
 

BAB II 

PEMAHAMAN PROYEK 
 

2.1 Pengertian Proyek 

Proyek akhir ini merupakan proyek perancangan arsitektur lifestyle center yang 

menggabungkan pusat perbelanjaan dan area rekreasi. Proyek diharapkan dapat menjadi 

pusat dari gaya hidup masyarakat perkotaan dan menjawab kebutuhan akan tempat 

berbelanja dan rekreasi yang menarik minat pengunjung serta nyaman bagi pengunjung dan 

ramah lingkungan. 

Menurut Nadine Beddington (1982), pusat perbelanjaan adalah suatu kompleks 

pertokoan/perbelanjaan terencana yang pengelolaannya ditangani melalui administrasi 

pusat, yang meminjamkan atau menjual usulan unit pertokoan/distribusi untuk kegiatan 

transaksional dan pengawasan yang dilakukan oleh pengelola yang bertanggung jawab penuh 

atas aktivitas perbelanjaannya. 

Secara umum, Lifestyle Center adalah jenis pusat perbelanjaan terbuka yang dapat 

menampung fasilitas komersial dan rekreasi campuran yang memenuhi kebutuhan skala 

regional, kegiatan publik dan ruang hijau. Pusat kehidupan menikmati lingkungan kawasan 

bisnis yang nyaman dan indah untuk memenuhi kebutuhan belanja dan rekreasi. Keberadaan 

lifestyle center khususnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat urban dan suburban akan 

mampu mewadahi ruang terbuka dan ruang hijau sebagai tempat rekreasi dan aktivitas 

masyarakat. 

 

2.2 Tipologi Proyek  

Perkembangan lifestyle center tidak lepas dari perkembangan retail dan mall. Pada 

tipologi shopping mall dan lifestyle center terdapat banyak kesamaan. Terdapat beberapa 

klasifikasi shopping center yang berkembang saat ini antara lain : 

a. Dari segi pelayanan, perencanaan, pengembangan dan pengelolaan pusat 

perbelanjaan standar U.L.I, Edgar Lion P.Eng (2016) di dalam Sinawastu dapat dibagi 

menjadi tiga kategori, yaitu : 

1) Regional Shopping Center 

Luasnya antara 27.870-92.900 meter persegi dan terdiri dari 2 atau lebih yang 

setara dengan ukuran department store. Layanan ini memiliki skala antara 

150.000 dan 400.000 penduduk dan berlokasi strategis dekat dengan kantor, 

tempat hiburan dan seni. 

2) Community Shopping Center 

Dengan luas 9.290-23.225 m2, terletak dekat dengan pusat kota (wilayah) 

dengan department store, supermarket dan jangkauan layanan 40.000-150.000 

orang. 

  



 

 

3) Neighbourhood Shopping Center 

Meliputi area seluas 2.720 hingga 9.290 m2, jangkauan layanan dari 5.000 hingga 

40.000 orang. Unit seukuran supermarket dan berada di dekatnya. 

b. Berdasarkan Bauran Jenis Usaha 

Berdasarkan bauran jenis usahanya, pusat perbelanjaan dibedakan menjadi : 

1) Pusat perbelanjaan berorientasi keluarga 

Menyediakan semua hal dalam satu atap (all under one roof family-oriented 

shopping center) yang didominasi oleh hypermarket, pusat hiburan, cinema, area 

boling dan biliar. 

2) Pusat perbelanjaan spesialis 

Biasanya lebih kecil daripada pusat perbelanjaan berorientasi keluarga dan hanya 

menawarkan satu jenis perdagangan utama, yang dilengakapi oleh sejumlah toko 

yang mendukung bisnis utama, seperti restaurant. 

3) Pusat perbelanjaan gaya hidup (lifestyle shopping center) 

Berfokus pada pelayanan pada para professional muda yang bekerja di wilayah 

kota. Menawarkan produk tematis yang berkaitan dengan kebutuhan gaya hidup 

yang dipadukan dengan kegiatan rekreasi.  

 

 

 

 

 

  



 

2.3 Studi Preseden 

2.3.1 Lampung Walk 

Lampung Walk berlokasi di Sukarame, Bandar Lampung yang mengusung konsep One 

Stop Family Entertaiment. Lampung Walk menggabungkan konsep wisata dengan liburan, 

olahraga, dan kuliner. Fasilitas yang disediakan di Lampung Walk adalah water boom, kolam 

renang dengan water slide untuk anak-anak beserta kolam semi olympic, retail, studio 3D, 

Foodcourt, café dan restaurant, fasilitas olahraga seperti futsal, badminton, dan basket 

(Gambar 2.1). 

