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BAB 2 

PEMAHAMAN PROYEK 
 

2.1 Pengertian Proyek 

 

Menurut Maitland (1985) dalam hantono (2011) Pusat perbelanjaan 

adalah kumpulan retail dengan inti satu atau beberapa retail besar (department 

store) sebagai magnet penarik pengunjung bagi retailretail kecil disekiranya. 

mewadahi aktivitas jual-beli, dengan sirkulasi tersambung sehingga menciptakan 

pengalaman ruang yang berkesinambungan dan menarik, pusat perbelanjaan 

juga dapat diartikan peredefinisian ruang publik. 

Menurut Odgen (2005) Lifestyle Center adalah pusat perbelanjaan 

dengan konsep terbuka dan suasana pedestrian serta lanskap yang dibentuk 

untuk kenyamanan pengunjung. lifestyle center memiliki fungsi lain yaitu tempat 

hiburan dan rekreasi memfokuskan ke desain visual dan pembentukan suasana 

yang dijadikan daya tarik lifestyle center. Ritel food and beverages harus 

signifikan untuk menunjang gaya hidup “nongkrong” masyarakat Indonesia. 

Menurut indah (2019) Lifestyle Center merupakan sebuah tipologi mall 

terbuka yang mewadahi mix use shopping & leisure amenities yang melayani 

skala distrik, mewadahi kegiatan publik dan mengakomodir kebutuhan ruang 

hijau. Lifestyle center menawarkan kebutuhan berbelanja dan berekreasi 

dengan menikmati suasana distrik perdagangan yang nyaman dan asri. 

 

Dari pengertian diatas Lifestyle Center merupakan tipologi mall terbuka 

yang mewadahi aktivitas berbelanja dan rekreasi. Perlu diperhatikan agar pusat 

perbelanjaan bertahan lama dan bersaing dlama segi retail, maka konfigurasi 

retail toko disusun atas retail besar dan kecil sehingga terjadinya flow retail yang 

membuat keberlanjutan  (tahan lama) tetap terjaga. 
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2.2 Tipologi Proyek 

Bentuk pusat perbelanjaan terbagi atas 3 jenis yaitu Open Mall (Pusat 

Perbelanjaan Modern Terbuka), Enclosed Mall (Pusat Perbelanjaan Modern 

Tertutup), dan Integrated Mall (Pusat Perbelanjaan Modern Terpadu). 

Lifestyle Center pada umumnya punya ketentuan Luas 1.85-2.78 hektar 

dengan penggunaan konsep terbuka, landscape, outdoor retail,pengutamaan 

fungsi sebagai F&B (food & beverage). − Terletak di perumahan dengan warga 

yang berpenghasilan tinggi di pinggiran kota.  

 

2.3 Studi Preseden  

 Analisis dihimpun dari internet sebgai kompromi pandemi (protokol 

kesehatan) yang mengharuskan untuk mengurangi berpergian. Adapun yang 

dianalisis meliputi 2 hal yaitu: studi preseden lifestyle center dan studi preseden 

ruang lifestyle center, berikut referensi yang diambil: 

2.2.1 Studi Preseden lifestyle center 

1. Mega Foodwalk 

 Penjelasan Umum dan Value 

‘Reconnecting Urban Life with Nature Through A Flowing 

Shopping Experience’ Dengan slogan tersebut, Mega Foodwalk 

mengajak pelanggan untuk memberikan pengalaman 

berbelanja, dirancang oleh FOS, di atas lahan seluas 58.000 m². 

