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BAB II 

PEMAHAMAN PROYEK 

 

2.1 Pengertian Proyek 

Memahami arti dari pusat kegiatan mahasiswa sendiri harus diawali dengan pengertian dasar dari 

universitas atau dalam kasus ITERA, dari institut itu sendiri. Menurut Geoffrey M. Hodgson 

(2006), institut merupakan wadah dimana orang-orang dengan bidang-bidang ilmu tertentu 

melakukan kegiatan edukasional, penelitian, atau kegiatan sosial. 

 

Di dunia pendidikan tinggi dengan latar belakang orang yang sangat beragam, tentu 

diperlukannya suatu hal yang dapat menghilangkan perbedaan-perbedaan tersebut dan 

menyatukannya. Di situlah pusat kegiatan mahasiswa berperan sebagai media penggabung atas 

perbedaan yang ada di lingkungan kampus. pusat kegiatan mahasiswa telah berkembang seiring 

dengan perubahan bentuk kepengurusan kampus, teknologi serta kebutuhan kampus. Satu aspek 

yang tidak pernah berubah, tetap terjaga dan menjadi esensi penting pusat kegiatan mahasiswa 

adalah peranannya sebagai gerbang dan wajah kampus kepada publik. Fasilitas yang tersedia di 

pusat kegiatan mahasiswa memiliki kesamaan pada Community Center, pusat kegiatan 

mahasiswa sebagai pusat dari komunitas kampus menjadi fasilitator interaksi sosial, pelayanan 

kepada pengguna, dan juga sebagai bentuk identitas. 

 

Melalui desain yang bagus, pusat kegiatan mahasiswa dapat menjadi salah satu nilai jual suatu 

kampus, tidak hanya dalam segi bisnis namun dalam penerimaan mahasiswa, staf dan tenaga didik 

melalui kualitas dari fasilitas yang tersedia. Dikutip dari studi oleh Atkins J. (2012) tentang desain 

dari suatu pusat kegiatan mahasiswa, faktor-faktor penting yang menjadi kunci dalam 

pertimbangan desain dan pemrograman ruang dalam pusat kegiatan mahasiswa yaitu:  

 Pusat dari komunitas kampus 

 Penekanan visual 

 Pusat penyebaran informasi 

 Mudah beradaptasi dengan perkembangan teknologi 

 Lingkungan yang Multi-Tujuan dan Multi-Kultural 

 Meningkatkan pengalaman mahasiswa di kampus 

 Berkelanjutan dan fleksibel 
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2.2 Lingkup Perancangan 

Perancangan dari pusat kegiatan mahasiswa di ITERA memiliki 4 lingkup perancangan. 

Perancangan massa dan fasad bangunan utama, perancangan sirkulasi dan pembagian ruang 

dalam bangunan utama, perancangan plaza sebagai ruang penghubung, dan perancangan RTH 

serta landscaping. 

 

Perancangan massa dan fasad akan berfokus kepada gubahan bentuk dari bangunan pusat kegiatan 

mahasiswa ini dan penekanan visual dalam penampilannya, baik penamplan massanya secara 

keseluruhan maupun penampilan fasadnya. Lalu ada perancangan sirkulasi dan pembagian ruang 

dalam bangunan utama yang akan berorientasi dalam pengaturan sirkulasi di kawasan Pusat 

Kegiatan Mahasiswa ITERA. 

 

Selanjutnya ada perancangan plaza sebagai ruang penghubung antar pusat kegiatan mahasiswa 

dan kawasan sekitarnya, perancangan ruang penghubung ini dapat dikatakan sebagai salah satu 

faktor utama perancangan dalam menarik pengunjung karena sebelum pengunjung merasakan 

bangunan utamanya, pengunjung terlebih dahulu akan merasakan suasana diluar bangunannya. 

