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BAB III 

ANALISIS PERANCANGAN 

 

3.1 Analisis Fungsi 

3.1.1 Kegiatan dan Pengguna 

Kegiatan dan pengguna pada mixed-use project terbagi sesuai dengan masing-masing fungsi, yang 

terdiri dari mal, co-working space, dan apartemen dan pengelola tiap-tiap fungsi.  

1. Mal 

Pengguna utama mal terdiri dari pengunjung, penyewa ritel, dan pengelola.  

a. Pengunjung 

Berdasarkan sumber kedatangannya, terdapat dua jenis pengunjung mal, yaitu pengunjung 

dari luar bangunan dan pengunjung dari apartemen. Pengunjung dari luar bangunan yang 

menggunakan kendaraan memulai kegiatannya dengan memasuki entrance kemudian 

menuju area parkir dan dilanjutkan menuju lobby mal, sedangkan pengunjung yang 

merupakan pejalan kaki dapat langsung menuju lobby. Pengunjung dari apartemen 

menggunakan lift yang dapat menuju langsung ke setiap lantai area mal. 

 

Berdasarkan lama waktunya dalam berkegiatan di dalam mal, terdapat dua jenis 

pengunjung mal, yaitu pengunjung cepat dan pengunjung lama. Pengunjung cepat adalah 

pengunjung yang memiliki keperluan tertentu, dan cenderung hanya menuju ke ritel yang 

dituju (biasanya membeli barang), sedangkan pengunjung lama adalah pengunjung mal 

yang melakukan kegiatan di dalam mal dalam jangka waktu yang relatif lama, biasanya 

berupa kegiatan rekreasi, seperti makan, minum, atau bahkan hanya cuci mata. Pengunjung 

cepat cenderung memiliki waktu yang terbatas, sehingga membutuhkan akses yang cepat 

menuju area parkir, biasanya pengunjung jenis ini menggunakan area parkir yang 

berdekatan dengan entrance, sedangkan pengunjung lama cenderung menggunakan area 

parkir basement agar kendaraan terlindungi jika suatu saat terjadi hujan. Selain aktivitas 

seperti rekreasi, makan, minum, dan cuci mata, pengguna mal juga membutuhkan aktivitas 

sanitasi dan servis, aktivitas tersebut seperti, buang air kecil, buang air besar, cuci tangan, 

laktasi, dan merokok (untuk para perokok), serta ibadah sholat bagi umat muslim. 
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b. Penyewa Ritel 

Penyewa ritel terbagi menjadi beberapa jenis sesuai dengan jenis ritelnya, mulai dari ritel 

kecil, ritel sedang, dan ritel besar (anchor). Penyewa ritel kecil umumnya menyewa ritel 

sebagai ritel fashion dan ritel gadget, penyewa ritel sedang umumnya menyewa ritel 

sebagai bisnis food and beverage, dan penyewa ritel besar umumnya menyewa ritel sebagai 

supermarket, departement store, dan game center. Aktivitas utama dari penyewa ritel, 

yaitu berupa transaksi jual beli, baik barang ataupun jasa. Penyewa ritel juga melakukan 

distribusi barang yang dilakukan saat jam operasional mal. Penyewa ritel supermarket dan 

food and beverage cenderung melakukan distribusi barang lebih sering dibandingkan 

dengan ritel lain dikarenakan aktivitas transaksi yang lebih tinggi dan barang yang dijual 

berupa makanan sehingga membutuhkan stok yang lebih banyak dengan kualitas yang 

masih segar. 

 

c. Pengelola Mal 

Aktivitas pengelola mal terdiri dari manajemen, operasional, dan pemeliharaan mal. 

Aktivitas manajemen biasanya berada di dalam kantor pengelola. Berdasarkan hasil studi 

preseden, kantor pengelola berada di area basement sehingga tidak terganggu dari aktivitas 

ritel. Aktivitas operasional dilakukan saat jam operasional belum berjalan untuk 

menghidupkan sistem utilitas mal (pendingin udara dan pencahayaan), dan saat jam 

operasional selesai untuk mematikan kembali sistem utilitas (pendingin udara dan 

pencahayaan). Aktivitas pemeliharaan dilakukan tidak setiap saat, melainkan secara 

berkala. Aktivitas tersebut dilakukan apabila terjadi sebuah kerusakan pada fisik mal dan 

biasanya dilakukan oleh seorang teknisi. Umumnya pengelola datang sebelum jam 

operasional dan pulang setelah jam operasional. 