Hal yang menarik dari bangunan ini adalah suasana ruang publik 

dengan desain arsitektur lanskap promenade besar yang seolah-

olah mengundang pelanggan untuk merasakan alam di dalam 

bangunannya, banyak area yang dapat dibuat Zona aktivitas, 

serta taman dengan kolam , jalur pejalan kaki berkelok-kelok, 

jalan setapak memanjang yang menghubungkan blok bangunan, 

pohon-pohon tinggi didalam gedung, serta amfiteater ikonik, 

tempat bersantai dan menunggu, ada juga hal lain yang menarik 

perhatian yaitu langit-langit bangunan yang dirancang untuk 

ditinggikan di mana angin masuk sesuai dengan prinsip fisika 

bangunan, skylight membuat bangunan menjadi hemat energi.     
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Gambar 2.1 Aktivitas ruang publik 

(sumber: https://www.archdaily.com/894133/mega-foodwalk-fos) 

                 

 

Gambar 2.2 Ceiling open skylight 

(sumber: arc https://www.archdaily.com/894133/mega-foodwalk-fos) 

 Analisis ruang 

Rancangan denah berupa 2 blok bangunan dengan blok 

pertama untuk tempat parkir dan yang kedua untuk pusat 

perbelanjaan, blok pusat perbelanjaan terbentuk dari adaptasi 

ruang antara tempat parkir dan gedung yang sudah ada, ada 

ruang komunal yang besar di pintu masuk, ruang terbuka,dan 

area komersial. 

                     

                                            Gambar 2.3 Level 0                                                     Gambar 2.4 Level1 

(Sumber https://www.archdaily.com/894133/mega-foodwalk-fos) 



 

 6 

         

                              

                         Gambar 2.5 Level2                                                      Gambar 2.6 Level3 

(Sumber https://www.archdaily.com/894133/mega-foodwalk-fos) 

 

                     

              Gambar 2.7 Section                                                   Gambar 2.8 Siteplan 

(Sumber https://www.archdaily.com/894133/mega-foodwalk-fos) 

          

2. PARIS VAN JAVA 

 penjelasan umum dan value. 

Paris Van Java adalah salah satu awl mula rancangan 

lifestyle center di indosnesia, terletak di kota Bandung dengan 

konsep bangunan terbuka. memiliki area komersil yang 

beragam. Sirkulasi bangunan menggunakan koridor semi 

terbukaoleh sebab itu pemanfaatan penghawaan alami sangat 

ditonjolkan pada bangunan ini. Hanya pada dalam area 

komersial dan koridor dalam  yang  menggunakan  penghawaan  

buatan. Sesuai dengan konsep paris van java yang mengusung 

gaya hemat energy. Sedangkan tema yang disuguhkan street 

culture dan nature. 
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Gambar 2.9 Ambiance Ruang 

Sumber: https://dolanyok.com/paris-van-java-mall-bandung/ 

  

 

Gambar 2.10 Keterhubungan Antar Ruang 

Sumber: https://tempatwisatadibandung.info/paris-van-java-mall-bandung-pvj-resort-lifestyle-place/ 

 Analisis ruang  

Memilki denah berbentuk linear dengan anchor mall  

sebagai tujuan, menawarkan konsep berbelanja khas pedestrian 

mall, hubungan ruang luar dan dalam dengan skylight sebagai 

penghawaan dan pencayaan alami, area parkir dibuat pada 

ground floor dan membagi dengan area luar. 

 

Gambar 2.11 Ground Floor  

https://dolanyok.com/paris-van-java-mall-bandung/
https://tempatwisatadibandung.info/paris-van-java-mall-bandung-pvj-resort-lifestyle-place/
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Gambar 2.12 First Floor 

Sumber : rianto 2016 

 

Gambar 2.13 Second Floor 

Sumber : rianto 2016 

3. The breeze, BSD 

 Penjelasan Umum Dan Value. 

The  Breeze  BSD  Citymall  adalah  lifestyle center yang 

berada di BSD City yang  dibangun oleh Sinar Mas Land dan 

didesain oleh arcadia, Mengambil konsep pedestrian mall dan 

konsep  open  air  lifestyle.  pada awalnya lifetyle center akan 

diberi nama Gedung  Batik, unsur arsitekturnya didapatkan dari  

motif  batik yang mencitrakan Indonesia. 

