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BAB II  

PEMAHAMAN PROYEK  

 

2.1. Pengertian Proyek  

2.1.1. Definisi Pusat Perbelanjaan 

Menurut The Urband Land Institute (1977) dalam Savitri (2018) pusat perbelanjaan merupakan 

kelompok bangunan komersial dengan arsitektur terpadu yang dirancang, dikembangkan dan dimiliki 

serta dikelola sebagai sebuah unit operasional untuk memberikan pengalaman berupa kenyamanan 

berbelanja yang maksimal kepada para pelanggan.  

Sedangkan menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 (Perpres, 

2007) tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern 

menyebutkan bahwa pusat perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau 

beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal atau horizontal, yang dijual atau disewakan kepada 

pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.  

Dari definisi yang tertulis di atas, dapat disimpulkan bahwa pusat perbelanjaan ialah area 

komersial yang menjual atau menyewakan ritel kepada pelaku usaha. Bukan hanya sebagai tempat 

berbelanja, pusat perbelanjaan juga menyediakan fasilitas ruang untuk aktivitas hiburan dan sosial 

masyarakat setempat.  

 

2.1.2. Definisi Lifestyle Center 

Lifestyle Center merupakan salah satu klasifikasi dari pusat perbelanjaan. Menurut Odgen 

(2005), Lifestyle Center merupakan sebuah kawasan pusat perbelanjaan yang memiliki konsep terbuka 

dengan suasana pedestrian dan lanskap yang merupakan gabungan dari fungsi rekreasi atau hiburan 

dan fungsi ritel. Perancangan Lifestyle Center berfokus pada desain visual dan pembentukan suasana 

sebagai daya tarik pengunjung (Leviandri, 2018). 

Lifestyle Center juga merupakan salah satu alternatif pusat perbelanjaan yang menjadi wadah 

aktivitas masyarakat perkotaan yang mencerminkan kebiasaan sosial masyarakat saat ini (Oktaviana, 

2018). 
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Dari definisi Lifestyle Center yang dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa Lifestyle Center 

yaitu suatu kawasan pusat perbelanjaan yang tidak hanya terdiri dari ritel-ritel saja, tetapi juga 

terdapat area hiburan/rekreasi dan juga memiliki ruang terbuka publik yang berfungsi sebagai wadah 

interaksi sosial masyarakat khususnya kluster perkotaan. Adapun beberapa fungsi Lifestyle Center 

pada umumnya sebagai berikut :  

a. Fungsi ekonomi, adanya penyediaan dan penyewaan ritel-ritel menjadi fungsi ekonomi 

menjadi fungsi utama dari Lifestyle Center.  

b. Fungsi rekreasi/hiburan, tak hanya diisi oleh ritel-ritel yang enjual berbagai produk, Lifestyle 

Center juga menyediakan tempat-tempat rekreasi/hiburan keluarga dan juga Lifestyle 

Center memiliki ruang terbuka yang dapat dijadikan sebagai ruang komunal masyarakat 

perkotaan.  

c. Fungsi perkantoran, di Lifestyle Center juga banya dijadikan sebagai pemasaran suatu 

produk.  

 

2.2. Tipologi Proyek  

Menurut (Sasmita, 2019), bangunan pusat perbelanjaan memiliki tipe-tipe yang diklasifikasikan 

berdasarkan pasar area, pola, kepemilikan, dan barang dagangan.   

1. Klasifikasi Pasar Area  

Luas kawasan yang dilayani oleh suatu pusat perbelajaan umumnya tercermin dari dimensi 

luas pusat perbelanjaan itu sendiri. Dibawah ini dijelaskan tipe-tipe pengkalisifikasian pusat 

perbelanjaan berdasarkan pasar area : 

a. Pusat jalur komersil ialah pusat perbelanjaan berukuran kecil yang terletak di pinggir jalan 

yang bisa terjangkau dari area permukiman serta perkantoran. Luas bangunannya antara 

3.048 – 9.144 m2 yang diisi empat sampai 10 ruang toko (Gambar 2.1). 