 

2. Co-working Space 

Pengguna utama co-working space terdiri dari penyewa, pengunjung atau klien, dan pengelola.  

a. Penyewa Co-working Space  

Penyewa co-working sapce umumnya berasal dari kalangan milenial dengan rentang usia 

sekitar 25 tahun hingga 35 tahun yang merupakan para freelancer dan perusahaan start-

up. Para penyewa co-working space memiliki sifat yang fleksibel dalam bekerja sehingga 

membutuhkan berbagai macam jenis ruang. Berdasarkan jumlah penyewa, co-working 

space memiliki dua jenis penyewa, yaitu perseorangan dan kelompok. Penyewa 

perseorangan menyewa co-working space berupa satu unit meja kerja di ruang bersama, 
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pengguna jenis ini umumnya merupakan freelancer yang cenderung melakukan penyewaan 

dengan sistem harian, namum tidak menutup kemungkinan untuk penyewaan dengan 

sistem mingguan atau bulanan. Untuk sistem sewa harian, meja kerja yang digunakan dapat 

berpindah pindah, sedangkan untuk sistem sewa mingguan atau bulanan pengguna 

memiliki meja kerja yang tetap. Penyewa secara kelompok memiliki jumlah anggota 

kelompok yang beragam, mulai dari dua orang hingga dua belas orang. Penyewa jenis ini 

biasanya merupakan perusahaan start-up yang membutuhkan ruang berupa private office. 

 

Salah satu aktivitas penting lainnya bagi penyewa co-working space yaitu rapat. Secara 

umum rapat bisa dilakukan di berbagai area ruang bersama, namun beberapa penyewa, 

baik penyewa perseorangan ataupun kelompok membutuhkan ruang privat untuk 

melakukan rapat. Sebagai seorang pekerja, penyewa co-working space umumnya bekerja 

di depan layar komputer, mencetak dokumen, serta menyimpan dokumen. Penyewa co-

working space memiliki jam kerja yang fleksibel, namun jam kerja normal mengikuti jam 

operasional co-working space. Saat berada di luar aktivitas bekerja, penyewa co-working 

space  mempunyai beberapa aktivitas, mulai dari makan, minum, ibadah sholat (bagi umat 

muslim), hingga aktivitas sanitasi. 

  

b. Pengunjung Co-working Space 

Pengunjung co-working space merupakan klien dari penyewa co-working space dan 

biasanya kegiatan yang dilakukan adalah rapat. Jumlah pengunjung juga beragam, mulai 

dari perseorangan ataupun kelompok. Rapat dilakukan pada open space apabila rapat 

bersama klien perseorangan atau kelompok (dua hingga tiga orang) dan tidak terlalu 

memerlukan privasi. Rapat juga dapat dilakukan di ruang rapat apabila klien berjumlah 

banyak dan memerlukan privasi. 

 

c. Pengelola Co-working Space 

Pengelola co-working space memiliki aktivitas utama, yaitu administrasi dan operasional. 

Aktivitas administrasi berupa pembukuan tentang penyewaan co-working space, aktivitas 

ini berada di area resepsionis sehingga berfungsi juga untuk menyambut costumer.  

Aktivitas operasional biasanya berupa layanan kepada mitra co-working space apabila 

terjadi keluhan-keluhan dari penyewa co-working space. 
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3. Apartemen 

Apartemen merupakan sebuah hunian yang disusun secara vertikal. Berdasarkan hal tersebut, 

maka aktivitas dari pengguna apartemen tidak jauh berbeda dengan hunian atau rumah pada 

umumnya. Pengguna apartemen terbagi menjadi dua, yaitu penghuni apartemen dan 

pengunjung. 

a. Penghuni  

Penghuni apartemen terbagi menjadi dua, yaitu penghuni tetap atau penghuni sewa. 

Penghuni tetap merupakan penghuni yang memiliki unit apartemen dan menetap dengan 

jangka waktu yang lama atau mungkin menetap seumur hidup,  sedangkan penghuni sewa 

merupakan penghuni yang menyewa unit apartemen dalam jangka waktu tertentu, 

biasanya sistem sewa per bulan.  Penghuni apartemen ditargetkan kepada kalangan 

menengah yang memiliki mobilitas tinggi di pusat Kota Bandar Lampung antara usia 25 

hingga 35 tahun.  

 

Aktivitas utama dari penghuni apartemen tidak jauh berbeda dengan aktivitas pada rumah 

umumnya, seperti parkir kendaraan, istirahat, tidur, memasak, makan dan minum, bekerja 

atau belajar, mandi, buang air kecil, buang air besar, dan laundry. Ketika akhir pekan atau 

hari libur penghuni apartemen cenderung melakukan beberapa kegiatan rekreasi, baik 

rekreasi di area rooftop, seperti gym, jogging, renang, barbeque, bersantai di rooftop atau 

rekreasi di mal, seperti berbelanja, makan dan minum, dan cuci mata. 