         

Gambar 2.14 view the breeze 

Sumber: https://serpongku.com/the-breeze-bsd-city/ 

https://serpongku.com/the-breeze-bsd-city/
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Gambar 2.15 hubungan ruang komersial dan kolam 

Sumber: http://thebreeze.bsdcity.com/ 

 

Gambar 2.16 interior the breeze 

Sumber: https://www.tripadvisor.co.id/    

 Analisis ruang 

Denah dibentuk dari sususnan masa yang teritegrasi 

ruang luar dan dalam, membentuk hall besar, penghawaan alami 

sangat diunggulkan dalam bangunan dengan cilling yang tinggi 

mengekspos struktur beton. Memiliki 5 massa bangunan 

menggabungkan tempat  hiburan yang terintegrasi dengan danau 

buatan dan sungai Cisadane disebelahnya.    

http://thebreeze.bsdcity.com/
https://www.tripadvisor.co.id/
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Gambar 2.17 masterplan 

Sumber: http://thebreeze.bsdcity.com/ 

2.2.2      Analisis studi preseden ruang 

Pada studi preseden ruang data diambil dari 5 sampel bangunan lifestyle 

center, dengan penjabaran sebagai berikut; 

1. Megafood Walk,Thailand 

2. The Breeze,BSD 

3. PVJ MALL,Bandung 

Proyek-proyek diatas dianalisis berdasarkan jenis dan nama 

ruang-ruang, kebutuhan ruang dan ditemukan persentase retail pada 

lifestyle center, maka disajikan pengolahan data sebagai berikut : 

tabel 2. 1 Jenis ruang retail 

 

tabel 2. 2 Jenis ruang service 

 

http://thebreeze.bsdcity.com/
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tabel 2. 3 Jenis - jenis jualan 

 

 

 

tabel 2. 4 Jenis ruang entertainment 

 

Diketahui kebutuhan lifestyle center akan retail sangat penting 

sepesifiksi retail yang akan ada pada lifestyle center meliputi; 

 Retail besar; ruang retail dengan luas 250m persegi, berperan 

sebagai anchor retail; supermarket dan hypermarket. 
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 Retail sedang; ruang retail dengan luas 150m persegi, biasanya 

retail sedang adalah retail brand baju ternama, maknanan cepat 

saji ataupun salon. 

 Retail kecil; ruang retail dengan luas 80m persegi, retail yang 

punya kapasistas tidak melebihi 15 orang, biasanya retail ini 

menjual brand baju lokal, aksesoris dan lain sebagainya. 

 Tenant; ruang retail dengan luas 40 m persegi terletak pada hall 

ataupun koridor life style center, barang yang dijual biasanya 

adalah makanan ringan milik bisnis lokal. 

Dalam mencari persentase retail, dipakai 2 tipe lifestyle center 

yang paling relevan dengan indonesia yaitu the breeze BSD dan Paris Van 

java. Dari hasil studi banding dan analisis pada Mall Paris Van Java 

terdapat 127 komersial store (retail) dengan rincian:  

Retail Besar = 21  

Retail Sedang = 42                                   Perbandingan 1 : 2 : 3 

Retail Kecil = 64  

Dari hasil studi preseden pada lifestyle center The Breeze BSD 

terdapat 16 komersial store (retail) dengan rincian: 

Retail Besar = 2  

Retail Sedang = 4                                      Perbandingan 1 : 2 : 3  

Retail Kecil = 8  

    (Sumber; rianto 2016) 

                         tabel 2. 5 hasil studi preseden 

ASPEK    /  OBJEK Paris van java The breeze bsd Mega Foodwalk 

LOKASI Bandung   Bsd City, tangerang 

selatan. 

thailand 
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NILAI JUAL/ DAYA 

TARIK 

Open air, pengalaman 

makan di alam. 