 

 

Gambar 2. 1. Contoh Pusat Jalur Komersil 

Sumber : Sasmita, 2019 



 

6 

 

b. Pusat lingkungan ialah pusat perbelanjaan yang dapat dijangkau dari kawasan pemukiman 

dan perkotaan serta memiliki luasan sekitar 30.480 m2. Sebagian besar area lahan 

dimanfaatkan untuk bangunan utama, sedangkan sebagaian lainnya digunakan untuk area 

parkir pekerja dan pengunjung, area drop off truck, dan akses kendaraan belakang. Klasifikasi 

berdasarkan pusat lingkungan ini memiliki toko dengan jumlah sekitar 15 hingga 20 toko yang 

biasanya terdapat supermarket dan juga apotek. Perencana tata kota kerap meletakkan pusat 

perbelanjaan ini dalam satu zona dengan kawasan pemukiman, namun dikeadaan lain, 

sebagai pemisah antara zona pemukiman yang  tenang dari zona industri atau perkantoran 

yang berisik. Pusat perbelanjaan ini biasanya dapat menarik pengunjung dalam radius 1.5 mil 

(Gambar 2.2).  

 

 

Gambar 2. 2. Contoh Pusat Lingkungan 

Sumber : Samsita, 2019 

c. Pusat komunitas ialah tipe pusat perbelanjaan yang diisi dengan 20 sampai 70 ruang komersil 

dan terdapat supermarket, department store, toko-toko, restoran-restoran siap saji hingga 

bioskop. Pusat perbelanjaan tipe ini biasanya memiliki luasan sekitar 45.720 – 91.440 m2 dan 

memiliki pengunjung yang berasal dari 5 mil jauhnya (Gambar 2.3).  

 

 

Gambar 2. 3. Contoh Pusat Komunitas 

Sumber : Sasmita, 2019 
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d. Pusat daerah merupakan tipe pusat perbelajaan yang menyediakan sekitar 70 sampai 225 

ruang komersil yang diisi sekitar enam department store, toko-toko makanan, toko-toko 

barang, restoran dengan jumlah yang cukup banyak. Klasifikasi tipe ini biasanya memiliki 

luasan sekitar 91.440 m2 – 243.840 m2 dan menarik pengunjung pada radius 5 sampai 115 mil 

(Gambar 2.4).  

 

 

Gambar 2. 4. Contoh Pusat Daerah 

Sumber : Sasmita, 2019 

 

e. Pusat super daerah ialah tipe klasifikasi pusat perbelanjaan paling besar yang memiliki luasan 

sekitar 457.200 m2. Tipe ini menaungi penyewa-penyewa yang lebih banyak dari pusat 

regional. Biasanya pusat perbelanjaan tipe ini ditempatkan di kawasan sub-urban yang baru 

berkembang, dimana pada kawasan tersebut terdapat pertemuan jalan raya utama atau jalan 

tol (Gambar 2.5). 

 

 

Gambar 2. 5. Contoh Pusat Super Daerah 

Sumber : Sasmita, 2019 
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2. Klasifikasi Berdasarkan Pola 

Klasifikasi ini tertuju pada anchor tenants, yaitu para penyewa utama yang mendapatkan 

ruangan lebih eksklusif daripada penyewa biasa, biasanya berupa ukuran yang lebih besar 

dan/atau posisi letak yang lebih terjangkau. Dibawah ini dijelaskan secara singkat tipe-tipe 

klasifikasi berdasarkan pola : 

a. Pola Bentuk L yaitu barisan linier toko-toko yang berbelok sehingga membentuk dua area 

dan penyewa utama diletakkan di setiap sudut (Gambar 2.6). 

 

 

Gambar 2. 6. Contoh Pola Bentuk L 

Sumber : Sasmita, 2019 
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b. Pola Bentuk U ialah barisan pola linier toko-toko yang membentuk tiga area dimana para 

penyewa utama diletakkan di kedua ujung area serta  penyewa yang paling utama diletakkan 

di area tengah (Gambar 2.7). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 7. Contoh Pola Bentuk U 

Sumber : Sasmita, 2019 

 

c. Desain Klaster ialah barisan toko-toko yang membentuk persegi dan sirkulasi tengah. 

Biasanya penyewa utama diletakkan di area-area yang luas di bagian tepi (Gambar 2.8). 

 

 

Gambar 2. 8. Contoh Desain Klaster 

Sumber : Sasmita, 2019 

Penyewa paling utama 

Penyewa paling utama 
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d. Pola Bentuk T ialah barisan radial toko-toko yang terbagi mejadi tiga area, dimana penyewa-

penyewa utama diletakkan di area pusat (Gambar 2.9). 

