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Abstraksi :
Di zaman modern seperti sekarang ini, di Indonesia khususnya di Jakarta, pusat
perbelanjaan modern atau lebih dikenal dengan sebutan Mall / Department store
bukanlah merupakan hal yang luar biasa, karena seperti yang kita ketahui,
perkembangan dari Mall itu sendiri sangatlah cepat dan pesat. Salah satu
alasannya yaitu dimana manusia ingin segala sesuatunya bersifat praktis,
higienis, dan tidak merepotkan. Selain itu juga, bisnis ini sangat menggiurkan.
Dalam perkembangannya, Mall mall yang ada di indonesia tidak hanya
menyediakan fasilitas perbelanjaan, akan tetapi juga menyediakan berbagai
fasilitas menarik salah satunya yaitu outdoor sport area. Salah satu mall yang
menerapkan fasilitas ini yaitu Mall Margo City, Depok. Margo City merupakan
Pusat Perbelanjaan & Hiburan yang terletak di Jl. Margonda Raya, dengan
gedung berdesain dinamis dan modern, dengan luas bangunan 67.000 m2 berdiri
di atas tanah seluas 7.5 Ha. Margo City juga didukung dengan desain arsitektur
yang khas dan unik, yaitu memiliki land mark sebuah crown berbentuk
rangkaian besi tersusun menjulang di atas atrium dan skylight, setinggi 40 m.
Mall Margo city memiliki berbagai fasilitas. Fasilitas tersebut dikembangkan
dalam bentuk clustered dan terwujud dalam 3 zona yang meliputi: Margo Zone,
City Zone dan O-Zone. Salah satu fasilitas unik yang ada di mall Margo city
yaitu outdoor Sport area yang terletak di zona O-Zone. Agar bangunan utama
mall Margo city dengan Sport area nya dapat menyatu dalam suatu wadah dan
saling mendukung, diperlukan suatu ide desain dan gagasan yang tepat. Salah
satu elemen desain yang berpengaruh yaitu sirkulasi. Dalam penulisan ini akan
membahas tentang unsur unsur sirkulasi dilanjutkan dengan pengertian
sirkulasi dan pembagian yang terdapat didalamnya sehingga penelitian ini dapat
dengan jelas alur jalan pengertiannya. Pada bagian selanjutnya membahas
tentang landasan teori serta tinjauan khusus yang berhubungan dengan sport
area. Penulisan terakhir membahas tentang jawaban dari pokok permasalahan

sehubungan dengan pola sirkulasi yang ada pada sport area di mall Margo city.

