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BAB 3 
ANALISIS PERANCANGAN 

 

3.1.  Analisis Fungsi 

Bagian ini akan menjelaskan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh kelompok-kelompok pengguna 

bangunan dan siapa saja pengguna dari bangunan. 

3.1.1.  Kegiatan dan Pengguna 

Mixed-Use Building merupakan bangunan yang memiliki sifat campur dan bersifat 

komersial sehingga bangunan ini memiliki berbagai macam kegiatan dan pengguna. Dari hasil 

analisis didapatkan kegiatan dan pengguna yang terdiri dari : 

1. Penghuni Apartemen 

Penghuni apartemen adalah orang yang bertempat tinggal didalamnya baik 

perindividu, bersama teman ataupun berkeluarga, penghuni apartemen bisa berupa 

pemilik unit hunian ataupun penyewa hunian. Penghuni apartemen memiliki kebebasan 

dalam menggunakan fasilitas yang tersedia didalamnya. Kegiatan yang dilakukan 

penghuni apartemen seperti kegiatan yang pada umumnya dilakukan didalam hunian 

lainnya.  

Penghuni apartemen biasanya memiliki kendaraan pribadi sehingga dibutuhkan lahan 

parkir kendaraan untuk para penghuni. Penghuni apartemen juga memerlukan 

kemudahan dalam bersirkulasi agar dapat menjangkau unit hunian serta fasilitas 

apartemen dengan mudah, biasanya dalam bersirkulasi penghuni apartemen memiliki 

kartu lift untuk memudahkan dalam bersirkulasi baik menuju hunian maupun menuju 

fasilitas penunjang lainnya sehingga tidak perlu melalui prosedur keamanan yang ketat.  

Penghuni apartemen yang memiliki hunian tidak terlalu besar dan tidak memiliki waktu 

luang untuk melakukan aktivitas seperti mencuci dapat menggunakan fasilitas laundry 

sehingga dapat memudahkan aktivitasnya. Unit apartemen tidak seperti rumah karena 

ruang yang dimiliki tidak terlalu banyak sehingga terbatas untuk melakukan berbagai 

aktivitas didalamnya seperti memasak, berolahraga dan lainya sehingga diperlukan retail 

food and baverage, fasilitas fitnes center dan berbagai fasilitas lainnya untuk memenuhi 
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kehidupan penghuni, bagi penghuni yang bekerja dan memiliki keluarga biasanya 

difasilitasi oleh daycare untuk menitipkan buah hatinya pada saat jam kerja.  

Berikut diagram alur kegiatan penghuni apartemen : 

 

 

Gambar 3.1 Diagram alur kegiatan penghuni apartemen 

 

2. Tamu Apartemen 

Tamu apartemen adalah seorang pengunjung yang tidak memiliki ataupun menyewa 

unit hunian. Apartemen memiliki tingkat privasi yang tinggi sehingga tamu tidak bisa 

langsung masuk kedalam unit hunian karena tamu memiliki batasan dalam bersirkulasi, 

sebelum masuk harus melalui prosedur keamanan dari pihak keamanan apartemen untuk 

tetap melindungi dan membatasi privasi antara penghuni dan tamu apartemen sehingga 

diperlukan ruang kemanan.  

Tamu perlu mengkonfirmasi kepada penghuni melalui resepsionis sehingga diperlukan 

ruang informasi pada lobby apartemen. Tamu yang ingin berkunjung harus mendapatkan 

izin dari penghuni untuk datang sehingga dibutuhkan lounge pada lobby utama apartemen 

yang berfungsi sebagai ruang tunggu untuk para tamu. Tamu apartemen dapat 

menggunakan berbagai fasilitas yang ada didalamnya namun dengan jangka waktu yang 

terbatas dengan tetap memerlukan izin penghuni atau pihak keamanan. 

