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BAB VII 

REFLEKSI PROSES PERANCANGAN 
 

Proses awal dalam pengerjaan perancangan berawal dari melakukan 

kunjungan survei pada lahan proyek. Awal mula dengan melihat kondisi area 

sekitar lahan, melihat kondisi kontur lahan, aksesibilitas lahan, orientasi untuk 

bangunan dan lahan, peraturan setempat, dan terakhir adalah dengan mencari data 

yang berhubungan dengan kondisi cuaca dan iklim sekitar lahan. 

Berdasarkan dari survey yang dilakukan dapat mulai disusunnya konsep 

perancangan awal yang berasal dari isu – isu yang berada disekitar lahan dan 

mencoba menjawab isu tersebut. Dengan konsep awal diharapkan dapat dapat 

berkembang selama masa perkerjaan proyek. 

Data yang sebelumnya didapatkan kemudian diproses untuk mencari data 

program ruang agar sesuai dengan kebutuhan dari lahan, setelah itu dilakukannya 

wawancara, studi preseden, dan studi literatur untuk menghasilkan data yang 

signifikan. Dari program tersebut dihasilkan kebutuhan ruang luas ruang, dan 

kedekatan ruang.  Dari studi preseden dan literatur dapat mengenalkan fungsi dan 

kegunaan proyek dengan lebih dalam. Setelah semuanya tersusun dan menjadi  

sebuah program, kemudian Langkah berikutnya adalah penyesuai peraturan 

penggunaan lahan ( KDB, KDH, KLB, dan GSB) dengan program agar 

menciptakan konsep yang tertata. 

Proses pengerjaan rancangan cukup banyak terjadi perubahan yang 

berkembang dari konsep awal. Hal ini terjadi karena penambahan fungsi pada 

bangunan dan berubahnya sistem sirkulasi yang dapat merubah bentuk dan program 

awal selama pengerjaan. Perubahan yang terlihat terjadi juga pada jumlah hunian 

yang berkurang dengan perubahannya sistem sirkulasi, dari pengerjaan rancangan 

proyek ini didapat kan pengurangan dari KLB yang digunakan dari 79,9% 

programming menjadi 74,2% pada hasil rancangan akhir. 
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Apartemen mahasiswa adalah bangunan yang memiliki fokus fungsi 

sebagai hunian sementara dengan penambahan fungsi komersil pada bagian lantai 

bawah bangunan yang menjadikannya sebagai bangunan mix-use (hunian-

komersil). Desain yang menarik bagi pihak pengunjung dan penghuni dapat 

menghasilkan keuntungan yang dapat menutup biaya kebutuhan perwatan dari 

bangunan. Dengan penambahan fasilitas publik berupa taman dan pedestrian yang 

dapat memberikan pengaruh langsung terhadap lingkungan di sekitar lahan. Dari 

hasil akhir ini didapatkan konsep akhir yang menyesuaikan dari isu – isu yang 

dibutuhkan dari lingkungan sekitar, seperti minimnya ruang terbuka bagi publik 

disekitar area sekitar lahan, jarak fasilitas pusat perbelanjaan berskala sedang – 

besar  yang cukup jauh dari lingkungan lahan, dan terakhir Masih sedikitnya 

fasilitas hunian eksklusif di sekitar lahan. 

 