Kolam, open air mall. Ruang terbuka publik, 

pengalaman 

berbelanja konsep 

alam 

LUAS BANGUNAN 3 ha 13.5 ha 5,8 ha 

 

BENTUK BANGUNAN 

Adaptif dan 

membentuk 

pedestrian mall 

Open air mall, dengan 

5 massa bangunan 

yang terintegrasi. 

Linear dengan RTH 

sebagai daya tarik 

 

ARSITEKTUR MALL 

Semi open mall, dan 

pedestrian mall. 

Open air mall.dengan 

pengalaman ruang 

komesial yang baru. 

Semi open mall dan 

konsep arsitektur 

biophilic. 

STRUKTUR 

BANGUNAN 

3 lantai dengan pola 

organik.  

Terbagi dari 5 massa 

yang membentuk 

kualitas ruang. 

3 lantai dengan 2 

massa,1 massa 

berfungsi sebagai 

parkir mobil. 

  

FASILITAS 

PERBELANJAAN 

Cafeteria, shopping 

center,  

Cafétariaa, shopping 

center, ruang 

terbuka, restoran. 

department store, 

variety shop, dll 

FASILITAS 

PENUNJANG 

Service, ruang 

pengelola, ruang 

keamanan, dll 

Toilet, tangga service.                           - 

SISTEM PARKIR  basement, normal car 

parkir 

- Gedung Parkir 
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2.2.4 Kesimpulan analisa preseden 

Dapat disimpulkan bentuk typology lifestyle center bermacam-

macam; linear, terintegrasi , massa dibagi, dll. Tipologi bentuk 

disesuaikan dengan fungsi dan efektifitas ruang lifestyle center. ruang 

terbuka hijau Lifestyle center menjadi peran penting dalam menciptakan 

aktivitas (tempat interaksi) sebagai pusat aktivitas juga nilai jual utama. 

Pola ruang service dan penunjang ditempatkan pada bagian 

belakang/nilai ruangnya rendah sehingga ruang retail dapat terekspos 

dan mendapat engagement lebih banyak. letak parkir dapat disesuaikan 

dengan kebutuhan seperti; basement parkir, gedung parkir, parkir 

sekitar lahan, dan drop off (valley). Berdasarkan hasil analisis ruang dan 

menysuaikan konsep maka kebutuhan ruang lifestyle center sebagai 

berikut: 

 

no jenis ruang nama ruang 

1 

shoping 

retail kecil 

2 retail sedang 

3 retail besar 

4 restaurant 

5 area permainan anak 

6 Co working 

7 Tenant cafetaria 
tabel 2. 6 shoping 

no jenis ruang nama ruang 

1 

ruangan penunjang 

ATM center 

2 shuttle bus 

3 ruang tunggu ojek online 

4 kantor pengelola 
tabel 2. 7  ruang penunjang 

no jenis ruang nama ruang 

1 

service 

toilet 

2 mushola 

3 koridor 

4 parkir motor 

5 parkir mobil 

6 service koridor 

7 MEP 

8 janitor 

9 drop off 



 

 15 

10 ruang keamanan 

11 gudang 

12 ruang tunggu 

13 loading dock 

14 ruang ac central 

15 ruang menyusui 
tabel 2. 8  service 

no jenis ruang nama ruang 

1 

rekreasi 

public space 

2 amphiteather 

3 Sanggar tari 

4 bookstore 

5 bioskop 
tabel 2. 9 rekreasi 

Kombinasi ruang retail sangat menentukan keberlanjutan 

lifestyle center, hal tersebut perlu dipertimbangkan agar retail yang ada 

mampu bertahan dan bersaing pada lifestyle center, maka jenis komesial 

retail besar, retail sedang, retail kecil yang digunakan pada bangunan 

lifestyle center dengan perbandingan sebagai berikut; 

BESAR:SEDANG:KECIL 1:2:3 
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