inovatif.

Selain kelebihan terdapat juga beberapa kelemahan dari co-working space diantaranya

adalah: kurangnya privasi yang dimiliki oleh pekerja serta tidak memiliki ruang yang cukup dalam

bekerja.

2.2.4. TipologiMall

Menurut (Yudianto, 2005) Mall merupakan penggambaran dari kota yang terbentuk oleh

elemen-elemen:

1. Anchor (magnet), transformasi dari nodes yang dapat berfungsi sebagai landmark.

2. Secondary Anchor (magnet sekunder), transformasi dari district, perwujudannya berupa

retail store, supermarket, superstore dan bioskop.

3. Street mall, transformasi dari edges, sebagai pembatas pusat pertokoan di tempat-tempat

luar.

Pola hubungan antara unit retail dan mall pada perancangan shopping centre yaitu

mall berfungsi sebagai penghubung, pengontrol dan pengorganisasi unit retail sedangkan retail

sabagai wadah kegiatan belanja dan pengendali arus pengunjung.

Menurut (Marlina, 2008) Terdapat 3 prinsip pola hubungan retail danmall diantaranya adalah :

1. Design control zone yaitu zona yang terkontrol dari ruang tengah, dengan tenan yang saling

kontinu sehingga dapat menentukan arah pergerakan pengunjung. Prinsip ini bertujuan

untuk memberikan sirkulasi yang efektif pada shopping mall sehingga tidak terdapat ruang

mati.

2. Mix tenant yaitu adanya percampuran dari berbagai jenis penyewa tenan, dengan

peletakan anchor tenant yang dibuat merata.

3. Design Kriteria yaitu sistem pusat perbelanjaan dengan elemen koridor mall sebagai pusat

tunggal bagi pejalan kaki dengan tujuan untuk mencapai efektivitas sirkulasi pejalan kaki.

Mall pada dasarnya memiliki prinsip linear. Total area pada mall (termasuk

court dan square) minimal 10 % dari total luas lantai shopping mall (Marlina, 2008). Suatu

tenan retail dan anchor tenant harus ditata secara merata di sepanjang mall supaya

pengunjung mall tersebar secara merata dengan sirkulasi mengalir. Komposisi yang baik agar

terjadi keseimbangan pengunjung adalah 50 % retail tenan dan 50 % anchor tenant. Pola mall

yang paling sering berhasil pada keadaan shopping mall di Amerika Serikat merupakan pola I, T

dan L. Kemudahan dalam menemukan toko yang dicari dan sirkulasi yang mengalir menjadikan

pola tersebut menjadi pola yang sangat ideal.
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2.3. Studi Preseden

2.3.1. Analisis PresedenMixed Use Project

2.3.1.1 Fenix I Warehouse Renovation

Gambar 2.5. Fenix I Warehouse Renovation

Sumber: archdaily.com

Fenix I Warehouse merupakan suatu bangunan mixed use yang memiliki

beberapa fungsi berupa fungsi apartemen, komersial dan codarts (codarts merupakan

bangunan yang digunakan untuk fungsi seni tari). Fenix I Warehouse berlokasi di

Rotterdam, Netherland. Bangunan ini dibangun pada lahan seluar 2,3 Ha dengan total

lantai 11 lantai dengan lantai 1 sampai lantai 3 diperuntukkan untuk fungsi komersial

berupa retail space dan codarts serta circus rotjeknor. Rasio perbandingan fungsi pada

bangunan adalah apartemen : komersial : codart : parkir = 67 % : 8 % : 16 % : 9 %.

Fenix I Warehouse memiliki 214 unit apartemen dengan tipe unit yang berbeda-

beda. Adapun luasan tipe hunian adalah: 46 m2, 68 m2, 2 dan 90 m2 2 serta memiliki

rooftop dan courtyard pada lantai 3 bangunan. Bangunan ini menggunakan konsep

green building dengan menggunakan metode struktur rangka baja. Menggunakan

sistem sirkulasi single loaded pada apartemen untuk memaksimalkan masuknya cahaya

alami pada bangunan.



9

Gambar 2.6. Konsep Fenix I Warehouse Renovation

Sumber: Archdaily.com

Gambar 2.7. Potongan dan Konsep Fenix I Warehouse Renovation

Sumber: Archdaily.com

Gambar 2. 8. Denah Fenix I Warehouse Renovation

Sumber: Archdaily.com
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Bangunan ini memiliki sistem green building dengan adanya tanaman vertikal

sebagai fasad bangunan, dengan pembuatan sun shading pada fasad luar bangunan

untuk meminimalisir masuknya cahaya panas dari luar dan dapat memaksimalkan

masuknya natural daylight pada bangunan untuk tujuan saving energi dan bertujuan

dalam kenyamanan thermal bangunan. Selain itu, bangunan ini juga memaksimalkan

bukaan pada fasad bangunan untuk ventilasi alami pada bangunan sehingga akan

mengurangi transmisi energi yang terbuang.