 
(a) 

 
(b) 

 
         (c) 

 
Gambar 2. 1 Fasilitas Lampung Walk 

(a) Water Boom, (b) Foodcourt, (c) Fasilitas Olahraga 

 

  



 

2.3.4 Paris Van Java  

 

 
Gambar 2. 2. Paris Van Java, Bandung 

 
 Informasi Bangunan 

 Lokasi   : Jalan Sukajadi no. 131-139 

 Tahun persemian  : 2006 

 Jumlah Toko dan jasa : 200 

 Anchor tenant  : 10 

 Total Retail   : 63 

 Luas Lahan   : 3 Ha 

 Luas Pertokoan  : 2700 m2 

 Jumlah Lantai   : 4 lantai 

 Parkir   : 2000 kendaraan 

 

Paris Van java merupak salah satu lifestyle center yang berada di Kota Bandung 

dengan konsep semi terbuka (Gambar 2.2). Perencanaan konsep merupakan penyatuan alam 

dengan koridor lebar dan skylight. Hal ini dapat terlihat dari hampir seluruh bagian bangunan 

merupakan penghawaan alami.   

Paris Van Java terdiri dari beberapa bagian lantai yaitu ground floor, upper ground dan 

lower ground (Gambar 2.3). Fasilitas yang disediakan beragam dari pusat perbelanjaan yang 

terdiri dari retail dengn merek-merek terkenal, rekreasi dan taman flora dan fauna. Pada 

(Gambar 2.4) dapat terlihat sky level pada bangunan dan juga siteplan bangunan Paris Van 

Java dapat dilihat pada (Gambar 2.5). 

  



 

1. Lower Ground 

 
(a) 

2. Ground Floor Level 

 
(b) 

3. Upper Ground Level 

 
(c) 

Gambar 2. 3 Peta Floor Level Paris Van Java.  

(a) Lower Ground Level , (b) Ground Floor Level, (c) Upper Ground Level 

 

 



 

1. Sky level 

 
 Gambar 2. 4. Sky level level Paris Van Java 

 

2. Peta Paris Van Java 

 
Gambar 2. 5. Peta Paris Van Java 

 

 

Analisis Karakter Mall 

 

1. Menerapkan sirkulasi pedestrian ways atau koridor dan koridor tertutup dengan atap 

transparan (Gambar 2.6, 2.7). 

 

 
Gambar 2. 6. Koridor pedestrian ways terbuka 

 

 
Gambar 2. 7. Koridor pedestrian ways 

terbuka 

 

 

 



 

2. Terpusat (arah pergerakan menuju satu titik pusat) sebagai titik yang 

menghubungkan setiap persimpangan pada jalur sirkulasi (Gambar 2.8). 

 

 
Gambar 2. 8. Titik pusat persimpangan koridor 

     

3. Open space pada bagian depan tepat pada bagian entrance yang berfungsi 

menyambut pengunjung yang datang dan juga sebagai fasilitas Ketika terdapat acara 

panggung (Gambar 2.9). 

 

 
Gambar 2. 9. Open space dibagian depan 

              

  



 

 

4. Taman dan area perkebunan pada bagian rooftop sebagai penghijauan juga sebagai 

wahana rekereasi sekaligus tempat bersantai (Gambar 2.10, 2.11). 

 

  

 

5. Titik spot yang menarik dengan hiasan lampu pada malam hari yang berada ditengah 

persimpangan sirkulasi yang dapat menjadi daya tarik bagi pengunjung serta 

menghidupkan suasana dalam ruang (Gambar 2.12). 

 

 
Gambar 2. 12. Lokasi Spot foto 

  

Gambar 2. 10. Taman flora dan Fauna Gambar 2. 11. Rooftop garden 



 

2.3.3  Design Orchad Incubator 

 

 
Gambar 2. 13. Bangunan Orchad Road 

 

Lokasi   : Orchad Road, Singapore 

  Tahun persemian  : 2019 
  Jumlah Lantai   : 3 lantai 

   

Incubator adalah shopping center retail terletak di persimpangan Jalan orchad yang 

sangat terkenal, di desain oleh WOHA dilahan berukuran 2350 m². Hal yang menarik pada 

bangunan ini, incubator menawarkan tipologi bangunan retail yang baru,  bangunan yang 

ramah pejalan kaki, ruang sangat inklusif bagi pejalan kaki ditambah dengan keberadaan roof 

garden pada lantai 2 seperti mengajak menikmati keindahan orchard road (Gambar 2.14). 

Bangunan didesain dengan konsep biophilic architecture pada pusat retail seperti oase pada 

panasnya setelah berbelanja, ruang publik amphitheater salah satu inovasi yang menarik, 

peranan amphitheater selain tempat duduk dapat memaksimalkan visibilitas orchard road, 

selain itu amphitheaterpun dapat difungsikan sebagai tempat menonton pertunjukan yang 

menunjang retail (Gambar 2. 15). 

