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BAB 6 

HASIL RANCANGAN 
 

6.1 Rancangan Tapak 

Jalan kendaraan diatur mengelilingi bangunan sebagai respon 

keselamatan kebakaran untuk dilalui jalan mobil pemadam kebakaran selebar 5 

meter, lalu jalan di sesuaikan dengan letak drop off pada muka bangunan sehingga 

dihasilkan jalan yang paling efektif, setelah itu penentuan area hijau pada depan 

dan kanan bangunan. Ruang luar dan dalam dibuat seolah menyatu, dengan 

bukaan pilotis pada tengah bangunan, sirkulasi mengelilingi retail dengan 2 pintu. 

 

Gambar 6.1 blokplan 

 

Gambar 6.2  axonometri 



 

 54 

 
 
01. Orientasi matahari. 
 
 
 
02. pembentukan innercourt. 
 
 
 
 
03.peletakan enterance dan dropoff 
 
 
 
 
04. pengintegrasian ruang publik. 
 
 
 
05. HABITAT ANTASARI 
 
 
 

6.1.1 pletakan dan orientasi bangunan 

                 

                

Gambar 6.3 diagram bentuk bangunan 

 
Pembentukan awal massa didasari atas peletakan searah 

dengan orientasi matahari, dengan maksud sebagai efesiensi 

energy, segi pencahayaan alami yang dapat menghemat 

pengeluaran bulanan dan maintenance milik lifestyle center. Lalu 

massa dibentuk sebuah naungan dengan ruang innercourt , 

menaungi pergerakan dan aktivitas pengguna life style center, 

dengan peletakan masa retail mengelilingi ruang publik hal 

tersebut juga dapat membentuk flow pusat perbelanjaan dan 

makanan yang ideal, Lalu letak drop off sehingga dapat terlihat 

langsung dari luar lahan. Dan pembentukan area penyambut 

dengan adanya integrated open space yang menyambungkan area 

luar dan dalam sehingga tidak terciptanya privatisasi ruang publik, 

area publik tersebut juga berfungsi sebagai tempat berkumpul 

komunitas lokal, yang menarik minat millenials dan sangat inklusif 

bagi masyarakat sekitar 

6.1.2 sirkulasi manusia dan kendaraaan  

Sirkulasi manusia dan kendaraan dipisahkan dengan 

perbedaan elevasi, sirkulasi manusia dikhususkan menyesuaikan 

bentuk bangunan (radial) dengan system sirkulasi vertical lift dan 

elevator. Sedangkan sirkulasi kendaraan terdapat 3 jenis melalui 
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basement tempat parkir, melalui dropoff parkir luar dan melalui 

belakang lahan (service area) 

 

Gambar 6.4 siteplan 

 

Gambar 6.5 enterance utama                                Gambar 6.6 enterance 

6.1.3 ruang terbuka hijau  

Ruang terbuka hijau dirancang agar bisa menaungi budaya 

nongkrong, terdapat banyak tempat duduk yang tersebar di ruang-

ruang hijau dan amphitheater, budaya nongkrong dipilih begai isu 

yang diangkat melihat kebutuhan atau keinginan masyarakat untuk 

berbincang. 
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Gambar 6.7 ruang hijau 

 

Gambar6.8  konblok resapan 

 

6.2 rancangan Bangunan 

6.2.1 bentuk bangunan  

Rancangan bangunan menyesuaikan bentuk tapak dengan 

ruang terbuka, susunan ruang dibentuk radial mengelilingi taman, 

menjadikan setiap ruangnya punya kualitas yang maksimal, 

Material beton dipilih karna memiliki tingkat ke-suistainable yang 

tinggi serta punya nilai historis sebab warna beton yang selalu 

berubah menyesuaikan zaman. Terdapat kombinasi atap yaitu 

plana dan dak beton, pada bagian bioskop bangunan punya atap 

plana sebab bentang lebar yang dihasilkan dari ruang bioskop, Atap 

datar dominan dipilih sebab kemudahan maintenance dan kontrol. 
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Gambar 6.9 siteplan 

 

 

Gambar 6.10  tampak depan 

 

Gambar tampak kanan 

 

Gambar 6.11  tampak kiri 

 

Gambar6.12  tampak belakang 
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6.2.2 tata letak dan bentuk ruang 

 

Gambar 6.13 interior café tipe sedang 

Ruang dibentuk secara radial memutar ruang terbuka 

hijau, tata letak dan bentuk ruang radial membuka kesempatan 

mata pengunjung untuk memiliki jarak pandang luas, proses 

tersebut memudahkan dalam menemukan retail dan alur 

keselamatan pada situasi darurat. Bentuk ruang retail yang radial 

memungkinkan setipa retail memiliki view yang maksimal, fasad 

bangunan pada area depan menjadikan ambience ruang memiliki 

ciri khas. 

6.2.3 sistem struktur 

 

 

Gambar 6.14 system struktur 

System struktur menggunakan pondasi tiang pancang / 

bore pile. Grid kolom beton bertulang 8 m x 8 m. dengan 

diameter kolom 50cm. Pada bangunan dilengkapi juga core dan 
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shaft plumbing. Pada dinding basement menggunakan sistem 

dinding penahan tanah diapraghm wall. Balok Induk berukuran 

70 x 35 cm dan tebal plat lantai 12 cm. Struktur atap 

menggunakan sistem dak beton, pada bagian atap escalator 

menggunakan sistem grid yang bertumpu pada kawat baja. 
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