Berikut diagram alur kegiatan tamu apartemen : 
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Gambar 3.2 Diagram alur kegiatan tamu apartemen 

 

3. Pengunjung Pusat Perbelanjaan 

Pengunjung pusat perbelanjaan adalah masyarakat yang datang dengan tujuan 

berekreasi atau berbelanja, biasanya merupakan masyarakat lokal. Biasanya para 

pengunjung datang dengan membawa kendaraan, diperlukan adanya fasilitas parkir 

kendaraan bagi pengunjung namun pengunjung juga bisa saja datang dengan 

menggunakan berbagai kendaraan lain yang hanya bersifat mengantarkan saja sehingga 

fasilitas drop off juga menjadi salah satu hal yang dapat memfasilitasi pengunjung. 

Sebelum masuk kedalam bangunan biasanya pengunjung akan diperiksa terlebih dahulu 

oleh pihak keamanan untuk memastikan keamanan serta kenyamanan pengunjung 

lainnya, dibutuhkan ruang keamanan yang berada pada bagian depan pintu masuk 

bangunan.  

Kegiatan yang dapat dilakukan pengunjung didalam bangunan pusat perbelanjaan 

adalah berbelanja atau sekedar berjalan-jalan sehingga diperlukan bermacam retail 

didalamnya. Untuk memastikan seluruh retail dapat terjangkau diperlukan anhcor yang 

dapat menjadi pusat perhatian atau daya tarik pengunjung, anchor biasanya diletakan 

pada bagian dalam atau bagian belakang, anchor biasanya dapat berupa departemen store 

dan pada bagian departemen store ini memiliki berbagai ruang lain yang  diperuntukan 

untuk para pengunjung seperti ruang ganti, selain adanya anchor, pola sirkulasi juga 

memiliki peran yang sama pentingnya dalam mengarahkan pengunjung untuk melewati 

seluruh retail.  

Kegiatan pengunjung pusat perbelanjan lainnya yaitu makan dan minum serta 

berrekreasi atau bermain, untuk menunjang kegiatan pengunjung ini terdapat berbagai 

retail food and baverage didalam bangunan. Adanya ruang terbuka atau ruang hidup di 
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luar bangunan dapat dijadikan sebagai tempat pengunjung untuk rekreasi, bermain, 

bersosialisasi ataupun melakukan berbagai aktivitas lainnya. 

Berikut diagram alur kegiatanpengunjung pusat perbelanjaan : 

 

Gambar 3.3 Diagram alur kegiatan pengunjung pusat perbelanjaan  

 

4. Karyawan atau Pekerja Pusat Perbelanjaan 

Karyawan merupakan orang yang bekerja didalam pusat perbelanjaan. Security 

merupakan pekerja yang pertama kali dapat ditemui sebelum memasuki suatu bangunan 

pusat perbelanjaan sehingga pada suatu pusat perbelanjaan sudah pasti memiliki pos 

security. Pekerja pusat perbelanjaan lainnya yaitu penjaga dari sebuah retail ataupun kasir 

pada departemen store, karyawan departemen store tidak hanya kasir saja melainkan 

banyak karyawan lain dengan tugas tertentu, seperti karyawan yang bekerja pada ruang 

pengelolaan dan penyimpanan barang serta sales.  

Kegiatan yang dilakukan pekerja atau karyawan yaitu melayani para pengunjung, 

dengan banyaknya karyawan atau pekerja pada suatu pusat perbelanjaan memerlukan 

ruang karyawan untuk para karyawan yang akan berganti shift dan beristirahat. Office boy 

adalah suatu pekerjaan yang ada pada pusat perbelanjaan, biasanya pekerja office boy 

memiliki ruang yang berbeda dengan karyawan lain, sehingga ruang office boy juga sangat 

diperlukan, pekerjaan yang dilakukan oleh office boy berporos pada service seperti 

membersihkan area pusat perbelanjaan hingga ke area sanitasi. Alat yang diperlukan para 

pekerja office boy ini cukup banyak sehingga diperlukan ruang tersendiri untuk 

penyimpanan alat kerja berupa janitor.  
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Berikut diagram alur kegiatan karyawan atau pekerja pusat perbelanjaan: 

