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BAB VII 
REFLEKSI PROSES PERANCANGAN 

 

Proses awal pada tugas akhir ini diawali dengan berbagai materi dan seminar -seminar yang 

sangat membantu dalam proses pengerjaan tugas akhir. Pada awal pertemuan dengan dosen 

pembimbing diminta untuk menuangkan ide dan konsep perancangan mengenai proyek ini. 

Namun tidak semua ide yang tertuang dapat direalisasikan dalam proses perancangan hal ini dapat 

terjadi karena banyaknya hambatan dan batasan yang harus ditaati pada proses perancangan. 

Dalam pengerjaan awal waktu banyak dihabiskan untuk menganalisis permasalahan yang ada 

pada lahan, tipologi lingkungan dan tipologi bangunan. Dalam menganalisis masalah tipologi 

lingkungan dan bangunan lokal yang memiliki fungsi sejenis sangat sulit didapatkan karena pada 

wilayah Kota Bandar Lampung masih belum memiliki referensi bangunan Mixed-Use sehingga 

analisis tipologi dilakukan dengan mencari preseden yang berada di luar Kota Bandar Lampung 

namun harus tetap menyesuaikan dengan tipologi lingkungan yang mendekati lahan proyek.  

Dalam proses perancangan menyatukan unsur – unsur luas lahan, bentuk lahan, serta 

kebutuhan fungsi ruang yang diminta sangat sulit untuk disatukan terlebih dengan adanya batasan 

berupa berbagai peraturan daerah yang harus ditaati. Dalam mengkombinasi semua unsur 

tersebut perlu memperhatikan berbagai aspek dan perlu menggali lebih untuk mencari tahu lagi 

hal – hal yang berkaitan dengan perancangan bangunan Mixed-Use ini. Sehingga tanpa disadari 

dalam peroses pengerjaan tugas akhir ini banyak mendapatkan ilmu - ilmu baru.  

Luas lahan pada tapak cukup minim untuk sebuah proyek Mixed-Use Building yang perlu 

menampung berbagai fungsi bangunan menjadi tantangan dalam merancang. Pada proses 

perancangan terjadi perubahan pada desain berkali – kali sehingga waktu yang disediakan dirasa 

tidak cukup untuk memaksimalkan desain. 

Kesulitan – kesulitan yang dihadapi ketika merancang proyek ini dapat ditanyakan dan dibahas 

dalam proses asistensi sehingga dosen pembimbing dapat membantu dalam memberikan 

wawasan dan pandangan baru yang dapat memudahkan proses perancangan. Proses asistensi 

dilakukan secara online dan offline, dalam proses asistensi online beberapa kali tidak berjalan 

dengan lancar dan memakan waktu yang cukup lama sehingga asistensi secara online dirasa 

kurang efekif.  