 

 

Gambar 2. 14. Biophilic architecture 

 



 

 

   
Gambar 2. 15. Amphitheater 

 

Denah didesain agar dapat beradaptasi dengan lahan, dengan mempertimbangkan 

peraturan (batas site dan jalan), entrance berada pada hook site daerah ramainya, lalu kita 

akan dihadapkan pada 2 pilihan menuju ruang terbuka publik atau ruang dalam, di lantai 2 

pengunjung disajikan dengan area amphitheater tempat duduk dan tanaman yang menjadi 

salah satu elemen dari  desain biophilic, area servis ditempatkan di kanan lahan beserta tangga 

darurat, pada lantai ketiga digunakan sebagai café yang menghadap ke ruang terbuka publik. 

 

2.3.4  Mega Foodwalk 

 

 
Gambar 2. 16. Aktivitas ruang public 

 

Menyatukan urban life dengan menghadirkan suasana alam demi pengalaman 

berbelanja seolah berada ditengah alam terbuka merupakan (‘Reconnecting Urban Life with 

Nature Through A Flowing Shopping Experience’) slogan Moga Foodwalk yang akan 

memberikan pengalamanan berbelanja dengan pengalaman menelusuri alam yang mengalir 

dengan lansekap alam asri.  



 

Berada diatas lahan seluas 58.000 m² dan didesain oleh FOS, Mega Foodwalk memiliki 

banyak hal menarik disetiap segi aspek desainnya. Poin desain menarik dari Mega Foodwalk 

adalah keberadaan suasana ruang publik dan desain lansekap arsitektural Mega Food Walk 

seolah ingin mengajak pelanggan untuk mengeksplorasi esensi lansekap arsitektur dan 

merasakan elemen alam dari keberadaan tersebut. Banyak area aktivitas yang dapat 

dihasilkan, seperti taman dengan kolam renang, trotoar melengkung, trotoar yang 

menghubungkan sejumlah besar bangunan, pohon-pohon tinggi di gedung, dan amfiteater 

ikonik sebagai fasilitas bersantai. (Gambar 2.17). Selain itu, langit-langit terbuka di satu sisi 

bangunan dirancang untuk membiarkan angin masuk, memungkinkan skylight menggunakan 

cahaya alami untuk penerangan, membuat bangunan lebih hemat energi (Gambar 2.17). 

 

Gambar 2. 17. Ceiling open skyligh 

 

Rencananya mengadopsi bentuk dua volume bangunan, volume pertama digunakan 

untuk tempat parkir dan volume kedua digunakan untuk ruang utama aktivitas. Pusat gaya 

hidup terdiri dari ruang yang cukup luas antara tempat parkir dan bangunan yang ada, ada 

plaza di pintu masuk, ruang terbuka dengan void, dan area komersial yang memaksimalkan 

penggunaan lahan (Gambar 2.18). 

 

 

Gambar 2. 18 Massa Bangunan Mega Foodwalk 

  



 

2.3.5 Beach Walk Bali  

 Terletak di Kuta, Bali yang dibangun pada lahan sekitar 3,7 hektar yang berada tidak 

jauh dari Pantai Kuta yang apabila berdiri di lantai 2 kita bisa memandang indahnya pantai 

kuta dari kejauhan (Gambar 2.19). 

 

  
Gambar 2. 19 View Beach Walk yang mengarah ke Pantai Kuta 

 

  Mall ini memiliki desain yang unik yaitu bangunan dengan arsitektur vernakular yang 

dilengkapi dengan ornamen vegatasi hijau yang mencolok pada fasadnya yang membuat mall 

ini terlihat sangat hidup. Keberadaan unsur vegetasi dan air pada bangunan ini diaplikasikan 

hampir pada setiap bagian banguna yang menghubungkan ruang dalam dan luar. Keberadaan 

unsur air yang bersebalahn dengan jalur sirkulasi dapat menciptakan suasana asri pada 

bangunan dan menciptakan interaksi harmonis antara ruang dalam tempat manusia 

beraktifitas dengan ruang luar yang terdiri dari eleme-elemen alam (Gambar 2.20). 

 

  
 



 

 
Gambar 2. 20 Vegetasi dan unsur air pada bangunan 

   

2.3 Kesimpulan Studi Tipologi dan Preseden 

Berdasarkan hasil studi perseden yang telah dilakukan ada beberpa isu-isu umum dan 

hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam proses merancang nantinya : 

1. Isu yang terlihat jelas pada masing-masing studi perseden yaitu bagaimana menciptakan 

ruang yang dapat megakomodasi berbagai kegiatan bisnis dengan kegaitan hiburan 

sehingga dapat dihasilkan ruang yang dapat menampung beberapa kegiatan dalam satu 

bangunan. 

2. Berdasarkan hasil studi yang telah dilakukan keberadaan unsur alam pada bangunan 

terinterigrasi baik dengan kegiatan manusia. Pada perseden diatas terlihat bahwa 

keberadaan vegetasi dan pencahayaan alami didesain untuk dapat mendukung dan 

berdampingan dengan kegiatan manusianya. 
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