 

Gambar 3.4 Diagram alur penghuni apartemen 

 

5. Pengguna Co-working Space 

Pengguna Co-working Space adalah orang-orang yang memiliki latar berbeda-beda 

seperti, enterpreneur, freelancer, startup, asosiasi, konsultan, investor, artist, peneliti, 

pelajar yang membutuhkan ruang yang dapat menunjang kegiatan bekerja. Kegiatan yang 

dilakukan adalah belajar, bekerja ataupun mencari informasi.  

Pengguna Co-working Space ini bisa menyewa ruangan yang ingin digunakan, untuk 

menyewa tempat atau ruangan pngunjung biasanya menghubungi atau menemui 

resepsionis yang berada di lobby untuk mengkonfirmasi jenis ruangan apa yang akan 

digunakan. Pengguna yang ingin bekerja secara individu dapat menyewa ruangan dengan 

satu meja atau bisa hanya menyewa meja saja. Untuk pengguna yang ingin mengadakan 

pertemuan dapat menyewa ruangan pertemuan, untuk pengguna yang ingin mengadakan 

meeting dapat menyewa ruangan yang berkapasitas lebih dari 3 orang.  

Pengguna dapat memanfaatkan fasilitas yang menunjang kegiatan bekerja. Fasilitas 

yang tersedia pada Co-working Space ini  terdiri dari photocopy, fax, printer  & scanner, 

untuk fasilitas tersebut biasanya dilakukan oleh karyawan yang bekerja pada Co-working 

Space sehingga karyawan pada Co-working Space ini juga memiliki ruang untuk 

beristirahat tersendiri. Namun ada juga Co-working Space yang memiliki konsep self 

service sehingga pengunjng melakukan sendiri berbagai aktivitas tersebut. 

Selain fasilitas yang menunjang kegiatan bekerja, biasanya pengunjung dapat 

menikmati fasilitas lain seperti memesan makanan atau minuman sehingga untuk 
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membuat makanan atau minuman tersebut diperlukan dapur. Pengguna juga dapat 

menyimpan barang milik mereka pada area locker yang telah disediakan. 

Berikut diagram alur kegiatan pengguna Co-working Space: 

 

 

Gambar 3.5 Diagram alur penghuni apartemen 

6. Pengelola Bangunan 

Pengelola bangunan adalah pihak yang bertanggung jawab atas berbagai jenis aktivias 

yang terjadi didalam bangunan dan harus menjaga dan memberi kenyamanan pada 

pengunjung, penghuni, penyewa ataupun pengguna. Kegiatan yang dilakukan adalah 

kegiatan yang berkaitan dengan management dan maintenance bangunan. 

 

3.1.2.  Isu Terkait Fungsi 

Mixed-Use Building yang dirancang harus memenuhi beberapa fungsi yang berbeda, 

fungsi tersebut terdiri dari fungsi hunian berupa apartemen, fungsi pusat perbelanjaan dan 

fungsi perkantoran berupa kantor sewa /Co-working Space. Bangunan ini harus memiliki 

aksesibilitas yang efektif dan efisien sehingga sirkulasi menjadi isu serta fokus utama fungsi 

bangunan. Sirkulasi juga berkaitan dengan tingkat privasi untuk memisahkan batas teritori 

antara ruang yang memiliki tingkat privasi tinggi seperti hunian dengan ruang yang memiliki 

tingkat privasi semi publik seperti kantor sewa/Co-working Space dan dengan area komersial 

pusat perbelanjaan sebagai ruang publik sehingga ketiga fungsi tersebut tetap memiliki teritori 

yang baik. Dengan analisis program ruang yang terintegrasi dapat mewujudkan hal tersebut. 

