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Hasil Perancangan 

 

6.1 Rencana Tapak 

 

Gambar 6.1 Rencana Tapak 

Pada rancangan tapak bangunan lifestyle center terdiri dari jalan sebagai jalan utama 

menuju bangunan maupun keluar dari bangunan, ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai 

taman, fasilitas tambahan seperti ATM center, halte dan gazebo. Dari rencana tapak tersebut 

akan dijelaskan sebagai berikut : 

6.1.1 Perletakan dan Orientasi Massa Bangunan 

 

Gambar 6.2 Perletakan Orientasi Massa Bangunan 

UTARA  

UTARA  
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Perletakan massa bangunan diletakkan di tengah-tengah lahan dikarenakan 

mempengaruhi jalur sirkulasi manusia dalam berkendaraan  memasuki bangunan, dari 

perletakan massa bangunan itu menimbulkan arah orientasi massa bangunan yang dirancang 

menghadap ke sisi arah utara karena jalan utama berada pada arah utara sehingga 

mempermudah akses masuknya pengunjung ke dalam bangunan dan bangunan dikelilingi 

akses sirkulasi jalan kendaraan untuk mempermudah pengunjung. 

6.1.2 Sirkulasi manusia dan kendaraan 

 

Gambar 6.3 Ground-Plan 

Pada bangunan lifestyle center menghadap ke arah jalan utama di arah utara, akses 

masuk-keluar ke dalam bangunan hanya terdapat satu arah yaitu di arah utara. Hal ini 

bertujuan agar mempermudah para pengunjung untuk dapat mengakses masuk-keluar 

pengunjung dan merespon sirkulasi kendaraan pengunjung dari luar menuju ke bangunan.  
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Gambar 6.4 Parkir umum mobil 

Terdapat fasilitas parkir luar yang disediakan oleh bangunan, untuk akses sirkulasi 

parkir luar berada pada berbagai arah, tiap berbagai arah tersebut berbeda juga pengguna si 

parkir. Pengguna di arah timur laut adalah pengguna parkir umum dari si pengunjung, tujuan 

dari peletakan parkir umum itu berdekatan dengan jalan utama salah satunya 

mempermudah pengunjung untuk mengakses ke luar bangunan. Pengguna parkir di arah 

timur adalah pengguna parkir motor dari pengunjung maupun pengelola. Hal ini disebabkan 

agar akses khusus motor dipisahkan dari akses mobil agar si pengguna mendapatkan 

kenyamanan dalam mengakses kendaraan di dalam tapak. Pengguna di arah selatan adalah 

pengguna khusus pengelola yang bertujuan untuk mendekatkan akses entrance khusus 

pengelola agar tidak terlihat oleh si pengunjung.  
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Gambar 6.5 Area Drop Off 

Dalam sirkulasi manusia terdapat akses drop off dan akses pedestrian, akses drop off 

pada bangunan lifestyle center ini dibuat diberbagai arah, salah satunya di arah bagian barat 

laut, yang berfungsi sebagai drop off ojek online atau ojek pangkalan dan untuk drop off 

pengunjung dibuat mengelilingi bangunan hal ini bertujuan agar pengunjung dapat diakses 

dari segala arah dan mempermudah akses putar balik penjemputan. Akses pedestrian berada 

diarah barat laut hal ini bertujuan mempermudah pengunjung dapat menuju bangunan. 

6.1.3 Ruang Terbuka Hijau 
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Gambar 6.6 Perspektif Ruang Terbuka Hijau 

Untuk ruang terbuka hijau lifestyle center berada pada arah barat laut yang berdekatan 

dengan akses keluar dari bangunan. di area terbuka hijau terdapat fasilitas yang dibuat untuk 

pengunjung, yaitu ATM Center, Pos Keamanan, Gazebo dan Halte. 

6.2 Rancangan Bangunan 

6.2.1 Bentuk Bangunan  
 

 

Gambar 6.7 Perspektif Bentuk Bangunan 

Bentuk gubahan massa bangunan lifestyle center ini memiliki bentuk dominan 

geometris persegi panjang dengan satu massa bangunan yang menciptakan bangunan yang 

mengundang masyarakat dalam mengunjungi bangunan lifestyle center ini. Bangunan ini 

diharapkan dapat menjadi ikon dari kota bandar lampung untuk menjalankan bisnis 

perdagangan. 
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6.2.2 Tata Letak dan Bentuk Ruang 