 

 

Gambar 2. 9. Contoh Pola Bentuk T 

Sumber : Sasmita, 2019 

 

e. Pola Bentuk Barbel atau Double Barbel adalah dua barisan toko yang saling berhadapan 

sepanjang jalan. Para penyewa besar umumnya diletakkan di setiap ujung (Gambar 2.10).  

 

Gambar 2. 10. Contoh Pola Bentuk Barbel 

Sumber : Sasmita, 2019 
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3. Klasifikasi Berdasarkan Kepemilikan  

Pusat perbelanjaan dapat dimiliki oleh satu individu, kelompok ataupun perusahaan. Berikut 

beberapa tipe klasifikasi mengenai kepemilikan :  

a. Perorangan  

b. Kerja sama  patungan  

c. Kemitraan terbatas  

d. Perusahaan  

e. PT  

f. Kerja sama antar investor  

g. Persekutuan atau perserikatan  

h. Sewa tanah  

 

4. Klasifikasi Berdasarkan Barang Dagangan 

a. Pusat mode khusus yaitu pusat perbelanjaan yang menyediakan spesialisasi barang atau jasa 

tertentu.  

b. Outlet/ pusat diskon merupakan pusat perbelanjaan dari perusahaan-perusahaan besar 

secara nasional ataupun internasional yang menyediakan barang-barang discount dan second. 

c. Pusat Ritel merupakan pusat perbelanjaan besar dengan speksifikasi barang tertentu. Power 

Center juga dapat diartikan sebagai kumpulan dari pusat khusus. Pusat perbelanjaan tipe ini 

tidak seperti mall pada umumnya, melainkan semua ritel disusun secara berjajar menghadap 

ke area parkir, sehingga para pengunjung bisa secara langsung melewati entrance toko yang 

mereka inginkan tanpa melalui jalur tertentu terlebih dahulu.  

d. Mixed-Use Development memiliki tujuan memungkinkan orang yang bekerja bisa sekaligus 

menetap, mengunjungi tempat makan, membeli suatu keperluan, melakukan olah raga dan 

lain sebagainya dalam satu area.  

e. Pusat festival ialah pusat perbelanjaan yang berorientasi pada tema rekreasi, sehingga 

umumnya menerapkan konsep-konsep arsitektural yang berkarakter, atraktif, dan 

menghibur.  

f. Pusat gaya hidup ialah pusat perbelanjaan yang berorientasi pada gaya hidup kalangan kelas 

menengah ke atas.  
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Berdasarkan bentuk massa bangunannya, dalam (Fransisca, 2014) terdapat beberapa tipologi 

pusat perbelanjaan menurut Nadine Baddington (1982), diantaranya sebagai berikut : 

a. Pusat Perbelanjaan Terbuka  

Pusat perbelanjaan tanpa pelingkup yang terbuka langsung terhadap cahaya matahari 

(Gambar 2.11). Kesan lebih luas menjadi keuntungan tipologi ini. Akan tetapi kendala pada 

climiting control yang berpengaruh pada kenyamanan pengunjung menjadi kendalanya.  

 

 

Gambar 2. 11. Pusat Perbelanjaan Terbuka  

Sumber : Rubeinstein, H. M., 1978 

 

b. Pusat Perbelanjaan Tertutup  

Pusat perbelanjaan dengan pelingkup yang dapat melindungi dari berbagai cuaca (Gambar 

2.12). Keuntungannya yaitu climatic control dan kerugiannya terdapat pada biaya yang 

mahal dan juga kesan ruang yang sempit.  

 

 

Gambar 2. 12. Pusat Perbelanjaan Tertutup  

Sumber : Rubeinstein, H. M., 1978 
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c. Pusat Perbelanjaan Terpadu  

Pusat perbelanjaan terpadu adalah gabungan dari pusat perbelanjaan terbuka dan pusat 

perbelanjaan tertutup (Gambar 2.13). Tipologi ini muncul untuk mengatasi kebutuhan 

energi untuk control serta tingginya biaya pembuatan pusat perbelanjaan tertutup. Selain 

itu juga, bagian terbuka yang terletak di bagian tengah dapat menjadi daya tarik tersendiri 

bagi pengunjung.  