Banyaknya fungsi yang ada pada bangunan dapat menimbulkan banyaknya kegiatan dan 

aktivitas yang akan terjadi didalamnya, hal ini dapat memicu bangkitnya pergerakan mobilitas 
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yang terjadi didalam dan diluar bangunan yang dapat menyebabkan terjadinya penumpukan 

kendaraan sehingga menghambat sirkulasi pada tapak. Dengan memperjelas pembagian area 

antara area drop off, sirkulasi akses keluar masuk kendaraan, jalur pedestrian, area parkir dan 

loading dock dapat meminimalisir dan mencegah terjadinya penumpukan kendaraan. 

Tabel 3. 1 Fungsi dan jenis aktivitas dalam bangunan 

Jenis Aktivitas Pelaku Aktivitas Lokasi Aktivitas 

Berjalan – jalan & 

Berinteraksi 

Pengunjung Mall & 

Penyewa/Pemilik Unit 

Apartemen 

Di dalam dan di Luar 

banguan Mall/Hunian 

(Ruang Publik) 

Berbelanja Pengunjung Mall 
Di dalam dan di luar 

bangunan Mall 

Berjualan Penyewa Retail Di dalam bangunan Mall 

Bekerja 
Pengguna/Penyewa Co-

working Space 

Di area Co-working 

Space dalam bangunan 

Mall 

Berhuni 
Penyewa/Pemilik Unit 

Hunian 

Di unit hunian dalam 

bangunan Apartemen 

Menggunakan 

Fasilitas Apartemen 

Penyewa/Pemiik unit 

Hunian & Tamu 

Di area fasilitas 

penunjang Apartemen 

lantai 1&4 

Menerima tamu 
Penyewa/Pemilik Unit 

Hunian 

Unit Apartemen / 

Lounge 

 

Selain itu, aspek kenyamanan secara termal, akustik, dan visual juga dipertimbangkan 

pada perancangan Mixed-Use Building agar menjadi bangunan yang berkelanjutan. Konsep 

bangunan dengan pengaturan akustik, penghawaan dan pencahayaan alami dan buatan 

memiliki kendali terdapat setiap ruang dengan kenyamanan yang baik. Mixed-Use Building 

yang direncanakan akan menjadi bangunan bertingkat, harus memiliki perencanaan sistem 
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utilitas yang baik. Jaringan listrik, aliran air (air bersih dan kotor), sistem proteksi kebakaran 

perlu dipertimbangkan dengan baik.  

3.2  Analisis Tapak 

Bagian ini akan membahas hasil analisis pada lahan yang akan dibangun 

3.2.1 Lokasi 

 

Gambar 3.6 Peta lokasi mikro 
Sumber : (Google Earth Pro, 2021) 

Lokasi tapak berada di Jalan Raden Intan, Kecamatan Enggal, Kota Bandar Lampung, 

Lampung, Indonesia dengan titik kordinat 5o25’04.9’’S Lintang Selatan 105o15;28.1’’E Bujur 

Timur. Lahan ini memiliki luas lahan 1,09 Hektar dengan batas lahan bagian utara dan selatan 

adalah dinding bangunan komersial berupa ruko dengan ketinggian dua lantai. Pada bagian barat 

berbatasan langsung dengan Jalan Raden Intan yang disepanjang jalan digunakan sebagai area 

komersial dan perkantoran. Pada bagian timur lahan berbatasan langsung dengan Jalan 

Sriwijawa yang di sepanjang jalannya terdapat area terbuka dan gymnasium. Lokasi tapak berada 

diantara gedung bertingkat dan berdekatan dengan persimpangan Tugu Adipura dan Ruang 

terbuka hijau Taman Gajah. 

 

3.2.2 Analisis Topografi  

Tapak memiliki kontur yang tidak curam dan cenderung landai hal ini ditunjukan dengan 

perbedaan ketinggian lahan. Pada titik kemiringan tertinggi memiliki ketinggian 99,7 MDPL dan 

pada titik kemiringan terendah memiliki ketinggian 98,8 MDPL. Perbedaan ketinggian pada lahan 
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adalah 0.9 m. Perbedaan ketinggian dari titik tinggi ke titik rendah memiliki jarak 54 m dan 

didapatkan bahwa lahan memiliki tingkat persentase kemiringan sebesar 0,0167%.  