Dalam merancang tata letak dan bentuk ruang lifestyle center termasuk menjawab isu 

fleksibilitas, dimana isu fleksibilitas ini dirancang dengan pendekatan ruang antar ruang yang 

memiliki fungsi tiap ruangannya tetapi jika ingin digunakan dengan fungsi yang berbeda 

ruangan tersebut bisa menyesuaikan, dan isu keamanan dan kenyamanan dimana tata letak 

dan bentuk ruang ini diberikan zona tiap lantai yang berbeda fungsi kegiatannya dengan 

ruang yang ada. Hal ini bertujuan untuk menjaga tingkat kenyamanan pada setiap lantai, dan 

untuk isu keamanan pada tiap lantai diberikan tangga kebakaran yang dirancang pada sesuai 

standard kebakaran dimana tangga kebakaran diberikan jarak antar 30 meter agar pengguna 

bangunan dapat menjangkau jika terjadi sesuatu hal yang tidak di inginkan  

 

Gambar 6.8 Ruang Lantai Basement 2 

Untuk memasuki lantai basement terdapat ramp yang berada di sisi timur , dan di sisi 

barat terdapat ramp yang menuju keluar dari lantai basement. aktivitas utama difokuskan 

pada kegiatan parkir kendaraan mobil pada pengguna publik, selain kegiatan parkir terdapat 

kegiatan pusat perbelanjaan supermarket. Di dalam supermarket terdapat lift barang di sisi 

arah timur yang bertujuan pengangkutan barang dari lantai dasar untuk memenuhi 

kebutuhan persediaan supermarket dan mempermudah akses penyewa. Lift barang ini akan 

mengakses dari lantai basement hingga lantai 3. Perletakan supermarket di dalam basement 

bertujuan agar pengunjung dapat mengakses menuju lantai dasar dapat melalui supermarket 

dan juga mempermudah pengunjung dalam berbelanja yang dapat diakses oleh pengguna 

parkir.  

U 
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Gambar 6.9 Ruang Lantai Basement 1 

Untuk memasuki lantai basement pertama yang berada di paling bawah terdapat ramp 

dalam bangunan berdampingan dimana ramp tersebut ada untuk menuju basement lantai 

pertama dan menuju keluar dari basement lantai pertama. Aktivitas utama tetap difokuskan 

sebagai parkir kendaraan mobil pengunjung dan juga area supermarket, tetapi terdapat juga 

aktivitas bagian servis yang terdiri dari Ground Water Tank (GWT), Ground Water Tank (GWT) 

olahan, ruangan untuk genset, Sewage Treatment Plant (STP), Ruang Pompa, Ruang ME dan 

Ruang Chiller (Pengguna AC Sentral). Perletakan Area Servis di lantai paling bawah tanah 

bertujuan agar pihak maintanance dapat mengakses lebih mudah dan tidak mengganggu 

ruang-ruang di sekitarnya. 

 

 

Gambar 6.10 Ruang Lantai Dasar 

U 

 
U 
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Pada lantai 1, terdapat kegiatan utama yaitu pengguna penyewa dan pengunjung 

dimana ada aktivitas jual-membeli, ruang-ruang yang diletakkan di lantai 1 yaitu Dept. Store, 

Cafe, dan Restoran. Terdapat kegiatan pengelola untuk kepentingan bangunan yaitu Loading 

Dock, Ruang ME, dan Ruang AHU. Selain itu, terdapat fasilitas bangunan yang menyediakan 

Lavatory, Musholla dan Nursery Room. Pada saat masuk ke dalam bangunan, terdapat atrium 

yang cukup besar sehingga dapat digunakan sebagai area berkumpul dan area pameran iklan 

maupun lainnya yang dapat memajukan bisnis perdagangan. Di area atrium tersebut 

terdapat lift pengunjung dan ekskalator yang dapat diakses oleh pengunjung menuju lantai 

2 dan lantai 3.  

 

Gambar 6.11 Ruang Lantai 2 

Pada lantai 2, tingkat kegiatan pengguna mulai meningkat dimana terdapat ruang yang 

kegiatan nya semakin ramai dikunjungi. Ruang-ruang yang diletakkan di lantai 2 yaitu Retail 

Besar, Retail Sedang, Retail Kecil, Restoran, Cafe, dan Bioskop. Terdapat kegiatan pengelola 

untuk kepentingan bangunan yaitu Ruang ME, Ruang AHU dan kegiatan pengelola untuk 

kepentingan bioskop yaitu Ruang Penyimpanan, Ruang Housekeeping, Ruang Karyawan 

Bioskop, Ruang Proyektor, dan Ruang CCTV bioskop. Untuk mendukung ruang di lantai 2 juga 

terdapat fasilitas bangunan yaitu Lavatory dan Musholla.  