Kemudian yang terakhir adalah perancangan RTH dan landscaping di kawasan Pusat Kegiatan 

Mahasiswa ITERA ini, sesuai dengan motto ITERA yaitu ‘Smart, Friendly, and Forest Campus’, 

Pusat Kegiatan Mahasiswa ITERA juga akan menunjukan ídentitas ‘Forest Campus’ melalui 

lingkup perancangan ini. 

 

Kemudian apa-apa saja yang tidak menjadi lingkup perancangan dalam proyek Pusat Kegiatan 

Mahasiswa ITERA ini yaitu adalah alur penanganan limbah dan air limbah yang berada di 

eksisting lahan karena diasumsikan hal itu sudah ditangani oleh pihak ITERA sendiri. Lalu untuk 

bagian konstruksi dan struktur, pada perancangan ini diasumsikan bahwa hal-hal tersebut sudah 

ditangani oleh pihak kontraktor pembangunan proyek Pusat Kegiatan Mahasiswa ITERA ini. 

 

2.3. Kriteria Keberhasilan Proyek 

Perancangan Pusat Kegiatan Mahasiswa ITERA memiliki kriteria keberhasilan yaitu: 

 Rekreatif 

 Menjadi Ikon dari ITERA 

 Ramai pengunjung 

 Sesuai fungsi 
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Tujuan utama pusat kegiatan mahasiswa ini adalah menjadi pusat aktifitas non akademik 

mahasiswa di kawasan kampus yang serius, sehingga diharuskan mampu memfasiltasi dan 

mendukung kebutuhan mahasiswa ITERA dalam melakukan kegiatan non-akademik mereka 

 

Suatu pusat kegiatan mahasiswa diharapkan menjadi penunjuk jati diri dari suatu kampus dan 

sivitasnya. pusat kegiatan mahasiswa walaupun akan sangat sering digunakan oleh sivitas kampus 

itu sendiri, tidak juga menutup kemungkinan akan digunakan oleh masyarkat umum seperti tamu 

kampus dan pengunjung kampus. Oleh karena itu pusat kegiatan mahasiswa ini haruslah selalu 

memberikan kesan terbaik karena akan berperan sebagai pintu awal antara kampus dan 

lingkungannya. 

 

Kriteria keberhasilan yang terakhir, dan sangat penting juga yaitu ramai atau tidaknya pengunjung 

yang datang. Jumlah pengunjung mengindikasikan keberhasilan suatu proyek pembangunan, 

dimana pengunjung yang ramai mengindikasikan bahwa bangunan itu sudah berhasil baik dari 

segi konsep bangunan, kesesuaian fungsi, serta kenyaman pengunjung dan target sasaran 

pengunjung yang tepat. 

 

2.4 Studi Preseden 

Pada perancangan Pusat Kegiatan Mahasiswa ITERA ini, berbagai preseden digunakan dalam 

pertimbangan perancangannya. Preseden-preseden itu berasal dari bangunan sejenis yang berasal 

dari berbagai negara dengan fokus utama dari negara dengan iklim yang mirip dengan Indonesia.  

 

Analisis dari preseden-preseden itu dibagi menjadi 3 kelompok preseden berdasarkan poin-poin 

yang akan dianalisis ke perancangan Pusat Kegiatan Mahasiswa ITERA. Kelompok pertama 

adalah kelompok preseden gubahan massa dan fasad, kemudian yang kedua adalah preseden 

sirkulasi dan pembagian ruangan dan yang ketiga dan terakhir adalah preseden kebutuhan, 

kapasitas, dan ukuran ruang-ruang dari pusat kegiatan mahasiswa. 

 

Kelompok preseden pertama adalah preseden mengenai gubahan massa dan fasad bangunan. 

Preseden yang digunakan adalah dari Bronco Student Center, California State Polytechnic 

University, Amerika Serikat, dan Taki Plaza, Tokyo Institute of Technology, Japan. 
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Gambar 1. Bronco pusat kegiatan mahasiswa 

Sumber: https://asi.cpp.edu 

 

 

Gambar 2. Bronco Student Center 

Sumber: https://asi.cpp.edu 

 

Preseden dari Bronco Student Center ini akan mengadaptasi bentuk gubahan massa bangunan 

utamanya kedalam Pusat Kegiatan Mahasiswa ITERA. Bentukan massa memanjang akan cocok 

dalam perancangan desain dengan pertimbangan utama, bangunan akan memiliki luas yang lebih 

besar. 