2.3.1.2. Cité Internationale Paul Ricœur

Gambar 2. 9. Cité Internationale Paul Ricœur

Sumber: Archdaily.com

Cité Internationale Paul Ricœur merupakan sebuah mixed use building yang

berlokasi di Rener, Prancis. Bangunan ini terdiri dari 4 fungsi yaitu: Fungsi kantor, sport

centre, apartemen dan restoran. Bangunan ini terdiri dari 9 lantai, dimana lantai 1

merupakan restoran, lantai 2 dan 3 diisi dengan sport centre serta lantai 4 sampai lantai

9 diisi oleh apartmen. Adapun rasio perbandingan setiap fungsi adalah sebagai berikut:

Apartemen : restorant : kantor : sport centre = 36 % : 7 % : 34 % : 24 %.
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2.3.2. Analisis Preseden Apartemen

2.3.2.1. Evenciio Margonda

Gambar 2.10. Pespektif Evenciio Margonda

Sumber: Https://Www.Rumahku.com/P/SHVK5185/Apartemen-Dijual-Pondok-Cina-Depok-16424

Evenciio margonda merupakan sebuah mixed use building yang terletak di Jl.

Margonda Raya Depok. Evenciio Margonda ini terdiri dari 2 fungsi campuran yaitu:

fungsi apartemen dan fungsi komersial berupa retail. Evenciio Margonda memiliki total

38 lantai dan memiliki total hunian 600 unit. Lantai 1 dan lantai 2 diperuntukkan untuk

fungsi komersial dengan rasio perbandingan komersial dan hunian adalah 20: 80.

Evenciio margonda ini terdiri dari beberapa tipe unit apartemen seperti berikut :

Tabel 2.1. Tabel luasan tipe apartemen

Tipe Hunian Luas

Studio 25.03 m2

1 Bedroom 32.21 m2

Tipe Studio dan 1 bedroom pada Evenciio Margonda ini, menjadi alternatif tipe

yang paling banyak dicari dengan alasan tipe studio dan 1 bedroom ini merupakan tipe

yang paling ideal dihuni oleh mahasiswa.

Gambar 2.11. Denah Apartemen Evenciio Margonda

Sumber: Http://Evenciio-Margonda.com/

https://www.rumahku.com/p/SHVK5185/apartemen-dijual-pondok-cina-depok-16424
http://evenciio-margonda.com/
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Evenciio margonda ini memiliki courtyard berupa ruang terbuka yang bersifat

publik dan dapat digunakan oleh setiap pengguna bangunan serta kolam renang yang

merupakan fasilitas tambahan bagi penghuni apartemen. Fasilitas pendukung berupa

retail communal space, study hall, meeting pods, kafe, studio musik, retail dan kolam

renang.

2.3.2.2. Gold Coast Apartemen

Gambar 2.12. Gold Coast apartemen

Gold Cost Apartemen merupakan apartemen yang berlokasi di Jl. Kenari Golf

Raya, Jakarta Utara. Apartemen ini memiliki 4 tipe unit apartemen yaitu tipe studio

dengan luas 28 m, tipe 1 bedroom dengan luasan 51 m. Fasilitas pendukung yang ada di

apartemen ini adalah thematic swimming pool, indoor swimming pool, jacuzzi, indoor

gym.

Gambar 2.13. Denah Gold Coast apartemen
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2.3.3. Analisis Preseden Co-Working Space

2.3.3.1. Haihui Co Working Space

Gambar 2.14. Haihui Co-Working Space

Sumber: Archdaily.com

Haihu co-working space ini memiliki total luasan lantai 300 m22. Co-working

space ini dilengkapi dengan fasilitas bar minuman dan lounge. Co-working space ini

didesain dengan sistem open plan, tanpa memberikan dinding pembatas permanen

sebagai pemisah dari ruang yang satu dengan ruangan yang lain. Pemisah antar ruangan

berupa jenis material yang digunakan, furnitur yang digunakan dalam ruang dan kaca

sebagai pemisah antar ruang yang membuat ruang terasa lebih luas.

Adapun ruangan-ruangan yang terdapat pada haihu co-working space adalah:

saloon, merupakan ruangan terbuka yang disediakan dengan beberapa sofa. Dalam

space tersebut, pekerja dapat bekerja secara berkelompok dengan cara yang lebih santai.