U 
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Gambar 6.12 Ruang Lantai 3 

Pada lantai 3, kegiatan pada ruangan ini memiliki kesamaan terhadap lantai 2 tetapi 

ada penambahan ruang dalam kegiatan pengelola dan pengurus bangunan yaitu terdapat 

Ruang Manager Pengelola Bangunan, Ruang Marketing Bangunan, Ruang Customer Service 

Bangunan, Ruang Accounting, Ruang CCTV Keseluhan Bangunan, Ruang Eletrikal Bangunan, 

Ruang Housekeeping, Dan Ruang Security Bangunan yang bertugas dalam mengurus dan 

mengelola bangunan.  

6.2.3 Sirkulasi dalam Bangunan 

Pada sirkulasi dalam bangunan ini memiliki sirkulasi jenis yang berbeda tiap lantai dan 

berbeda juga fungsi sirkulasi dari pengguna.  

      

 U 
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Gambar 6.13 Sirkulasi Basement 

Pada lantai tiap basement sirkulasi kendaraan memiliki hanya satu arah yang dapat 

diakses pengguna dalam parkir sehingga mempermudah pengguna dalam berkendaraan. 

Untuk supermarket di dalam area berbelanja, memakai sirkulasi double loaded untuk si 

pengguna dapat mengakses tiap rak dalam berbelanja kebutuhan. 

 

Gambar 6.14 Sirkulasi Lantai Dasar 

Pada lantai 1 terdapat atrium yang berfungsi sebagai sirkulasi dengan berjenis sirkulasi 

double loaded. Karena atrium ini cukup besar sehingga dapat digunakan sebagai area 

berkumpul.  
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Gambar 6.15 Sirkulasi Lantai 2 

 

Gambar 6.16 Sirkulasi Lantai 3  

Pada lantai 2 dan 3 terdapat void ditengah-tengah sehingga sirkulasi pada lantai ini 

berjenis sirkulasi single loaded. Sirkulasi ini digunakan agar para pengunjung dapat 

menikmati aktifitas yang ada dilantai bawah.  

Pada lantai 3 sisi arah timur terdapat sirkulasi single loaded khusus pengguna pengurus 

bangunan, dan di sisi arah barat terdapat sirkulasi double loaded bagi pengunjung untuk 

mengunjungi antar retail. 
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6.2.4 Rancangan Fasad  

 

Gambar 6.17 Tampak Tipikal Rancangan Fasad 

Pada bangunan lifestyle center ini dinding terluar menggunakan dinding bata dengan 

dilengkapi kaca transparan berjenis stopsol, kaca ini dibuat mengelilingi bangunan dengan 

fungsi visibilitas dari dalam ke luar bangunan. karena penggunaan material kaca pada 

bangunan tinggi, maka digunakan secondary skin untuk melapisi kaca sebelumnya. Fungsi 

secondary skin ini juga merespon dari penggunaan kaca stopsol, yaitu mengurangi radiasi 

sinar matahari yang masuk ke dalam bangunan demi menjaga visibiltas keluar bangunan.  

 

Gambar 6.18 Sistem Secondary Skin 
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Penggunaan secondary skin ini hanya digunakan pada bangunan sisi arah utara, hal ini 

bertujuan sebagai salah satu fungsi lain selain dari mengurangi radiasi matahari adalah untuk 

estetika bangunan. 

Dalam proses maintenance secondary skin dibuat kantilever dengan material baja 

ditopang struktur pada bangunan berjarak 2 m dengan struktur bangunan. 

 

Gambar 6.19 Tampak Timur 

6.2.5 Sistem Struktur dan Konstruksi 

 

Gambar 6.20 Potongan Prinsip 

Dalam penggunaan sistem struktur pada bangunan lifestyle center ini menggunakan 

struktur konstruksi beton bertulang pada kolom dengan jarak antar kolom 10 meter, balok 

dengan fungsi sebagai dudukan lantai dan pengikat kolom dan plat lantai. Sistem pencetakan 
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beton dilakukan langsung di tempat proyek dikarenakan sistem grid kolom yang digunakan 

tidak modular.  

 

Gambar 6.21 Sistem Struktur Atap 

Pada konstruksi atap bangunan menggunakan atap plat beton dengan kemiringan 1-

2%  yang dilapisi dengan waterproofing guna mencegah kebocoran pada bagian atap yang 

dapat mengganggu aktivitas ruang dibawah. 