 

 

Gambar 2. 13. Pusat Perbelanjaan Terpadu  

Sumber : Rubeinstein, H. M., 1978 

Dari penjabaran mengenai tipologi pusat perbelanjaan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

Lifestyle Center termasuk dalam tipologi terpadu. Hal ini disebabkan sebuah kawasan Lifestyle Center 

mengusung konsep terbuka tetapi juga di beberapa bagian kelompok harus menggunakan konsep 

tertutup.  
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2.3. Studi Preseden  

2.3.1. Mega Foodwalk, Thailand  

 

 

Gambar 2. 14. Mega Foodwalk, Thailand  

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

 

Data umum Mega Foodwalk, Thailand  

Lokasi  : Chang Wat Sumut Prakan, Thailand 

Luas  : 5.8 Ha 

Tema desain  : Arsitektur kontemporer 

 

 

Gambar 2. 15. Fasad Mega Foodwalk, Thailand  

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

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


 

15 

 

Mega Foodwalk merupakan salah satu bangunan komersil yang memiliki tema desain arsitektur 

kontemporer. Hal ini didukung oleh bentuk fasad yang menggunakan material transparan sehingga 

dapat mengoptimalkan cahaya yang masuk. Bangunan yang terlihat kokoh ini juga memiliki denah yang 

ekspresif. Di bagian tengah bangunan terdapat area hijau yang sekaligus dijadikan sebagai ruang 

komunal untuk pengunjung. Tidak hanya dibagian tengah, di bagian depan bangunan juga digunakan 

sebagai ruang komunal. Hal ini mendukung salah satu prinsip arsitektur kontemporer yaitu 

harmonisasi ruang dalam dan ruang luar. Mega Foodwalk ini juga menggunakan dinding kaca sebagai 

pembatas antar ruang dalam dan ruang luar. Hal ini merujuk pada prinsip konsep ruang terkesan 

terbuka.  

 

Gambar 2. 16. Ruang Komunal di Bagian Tengah Mega Foodwalk, Thailand  

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

 

2.3.2. Plaza Singapura Mall, Singapura 

 

 

Gambar 2. 17. Plaza Singapura Mall  

Sumber : https://www.capitaland.com/sg/malls/plazasingapura/en/concierge/amenities.html 

https://www.archdaily.com/894133/mega-foodwalk-fos
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Data umum Plaza Singapura Mall  

Lokasi  : Orchard Road, Singapura 

Luas  : 2 Ha 

Tema desain  : Arsitektur kontemporer 

 

Plaza Singapura Mall merupakan sebuah pusat perbelanjaan yang mengusung konsep arsitektur 

kontemporer. Penerapan prinsip arsitektur kontemporer yang paling menonjol dari bangunan ini yaitu 

bentuk fasad yang memainkan bentuk pola panel ACP (aluminium composite panel). Pada dasarnya 

bentuk awal fasad Plaza Singapura Mall ini yaitu kaca glazing yang kemudian oleh arsiteknya 

ditambahkan dengan pola panel ACP yang lebih variatif sehingga membentuk pola dinamis yang dapat 

menghasilkan nilai estetika visual menjadi unik.  

Penggunaan material kaca juga tertuju pada prinsip arsitektur bergaya kontemporer yang 

memiliki fasad transparan. Fasad transparan ini juga diterapkan untuk menghasilkan cahaya yang lebih 

optimal. Penerapan prinsip arsitektur kontemporer lainnya pada Plaza Singapura Mall ini menuju pada 

poin harmonisasi ruang luar dan ruang dalam. Pemanfaatan ruang luar pada mall tidak hanya 

digunakan sebagai sirkulasi kendaraan atau parkir melainkan sebagai ruang komunal yang memberikan 

wadah untuk aktivitas pengunjung saling berinteraksi, berjalan-jalan dan bersantai (Gambar 2.18). 