Menurut Van Zuidam, R.A., 1985 klasifikasi datar pada lahan memiliki persentase berkisar 

0-2%. Sehingga tapak ini masuk kedalam klasifikasi datar dan pada proses perancangan jika 

menginginkan lahan yang datar, lahan ini tidak memerlukan pertimbanagan cut and fill dalam 

mengolah tapak tersebut. 

 

 

Gambar 3.7 Potongan kontur lahan 
Sumber : (Data Demnas, 2020) 

 

3.2.3 Analisis Iklim 

Seperti yang telah diketahui bahwa lokasi tapak berada di Bandar Lampung, Indonesia 

yang memiliki iklim tropis. Berdasarkan data dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika 

lokasi ini memiliki suhu udara berkisar 23 oC – 32 oC dengan nilai rata rata 27,5 oC. Kelembaban 

berkisar 60% – 90% dengan nilai rata-rata 75%. Rata-rata curah hujan 2,02 Mm2 – 18,13 Mm2 

dengan nilai rata-rata 7,47 Mm2. Kecepatan angin berkisar 1,75 Km/Jam – 5,76 Km/Jam dengan 

kecepatan rata-rata 3,65 Km/Jam. 

Matahari terbit dari arah timur ke arah barat. Intensitas matahari dijam tertentu pada 

kawasan ini memiliki temperature yang tinggi yang dapat berpengaruh pada kenyamanan serta 

dapat mengganggu aktivitas pengguna dan penghuni bangunan. Sehingga sebagai alternatif dari 

masalah ini bentuk massa akan dirancang lebih responsive untuk menghindari panas yang masuk 

secara berlebihan. Untuk mengurangi panas matahari yang berlebih dapat mengoptimalkan 

penggunaan sun shading atau secondary skin. Dapat juga menggunakan vegetasi berupa pohon 

sebagai buffer cahaya matahari sore. 

Angin dengan kecepatan rata-rata 3,65 Km/Jam berhembus dari arah barat daya/selatan 

menuju timur laut/utara. Angin yang berhembus dari arah barat ini berpotensi membawa polusi 

udara dan debu karena lahan ini berada di pusat kota dan berbatasan langsung dengan jalur 

kendaraan sehingga banyak kendaraan yang berlalu lalang disekitarnya. Untuk memberikan 

solusi atau alternatif dari hasil analisis ini desain akan dirancang dengan memperbanyak bukaan 
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yang diutamakan dihadapkan pada bagian selatan untuk menangkap angin sebagai penghawaan 

alami, dengan penggunaan vegetasi juga dapat dijadikan sebagai pemecah kecepatan angin dan 

penyaring debu/kotoran sehingga angin yang tertangkap tidak membawa debu/kotoran. 

 
Gambar 3.8 Peta arah matahari dan arah angin 

 

3.2.4 Analisis Utilitas 

Kebutuhan utilitas jaringan listrik dan saluran air sangat bergantung dengan perancangan 

proyek ini. Pada lokasi tapak sudah terdapat jaringan listrik yang berjarak ±35 m antar tiang. 

Jaringan listrik ini berada pada sisi timur dan barat lahan yang letaknya diantara perbatasan lahan 

dan jalan. Saluran air (drainase) berada disepanjang bagian timur dan barat lahan yang mengalir 

mengikuti aliran saluran air kota. Saluran air tersebut letaknya ada diarea pekarangan lahan 

namun beberapa bagian drainase tersebut ada yang ditutupi dengan perkerasan dan dijadikan 

sebagai trotoar, tetapi dibeberapa sisi trotoar tersebut dibuat lubang sehingga air tetap bisa 

masuk kedalam drainase melalui lubang-lubang yang tersebar dibeberapa titik di sisi trotoar 

sehingga hal ini tidak menjadi masalah yang besar untuk lahan. 
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Gambar 3.9 Peta utilitas 