6.2.6 Sistem Utilitas 

a) Sistem Utilitas Pipa Air 

 

 

Gambar 6.22 Denah Utilitas Pipa Air Toilet  
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Gambar 6.23 denah utilitas air  
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Sumber air bersih pada bangunan lifestyle center berasal dari sumur bor yang 

dibuat di belakang bangunan di arah selatan yang selanjutnya di tampung 

oleh ground water tank yang selanjutnya dialirkan ke roof water tank setelah 

itu dialirkan ke pipa yang terpasang. Setelah dialirkan, terdapat pengolahan 

air dari wastafel dan air tempat wudhu yang dialirkan menuju ground water 

tank khusus olahan dari air kotor, setelah diolah air tersebut dialirkan 

kembali dan digunakan sebagai air flush closet. Untuk pembuangan air 

kotoran yang berasal dari closet dan urinal langsung dialirkan menuju 

septictank yang berada di dekat daerah toilet, yaitu di arah timur dan di arah 

selatan. Sedangkan air kotor dialirkan menuju pembuangan kota. 

b) Sistem Utilitas AC 

 

 

Gambar 6.24 Potongan Sistem Utilitas AC 

Bangunan lifestyle center ini menggunakan jenis AC Sentral, jenis AC Sentral 

ini membuat ruangan menjadi bersih karena peletakkan unit indoor nya 

berada di plafind ruangan. Untuk sistem AC Sentral komponen air handling 

unit (AHU) ada di setiap lantai, mesin chiller berada pada lantai paling bawah 

basement dan pendingin seperti cooling tower berada di atap plat beton. 

Perletakan tersebut merupakan sistem kerja dari AC Sentral.  
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c) Sistem Utilitas Kebakaran 

 

Gambar 6.25 Denah Sistem Utilitas Kebakaran 

Pada sistem utilitas kebakaran ini memiliki proteksi kebakaran pasif yaitu 

hydrant. Peletakan antar hydrant ini berjarak 30 meter sesuai dengan 

standar proteksi kebakaran, dan letak posisi hydrant berada pada dekat pada 

tangga kebakaran. Untuk sumber air pada hydrant berada pada luar 

bangunan yang jaraknya 35 meter. Tangga kebakaran tersebut memiliki tebal 

dinding 30 yang dapat menahan panas selama 2 jam. 

6.3 Rekapitulasi data Hasil Rancangan 

Dari hasil proses perancangan ini, luas bangunan keselurahan 24.400 m2 dengan jumlah 

lantai 5, yaitu basement dua lantai dan diatas tanah 3 lantai, koefisien dasar bangunan (KDB) 

pada bangunan lifestyle center sebesar 7200 m2 , koefisien lantai bangunan (KLB) yang 

dilaksanakan sebesar 28800 m2, koefisien daerah hijau (KDH) sebesar 2400 m2 (Quinc and 

Nac, 2011), untuk parkir yang direncanakan untuk pengunjung parkir mobil terletak di 

basement dengan jumlah unit 128 unit(Dirjen Perhubungan Darat, 1996) , untuk parkir motor 

pengunjung dan pengelola diletak di luar bangunan untuk mempermudah akses pengguna 

dalam berkendara, dengan jumlah 160 unit motor. Untuk parkir umum disediakan di bagian 

sisi timur laut.  
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REFLEKSI PROSES PERANCANGAN 

 

Selama proses pengerjaan saya mendapatkan ilmu pembelajaran tentang proses 

perancangan bangunan. kendala pertama yang dialami yaitu menentukan gubahan massa 

yang akan diterapkan, saya memberi banyak alternatif gambar gubahan massa kepada dosen 

pembimbing tetapi pada saat pengerjaan, gubahan massa yang dipilih oleh dosen tidak dapat 

saya gunakan karena tidak sesuai dengan judul pengerjaan saya yaitu sebagai aspek 

fungsional. Maka dari itu, saya mengubah bentuk bangunan kembali dan berbentuk 

geometris dasar. Kendala selanjutnya, saat menentukan konsep perancangan saya. Pada saat 

itu saya belum mengerti arti dari konsep itu seperti apa, saya memberi konsep arsitektur 

modern pada saat menuju sidang 2. Ketika saya menuju sidang 2, pada h-2 jam salah satu 

dosen mengatakan konsep saya sudah lama dibuang. Lalu saya down menuju sidang tetapi 

saya tidak menunjukkan bahwasannya saya down, saya tetap percaya diri saat sidang 2. 

Setelah sidang 2 saya langsung mencari tau apa arti dasar dari konsep. Pada akhirnya saya 

mendapatkan arti dari konsep itu seperti apa, sehingga saya bisa menentukan konsep 

perancangan dan konsep gubahan massa yang saya terapkan.  

  