Terdapat hotdesk dan platform yang merupakan space yang diberikan untuk pekerja

yang bekerja secara individual berupa meja pribadi yang dapat disewa dengan ukuran

yang cukup kecil. Kemudian terdapat beberapa ruangan kantor yang bersifat lebih

tertutup dan dapat menampung sekitar 3 sampai 8 orang dan terdapat hot desk yang

dapat digunakan untuk diskusi dengan ukuran space yang cukup luas. Selain itu, juga

terdapat storage sebagai tempat penyimpanan dan file cabinet yang disediakan oleh co-

working space serta fasilitas phone booth dan chatting booth yang diberikan kepada

pada pekerja agar pekerja dapat bekerja dengan lebih santai. Dalam co-working space ini

juga terdapat pantry yang diberikan sebagai fasilitas pendukung bagi pengguna.
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Berikut adalah beberapa ruangan yang ada di Haihu Co-Working Space beserta

luasannya:

Tabel 2.2. Tabel luasan Haihui Co-working Space

Nama Ruang Luasan (m2)

Saloon 36

Hotdesk 28

Platform 1 12,5

Dedicated desk Zone 1,5/Unit

Platform 2 5

File cabinet 12

Storage 8,5

Phone Booth 4

Chatting Booth 4,5/Unit

Pantry 10

Private Office (kapasitas 2) 12

Private Office (kapasitas 4) 25

Private Office (kapasitas 6) 36

Meeting Room 50

Manager Office 29
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2.3.3.2. SimplyWork 3.0 Co-working Space

Gambar 2.15. SimplyWork 3.0 Co-working Space

Sumber: Archdaily.com

Gambar 2.16. SimplyWork 3.0 Co-working Space

Sumber: Archdaily.com

Gambar 2.17. SimplyWork 3.0 Co-working Space

Sumber: Archdaily.com
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SimplyWork 3.0 Co-working Space merupakan salah satu co-working space yang

berlokasi di China. Dengan total luasan 650 m22. Co-working space ini terdiri dari 2 lantai.

Lantai 1 terdiri dari ruang-ruang terbuka dan ruang yang bersifat privat, ruang rapat dan

lain-lain. Pada SimplyWork 3.0 Co-working Space terdapat floating lounge yang

digunakan oleh pekerja yang bekerja secara individu berupa lounge yang melayang pada

lantai 2.

Berikut adalah beberapa ruangan yang ada di SimplyWork 3.0 Co-working Space

beserta luasannya:

Tabel 2.3. Tabel luasan SimplyWork 3.0 Co-working Space

Nama Ruang Luasan (m2)

Lobby 6

Pond 12

Printing room 3

Pump room/storage 6

Dedicated desk Zone 1,5/Unit

Private office 13/Unit

Meeting Room 13/Unit

Machine Room 12

Saloon 21,5

Garden 32

Private garden 8/Unit

Receptionis 3

Pantry 7

Lounge 15

Floating lounge 1,5/Unit

2.3.3.3. Yuanyang Express We Co-working Space

Yuanyang Express We Co-working Space merupakan salah satu co-working space

yang berlokasi di Beijing China, dengan luasan 800 m22 dengan total lantai ada 3 lantai.

Terdapat ruangan-ruangan dengan tingkat privasi yang berbeda-beda. Terdapat ruangan

yang dikhususkan untuk pekerja yang bekerja secara individu, terdapat juga ruangan

yang diperuntukkan untuk kalangan dengan tingkat privasi yang lebih rendah sehingga

dapat bekerja di space yang bersifat lebih terbuka.
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Gambar 2.18. Yuanyang Express We Co-working Space

Sumber: Archdaily.com

Gambar 2.19. Denah Yuanyang Express We Co-working Space

Sumber: Archdaily.com

Berikut adalah beberapa ruangan yang ada di Yuanyang Express We Co-working Space

beserta luasannya:

Tabel 2.4.Tabel luasan Yuanyang Express We Co-working Space

Nama Ruang Luasan (m2)

Dedicated desk Zone 1,5-2/Unit

Meeting Room 15/20

Private Office (kapasitas 5) 15

Private Office (kapasitas 6) 28/Unit

Lounge 16

Hot Desk 13
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2.3.4. Analisis Preseden Retail

2.3.4.1. Building 12 Qplex

Gambar 2.20. Perspektif Building 12 Qplex

Sumber: Archdaily.com

Building 12 Qplex merupakan salah satu pusat perbelanjaan yang terletak di

China dengan total luas lahan 2 Ha. Selain berfungsi sebagai pusat perbelanjaan,

shopping mall ini juga berfungsi sebagai ruang terbuka, dengan plaza pada area tengah

bangunan. Bangunan terdiri dari 2 massa utama yang digabungkan dengan jembatan

penghubung dari masing-masing massa bangunan. Atap bangunan menggunakan atap

dak beton dengan penggunaan rooftop yang dapat diakses dari plaza bangunan. Rooftop

bangunan juga berfungsi sebagai ruang terbuka yang dapat digunakan oleh pengunjung.