 

Penghuni apartemen umumnya berasal dari keluarga baru yang merupakan kalangan 

muda. Keluarga tersebut biasanya seorang  pekerja baik suami ataupun istri, sehingga  tidak 

memiliki waktu untuk mengurus anak. Berdasarkan hal tersebut perlu adanya daycare yang 

berfungsi sebagai tempat penitipan anak. Penghuni apartemen sama seperti penghuni 

rumah pada umumnya yang sering mengirim dan menerima paket, sehingga perlu adanya 

ruang penyimpanan paket di area lobby utama. 

 

b. Pengunjung 

Pengunjung merupakan tamu dari penghuni apartemen. Pengunjung tidak memiliki akses 

menuju apartemen, sehingga pengunjung hanya dapat menunggu di lobby utama 

apartemen yang berada di lantai dasar. Pengunjung hanya dapat mengakses apartemen 

apabila mengakses lift bersama penghuni apartemen dan secara keseluruhan aktivitas 

pengunjung di dalam apartemen tidak jauh berbeda dengan aktivitas penghuni. 
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3.1.2 Isu Terkait Fungsi 

Terdapat beberapa isu penting pada mixed-use project yang harus diselesaikan dalam perancangan. 

Berikut merupakan isu terkait fungsi pada proyek ini. 

1. Isu Sirkulasi 

Isu utama yang ada pada bangunan ini adalah aspek sirkulasi yang disebabkan banyaknya 

pengguna. Sirkulasi perlu dipisah, baik sirkulasi pejalan kaki ataupun kendaraan bermotor agar 

tidak terjadinya percampuran sirkulasi. Pemisahan sirkulasi pada kendaraan bermotor bertujuan 

untuk memisahkan akses menuju parkir mal dan parkir apartemen. Akses penghuni dari parkir 

dapat langsung menuju apartemen sedangkan akses pengunjung dan penyewa co-working space 

hanya dapat mengakses hingga fungsi mal. Pedestrian eksisting yang belum optimal juga perlu 

didesain agar memudahkan sirkulasi pejalan kaki untuk mencapai entrance bangunan.  

 

2. Isu Keamanan dan Keselamatan. 

Bangunan tinggi harus mempunyai sistem keamanan dan keselamatan, dalam hal ini yaitu sistem 

proteksi kebakaran. Mixed-use project sebagai bangunan tinggi harus mempunyai sistem proteksi 

kebakaran sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti fire detector system, sprinkler, hydrant, 

dan apar. Sebagai sistem keselamatan, mixed-use project harus mempunyai shaft kebakaran yang 

terdiri tangga darurat dan lift kebakaran yang memiliki akses langsung ke titik kumpul evakuasi. 

Pada tapak bangunan ini juga harus tersedia hard standing yang dapat diakses dengan mudah 

oleh mobil pemadam kebakaran. 

 

3. Isu Struktur 

Pertimbangan struktur menjadi penting dalam perancangan mixed-use project terutama pada 

jarak antar kolom. Jarak antar kolom harus dipertimbangkan dengan cermat agar ruang-ruang 

yang terbentuk oleh grid kolom menjadi efisien, mulai dari ruang parkir, ruang-ruang pada ritel, 

dan unit apartemen. 

 

4. Isu Terkait Fungsi Mal 

Pusat perbelanjaan terdiri dari ritel-ritel yang disewakan. Dalam hal ini perlu pendekatan 

perancangan yang memungkinkan sirkulasi pengunjung dapat melewati seluruh ritel yang ada. 

Setiap ritel juga harus memiliki eksposur yang sama sehingga seluruh ritel mempunyai nilai 

komersial yang sama. Aktivitas pada pusat perbelanjaan dilakukan dengan berjalan yang 

cenderung mempunyai daya tahan dan dapat melelahkan apabila pusat perbelanjaan terlalu 

panjang, hal ini mempengaruhi perancangan dimana panjang pusat perbelanjaan harus 
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dipertimbangkan. Menurut Marlina (2008), berdasarkan penyelidikan di Amerika Serikat panjang 

minimal mal adalah 180 m dan maksimalnya 240 m. Pusat perbelanjaan dengan konsep mal yang 

tertutup saat ini sudah tidak terlalu menarik lagi untuk dikunjungi, terlebih seluruh mal di Kota 

Bandar Lampung merupakan mal yang tertutup. Berdasarkan hal tersebut, perlu adanya konsep 

mal yang berbeda dengan mal yang ada di Kota Bandar Lampung, yaitu konsep mal yang lebih 

terbuka, atau lebih dikenal lifestyle center. Mal dengan konsep yang lebih terbuka menjadi 

sesuatu yang baru di Kota Bandar Lampung dan menjadi lebih menarik pengunjung. 