 

3.2.5  Analisis Aksesibilitas Sarana Umum 

Lahan ini memiliki dua akses pencapaian, akses pertama adalah Jl. Raden Intan yang 

merupakan akses utama menuju lahan dan berada di bagian barat lahan dengan lebar 12 m, 

akses kedua adalah Jl. Sriwijaya yang berada di bagian timur lahan dengan lebar 8 m. Aksesibilitas 

menuju tapak dapat diakses dengan mudah karena letak lahan yang berada di pusat kota 

sehingga dapat dengan mudah dicapai. Jalan utama pada site ini hanya dapat dilalui oleh 

kendaraan satu arah.  

Lahan tidak hanya dapat dicapai dengan menggunakan kendaraan pribadi tetapi dapat 

dicapai dengan menggunakan anggkutan umum berupa bus trans Bandar Lampung, angkot dan 

kendaraan online. Karena berada di pusat kota, lokasi pada lahan ini sudah memiliki banyak 

sarana fasilitas umum yang berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari seperti penginapan, 

perdagangan dan jasa, perkantoran, sekolah, ruang terbuka dan kesehatan. Alternatif yang dapat 

diberikan menjadikan akses Jl. Raden Intan menjadi gerbang masuk karena jalan ini memiliki 

ukuran yang lebih lebar dari akses jalan lainnya. 
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Gambar 3.10 Peta aksesibilitas lahan 

 

Tabel 3. 2 Analisis Aspek Legal 

NAMA BANGUNAN 
WAKTU 

TEMPUH 

JARAK 

TEMPUH 
KLASIFIKASI 

Hotel Grand Anugerah 1 menit 0,03 km 

PENGINAPAN 

Hotel Andalas 1 menit 0,17 km 

Hotel Grande 1 menit 0,26 km 

Hotel Astoria 1 menit 0,24 km 

Hotel Kurnia Perdana 1 menit 0,17 km 

Bank Mandiri Persero 1 menit 0,03 km 

PERKANTORAN Utomo Bank 1 menit 0,12 km 

Bank Muamalat 2 menit 0,4 km 

Apotik Enggal 1 menit 0,08 km 
KESEHATAN 

RSIA Mutiara Putri 4 menit 1,4 km 

SMP Negeri 23 Bandar 

Lampung 
4 menit 1,5 km 

SEKOLAH 
SMK Negeri 4 Bandar 

Lampung 
4 menit 1,4 km 

SMP Negeri 1 Bandar 

Lampung 
4 menit 1,4 km 
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INFORMA Lampung 3 menit 1,0 km 

PERDAGANGAN & 

JASA 

Elizabeth Lampung 1 menit 0,06 km 

Gramedia Lampung 2 menit 0,65 km 

NAV Lampung 1 menit 0,05 km 

Lampung Elephant Park 3 menit 1,1 km 

RUANG TERBUKA 

Lapangan Saburai Korem 

043/Gatam 
2 menit 0,65 km 

Lapangan Tenis Polresta 

Bandar Lampung 
4 menit 1,4 km 

Masjid Agung Al-Furqon 

Bandar Lampung 
6 menit 2,2 km 

SARANA IBADAH 
Gereja Kristen Indonesia 

Bandar Lampung 
5 menit 1,8 km 

deARTe Café 2 menit 0,95 km 

RESTAURANT & 

CAFÉ 

De Rosse Resto&Café 3 menit 1,2 km 

Starbucks Ahmad Yani 

Lampung 
2 menit 0,90 km 

Richeese Factory Lampung 2 menit 0,80 km 

 