2.3.4.2. ARG Shopping Mall

Gambar 2.21. ARG Shopping Mall

Sumber: Archdaily.com
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Gambar 2.22. Denah ARG Shopping Mall

Sumber: Archdaily.com

Shopping mall ini merupakan shopping mall yang terletak di Tehran, Irak.

Shopping mall ini memiliki sirkulasi loop yang mengelilingi retail sehingga sirkulasi

pengunjung dapat berputar mengelilingi void dan sirkulasi tersebar merata kepada setiap

retail. Shopping mall ini juga memiliki auditorium outdoor yang dapat digunakan sebagai

ruang publik yakni untuk mengatasi permasalahan ruang terbuka di daerah Kota Tehran

tersebut.

2.3.4.3. PresedenMall di Indonesia

Berikut adalah beberapa ukuran retail dari beberapa mall di Indonesia.

Tabel 2.5. Tabel luasan presedenmall di Indonseia

NamaMall Ukuran Kios

Kota Kasablanka 49 m2

Season City 36 m2

Bekasi Junction 16 m2

Artha Gading 16 m2

LippoMall Karawaci 16 m2

Mall Ambassador 31 m2

Mall Taman Palem 9 m2

ITC Mangga Dua 6 m2

TangCityMall 11,05 m2

ITC Depok 55 m2
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2.4. Kesimpulan Studi Preseden

2.4.1. KesimpulanMixed Use Building

Hasil analisis kedua presedenmixed use building (Fenix I Warehouse Renovation dan Cité

Internationale Paul Ricœur) adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6. Tabel luasanMixed Use Building

Nama Hunian Comersil Office Fasilitas lain

Fenix I
Warehouse
Renovation

67% 33% - Codart dan circus rotjeknor,
rooftop, courtyard

Cité
Internationale
Paul Ricœur

36% 31% 34% sport centre, rooftop

Rata-rata 34% 21% 34% -

Dari table di atas diperoleh perbandingan masing-masing fungsi dalam setiap bangunan.

Adapun rata-rata fungsi dalam mixed use building dengan nilai tertinggi adalah fungsi hunian

yaitu sebagai apartemen sedangkan untuk rata-rata fungsi mixed use building dengan rasio

perbandingan paling rendah adalah komersial.

2.4.2. Hasil Analisis Unit Apartemen

Dari hasil analisis tiap unit hunian dalam masing-masing preseden diperoleh luasan

untuk tipe studio 25 m2 dan tipe 1 bedroom 48 m2.

Tabel 2.7. Tabel luasan apartemen

Nama Apartemen Studio (m2) 1 Bedroom (m2)

Evenciio Margonda 25 32

Gold Coast apartemen 28 51

Rata-rata 26,5 41,5

Dari preseden yang diambil, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: mixed use

building akan dirancang terdiri dari 3 fungsi utama, yaitu fungsi apartemen dengan rasio ukuran

yang lebih besar dibanding dengan 2 fungsi yang lain. Mixed use building juga akan difasilitasi

dengan fasilitas pendukung berupa kolam renang dan courtyard. Fungsi komersial yang akan

didesain berupa retail space dengan beberapa anchor tenant serta co-working space yang

bersifat open plan tanpa sekat pasif sebagai pembatas ruang.
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2.4.3. Hasil Analisis Co-Working Space

Dari preseden Co-working space yang telah dianalisis, terdapat beberapa kebutuhan

yang digunakan dalam co-working space diantaranya adalah:

Tabel 2.8. Tabel luasan analisis Co-working space

Nama Ruang
Haihu Co-
Working
Space

SimplyWork
3.0 Co-

working Space

Yuanyang
Express We
Co-working

Space

Rata-
Rata
(m2)

Printing room - 3 - 3

Dedicated desk Zone 1,5 1,5 1,5 2

Private Office (kapasitas 2) 11 - 8 10

Private Office (kapasitas 4) 25 13 15 18

Private Office (kapasitas 6) 36 - 28 32

Meeting Room 50 13 20 28

Saloon 36 21,5 - 29

Pantry 10 7 - 9

Lounge - 15 16 16

Storage 8,5 6 14 10

Phone Booth 4 - - 4

Chatting Booth 4,5 - - 5

Hot Desk 28 - - 28

2.4.4. Kesimpulan Retail

Dari analisis preseden mall yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa: retail pada mall

memiliki ukuran yang berbeda sesuai tingkat kebutuhan pengguna. Pada umumnya, mall

dibedakan menjadi beberapa tingkatan luasan retail yaitu :

1. Retail kecil dengan ukuran 11 hingga 16 m2.

2. Retail sedang dengan ukuran 36 hingga 55 m2.

Berdasarkan preseden Building 12, bangunan shopping mall yang akan dibanguan

mengambil konsep tidak hanya berfungsi sebagai pusat perbelanjaan, tetapi juga berfungsi

sebagai ruang terbuka yang dapat digunakan oleh masyarakat sekitar.
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