 

Gambar 3. Perspective View, Taki Plaza 

Sumber: https://takiplaza.gakumu.titech.ac.jp 



8 

 

 

 

Gambar 4. Bird Eye View, Taki Plaza  

Sumber: https://takiplaza.gakumu.titech.ac.jp 

 

 

Gambar 5. Interior View, Taki Plaza  

Sumber: https://takiplaza.gakumu.titech.ac.jp 

 

Taki Plaza memiliki konsep plaza yang ideal yang dapat diadaptasi ke dalam perancangan Pusat 

Kegiatan Mahasiswa ITERA ini. Suatu plaza terbuka dan luas yang juga nantinya berperan 

sebagai ruang penghubung sangatlah ideal terutama di kawasan ITERA dengan motto “Forest 

Campus” nya. Plaza ini nantinya juga dapat dijadikan sebagai RTH dalam tapak dengan 

memanfaatkan vegetasi eksisting yang ada. 

 

Kelompok preseden yang kedua merupakan preseden dari sirkulasi dan pembagian ruang pada 

bangunan, preseden yang digunakan disini adalah Hagi Hall di Tohoku University, Jepang dan 

referensi dari Neufert Architects’ Data (2012) 
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Gambar 6. Interior dari Hagi Hall 

Sumber: http://www.bureau.tohoku.ac.jp/hagihall/en/ 

 

   

 

Gambar 7. Denah dari Hagi Hall  

Sumber: http://www.bureau.tohoku.ac.jp/hagihall/en/ 

 

Konsep dari auditorium Hagi Hall akan menjadi dasar dalam perancangan Auditorium Pusat 

Kegiatan Mahasiswa ITERA ini dikarenakan layout dan kapasitasnya mirip dengan yang ada di 

Pusat Kegiatan Mahasiswa ITERA dan bisa dikembangkan untuk diadaptasi.  

 

Lalu untuk preseden dari foodcourt akan menggunakan contoh konsep yang ada di data Neufert, 

dengan pertimbangan layout dan pembagian fungsi ruangnya. 
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Gambar 8. Fast Food Restaurant Plan Example 1 

Sumber: Neufert (2012) 

 

Gambar 9. Fast Food Restaurant Plan Example 2 

Sumber: Neufert (2012) 
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Lalu yang terakhir, preseden tentang kebutuhan ruang, kapasitas dan ukurannya. Preseden yang 

digunakan adalah dari Ito International Research Center, University of Tokyo, Jepang. Ito 

Research Center ini menjadi preseden dalam penentuan ukuran ruang karena banyak fungsi ruang 

dari bangunan ini sama dengan konsep fungsional ruang di Pusat Kegiatan Mahasiswa ITERA. 

 

 

Gambar 10. Ito Hall & Event Space 

Sumber: https://www.u-tokyo.ac.jp 

  

Gambar 11. Ito Gallery 

Sumber: https://www.u-tokyo.ac.jp

 

Tabel 1. Program Ruang Ito International Research Center 

No Nama Ruang Luas Kapasitas 

1 Ito Hall 412 m² 396 (movable 

desk), 489 

(stacking chair) 

2 Foyer 390 m² 200 

3 Event Space 332 m² 93 (sit-down), 

250 (reception 

party) 

4 Gallery 1 104 m² 36(60) 

5 Gallery 2 53 m² 30 

Sumber: https://www.u-tokyo.ac.jp 

 

Program ruang dari Ito Center ini seperti pembagian jenis ruang, luasannya serta kapasitas penggunanya 

akan menjadi referensi dalam perancangan kebutuhan ruang seperti auditorium dan galeri yang akan ada 

dalam pusat kegiatan mahasiswa ITERA nantinya.  

  