3.2.6  Analisis Vegetasi 

Kondisi eksisting pada lahan berupa lahan kosong yang didominasi oleh rumput liar 

dengan beberapa bagian yang ditumbuhi oleh vegetasi berupa pepohonan yang letaknya berada 

didepan akses masuk kedalam lahan. Terdapat 3 pohon besar diarea barat dan 3 pohon besar 

diarea timur. Alternatif yang dapat diberikan adalah menjadikan pohon tersebut sebagai 

pertimbangan desain. Untuk vegetasi yang keberadaannya tidak mengganggu rencana akses 

masuk dapat dipertahankan, jika keberadaan vegetasi mengganggu rencana akses masuk maka 

akan dilakukan penebangan atau pemindahan pada vegetasi tersebut. Sedangkan pepohonan 

kecil lainnya juga dapat menjadi pertimbangan desain, untuk vegetasi berupa rumput liar akan 

dilakukan perapihan sebelum merancang. 
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Gambar 3.11 Peta Vegetasi 

 

3.2.7  Analisis Kebisingan 

Sumber kebisingan yang paling besar berada pada bagian barat lahan yang merupakan Jl. 

Raden Intan yang menjadi akses sirkulasi kendaraan utama, kebisingan yang terjadi pada area ini 

disebabkan oleh banyaknya kendaraan yang berlalu lintas. Kebisingan dengan tingkat sedang 

berada pada bagian timur lahan yang merupakan Jl. Sriwijaya, pada bagian ini juga menjadi 

sumber kebisisngan karena terdapat ruang terbuka. Hal ini harus diantisipasi dengan baik karena 

kebisingan ynag berasal dari luar tapak dapat mengganggu aktivitas pada bangunan.  

Alternatif desain yang dapat direncanakan untuk mengatasi permasalahan tersebut 

dengan cara meletakkan bangunan berjauhan dari sumber bising Jl. Raden Intan dan Jl. Sriwijaya, 

meredam sumber kebisingan yang berasal dari luar dengan mengoptimalkan vegetasi yang 

rimbun, untuk meredam kebisingan juga dapat dilakukan dengan cara mengoptimalkan akustik 

pada bangunan. 
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Gambar 3.12 Peta Kebisingan 

 

3.2.8  Analisis Bangunan Eksisting dan Rencana Kedepan 

Pada area disekitar tapak terdapat beberapa jenis bangunan dengan fungsi berbeda yang 

dapat menunjang aspek sosial, ekonomi, dan budaya seperti perdagangan dan jasa, penginapan, 

perkantoran, sekolah, ruang terbuka, sarana peribadatan, sarana kesehatan dan lainnya. Dengan 

adanya bangunan yang dapat menunjang banyak hal tersebut dapat memberikan potensi pada 

perancangan bangunan sehingga menjadikan Mixed-Use Building dapat saling terintegrasi 

dengan bangunan yang ada disekitarnya.  

 

Gambar 3.13 Peta Bangunan Eksisting 

 



45 
 

3.2.9  Analisis Aspek Visual 

Sebagai fungsi komersial, bangunan ini harus dapat memberikan tampilan visual yang 

menarik. View dari luar kedalam tapak eksisting, dari luar hanya berupa bentangan lahan kosong 

tidak ada view atau hal yang dapat menjadi pertimbangan visual pada tapak hanya keadaannya 

yang sudah rata dan cukup rindang dibandingkan dengan area disekitarnya. View dari dalam-

keluar, lahan ini dapat melihat dengan sangat jelas dari berbagai arah sehingga fasad bangunan 

dapat direncanakan mengoptimalkan view dengan memperbanyak material yang bisa membawa 

view dari luar tersebut masuk kedalam bangunan. Lahan ini memiliki view unggulan berupa 

taman gajah yang berada di sebelah barat lahan dan tugu adipura yang berada di barat daya 

lahan. Dari aspek pengembangan sosial serta kebudayaan, view terhadap taman gajah tersebut 

menjadi salah satu hal menarik karena dapat melihat berbagai aktivitas ruang terbuka pada 

Taman Gajah sehingga dapat memberikan kesan positif dan produktif.  