 

 

Gambar 2. 18. Ruang Luar Plaza Singapura Mall  

Sumber : https://www.capitaland.com/sg/malls/plazasingapura/en/concierge/amenities.html 
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2.3.3. Museum Tsunami, Aceh  

 

 

Gambar 2. 19. Museum Tsunami, Aceh  

Sumber : https://museumtsunami.id/ 

Data umum Museum Tsunami 

Lokasi  : Aceh  

Luas  : 1 Ha 

Tema desain  : Arsitektur kontemporer 

   

 

Gambar 2. 20. Atap Museum Tsunami, Aceh  

Sumber : https://museumtsunami.id/ 
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Museum Tsunami yang terletak di Provinsi Aceh ini memiliki karakteristik dari prinsip-prinsip 

arsitektur kontemporer. Bentuk bangunan yang menyerupai kapal menjadikan bangunan ini tampak 

kokoh dan memiliki gubahan yang ekspresif. Di lantai dasar juga terlihat bahwa ruang terbuka dan 

memiliki jembatan yang terdapat air di bagian bawahnya sehingga memberikan kesan sedang berada 

di alam terbuka. Bangunan monumental sebagai pengingat akan peristiwa tsunami yang dirancang 

oleh Ridwan Kamil ini memiliki fasad yang transparan yang menggunakan material kaca dan kemudian 

ditutupi oleh secondary skin untuk menghalau cahaya masuk terlalu banyak (Gambar 2.21). 

 

Gambar 2. 21. Fasad Museum tsunami, Aceh  

Sumber : https://museumtsunami.id/ 

Pada bagian pintu masuk juga bangunan ini menggunakan ramp sehingga aksesibilitasnya baik. 

Pada bagian ruang luar dan atap bangunan, dijadikan sebagai ruang komunal yang dapat menampung 

aktivitas interaksi sosial pengunjung maupun masyarakat sekitar.  

 

2.3.4. Arta Civic Center 

 

Gambar 2. 22. Arta Civic Center  

Sumber :  
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Data umum Arta Civic Center  

Lokasi  : Belanda 

Luas  : 0.84 Ha 

Tema desain  : Arsitektur kontemporer 

   

Bangunan Civic Center ini merupakan sebuah bangunan museum (cultural center) yang 

mengusung konsep kontemporer (Gambar 2.22). Bangunan ini menggunakan fasad dengan material 

kaca yang memiliki fungsi sebagai pengoptimalan cahaya yang masuk dan dilapisi dengan secondary 

skin yang terbuat dari tanah liat yang disusun rapi. Ruang luar pada bagian depan bangunan Civic 

Center ini, bukan hanya dirancang sebagai ruang luar saja, akan tetapi difungsikan juga menjadi ruang 

komunal.  

 

2.4. Kesimpulan Studi Tipologi dan Preseden  

2.4.1. Studi Tipologi  

Berdasarkan studi tipologi yang sudah dibahas di atas, dapat disimpulkan bahwa :  

a. Lifestyle Center merupakan pusat perbelanjaan yang termasuk dalam tipe klasifikasi pasar 

area. Hal ini dikarenakan Lifestyle Center ini memiliki ruang-ruang komersil sebagak 20 hingga 

70 ruang dan juga terdapat supermarket, department store, restoran hingga area 

hiburan/rekreasi.  

b. Berdasarkan klasifikasi barang dagangan, bangunan ini diketegorikan sebagai Lifestyle Center 

dikarenakan merupakan pusat perbelanjaan yang berorientasi pada gaya hidup kalangan kelas 

menengah ke atas.  

c. Berdasarkan tipologi bentuk massa bangunan, Lifestyle Center menggunakan tipologi pusat 

perbelanjaan terpadu. Hal ini dikarenakan sebuah kawasan Lifestyle Center mengusung konsep 

terbuka dan konsep tertutup.  
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2.4.2. Preseden  

Setelah dilakukan studi preseden pada empat bangunan yang berkonsep kontemporer, 

didapatkan beberapa kesamaan pada ke empat bangunan ini yang dapat dijadikan sebagai acuan 

dalam mendesain Lifestyle Center ini, yaitu : 

a. Ke empat bangunan ini memiliki ruang terbuka yang difungsikan sebagai ruang komunal yang 

menjadi wadah interaksi pengunjung dan masyarakat sekitar. 

b. Ke empat bangunan menggunakan kaca sebagai material selubung bangunan yang kemudian 

ditutupi dengan secondary skin.  

c. Ke empat bangunan menggnakan konsep semi terbuka.  

d. Ke empat bangunan di atas menggunakan fasad dengan pola dinamis.   