 
Gambar 3.14 Peta Aspek Visual 

 

 

(A) 

 

(B) 

 

(C) 

 
(D) 

 
(E) 

           Gambar 3.15 View Dari Lahan Keluar 

 



46 
 

3.2.10  Peraturan Setempat 

Lokasi tapak berada di kawasan Bandar Lampung, perancangan pada bangunan harus 

memenuhi standar berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku pada tapak. Adapun 

peraturan terkait perancangan bangunan tersebut, sebagai berikut : 

A. Peraturan tentang KDB, KLB, KDH dan GSB 

Berdasarkan peraturan Pemerintah Kota Bandar Lampung tentang rencana tata ruang 

tata wilayah (RTRW), No. 7 Tahun 2016 tentang bangunan gedung, tapak masuk kedalam 

kategori daerah dengan kepadatan sedang sehingga memiliki Koefisien Dasar Bangunan 

(KDB) maksimum 60%, Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 40%, Garis Sepadan Jalan 

minimal pada jalan arteri 12 m, jalan kolektor 8 m dengan Koefisien Luas Bangunan (KLB) 

sebesar 2,4. 

Tabel 3. 3 Analisis Aspek Legal 

Analisis Aspek Legal 

Luas Lahan Kotor 10.000 m² 

Luas Lahan Bersih 9100 m² 

KDB (60%) 6.000 m² 

KLB (2,4) 24.000 m² 

KDH (40%) 4.000 m² 

Jalan Raden intan 

GSB 7 m 

GSJ 12 m 

Jalan Sriwijaya 

GSB 5 m 

GSJ 8 m 

 

3.2.11 Isu Terkait Tapak 

Tapak Mixed-Use Buiding berada di sekitar kawasan dengan fungsi bangunan komersial 

seperti hotel, mall, bank, kantor, tempat  karoke, dll. Kedekatan tapak dengan Bundaran Tugu 

Adipura yang merupakan titik nol kota Bandar Lampung menimbulkan potensi keramaian di 
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setiap saat. Dalam hal ini, pertimbangan sirkulasi kendaraan mulai dari akses keluar-masuk, 

pembagian area drop off, serta kapasitas standart parkir yang mencukupi diperlukan untuk 

mencegah terjadinya kemacetan di dalam dan luar site.  

Keberadaan tapak pada bangunan sekitar yang dominan tinggi dan modern, membuat 

pertimbangan keberlanjutan pada bangunan mixed-use building perlu diperhatikan. 

Keberlanjutan yang dimaksud seperti penggunaan energi, material bangunan, organisasi ruang, 

dan hal-hal lain. Hal ini juga akan berpengaruh pada suasana yang akan timbul pada rancangan, 

mengingat tapak bersampingan dengan ruang terbuka Taman Gajah. Keterkoneksian dan 

keterintegrasian bangunan ini dengan bangunan eksisting yang ada disekitarnya juga menjadi isu 

dalam perancangan. 

Isu utilitas yang meiliputi saluran listrik dan aliran air pada tapak sudah tersedia dengan 

baik, hanya butuh beberapa perlakuan kecil saja. Hal yang perlu dikaji lebih dalam ialah terkait 

isu aliran drainase yang tersedia yang hanya ada pada sekeliling sepadan jalan. Sedangkan untuk 

aliran drainase bangunan yang akan dirancang butuh metode khusus mengingat tapak berada di 

tegah kota yang tidak memungkinkan semua aliran dialirkan langsung pada aliran saluran kota. 

Tapak mixed-use building memiliki karakterik lahan yang rata dengan beberapa vegetasi yang 

bisa dipertahankan, sehingga mengurangi penggunaan metode cut & fill pada tanah. Sedangkan 

untuk aliran angin dan pergerakan matahari, dapat menjadi potensi yang khusus dalam metode 

perancangan agar bisa memaksimalkan udara maupun matahari langsung dengan efektif sesuai 

dengan kebutuhan fungsi dan zonasi ruang dalam perancangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 