 

5. Isu Terkait Fungsi Co-working Space 

Fungsi co-working space yang berada satu massa dengan mal membuat fungsi ini memiliki potensi 

untuk terpapar bising dari ritel lain. Untuk mengatasi hal tersebut, zonasi co-working space perlu 

menjauhi sumber kebisingan, seperti ritel food and beverage dan game center serta 

menambahkan sistem akustik agar terhindar dari bising. Adanya fungsi co-working space di dalam 

mal juga membuat pemanfaatan ruang pada mal menjadi lebih maksimal. 

 

6. Isu Keterhubungan dengan Lingkungan 

Tapak berlokasi di pusat kota yang merupakan daerah padat penduduk. Secara umum tapak 

berada di tengah-tengah permukiman warga yang tidak memiliki ruang publik sehingga warga 

sekitar cenderung kurang saling terhubung. Daerah Tanjung Karang hanya memiliki Taman Gajah 

sebagai ruang terbuka publik dan Grand Mercure sebagai ruang publik yang tertutup. Daerah 

tersebut belum memiliki ruang publik yang terbuka sekaligus tertutup. Dengan menggabungkan 

kedua konsep ruang publik tersebut, mixed-use project ini menjadi ruang publik yang baru di 

Bandar Lampung sehingga dapat berkontribusi terhadap pembentukan ruang publik kota. 
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3.2 Analisis Lahan 

3.2.1 Lokasi 

 

Gambar 12 merupakan lokasi tapak. Tapak berlokasi di pusat Kota Bandar Lampung, yaitu Jalan Raden 

Inten, Tanjung Karang, Bandar Lampung tepatnya pada kordinat 5°25'05.5" Lintang Selatan 

105°15'29.7" Bujur Timur dengan luas lahan kurang lebih 1,18 Ha. Tapak memiliki bentuk yang unik 

dengan banyak lekukan. Sisi utara tapak berbatasan dengan bangunan eksisting berupa rumah warga 

dan juga Gang Kenari. Sisi barat tapak berbatasan langsung dengan aliran kali dan juga permukiman 

warga. Sisi selatan tapak berbatasan dengan permukiman warga dan sebagian berbatasan dengan 

ruko. 

 

Gambar 12. Lokasi Tapak 

Gambar 13. Respon terhadap Lokasi Tapak 
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Gambar 13 merupakan respon terhadap lokasi tapak. Tapak direspon dengan membuka sisi utara, 

barat dan selatan tapak tanpa adanya dinding masif sebagai pembatas. Sisi barat yang berbatasan 

dengan kali dilakukan penataan menjadi ruang publik berupa taman. Sisi selatan yang berbatasan 

dengan permukiman warga juga dibuat ruang publik sebagai tempat interaksi antara warga sekitar, 

pengunjung, dan penghuni apartemen. Bentuk tapak massa bangunan dibuat lebih sederhana untuk 

merespon bentuk lahan. 

 

3.2.2 Aksesibilitas 

 

Gambar 14 merupakan aksesibilitas pada tapak. Tapak memiliki akses utama di sisi timur berupa jalan 

arteri dengan sistem jalan satu arah, yaitu Jalan Raden Inten. Tapak juga memiliki potensi untuk 

memiliki kemudahan akses dari jalan lain, yaitu Jalan Tulang Bawang yang kemudian dilanjutkan 

menuju Jalan Raden Inten. Sisi utara tapak berbatasan dengan Gang Kenari yang hanya mampu diakses 

oleh satu mobil, sedangkan sisi selatan berbatasan dengan Gang Sumur Pucung yang hanya dapat 

diakses satu mobil dan menyempit untuk akses motor. 

Gambar 14. Aspek Aksesibilitas Tapak 
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Gambar 15 merupakan respon terhadap aksesibilitas tapak. Aspek aksesibilitas direspon dengan 

membuat main entrance untuk akses pejalan kaki dan kendaraan bermotor dari Jalan Raden Inten. Sisi 

utara dan selatan tapak yang berbatasan dengan gang warga dibuat terbuka sebagai akses pejalan kaki 

untuk warga sekitar, sehingga dapat menghubungkan dengan lingkungan sekitar. 

 

3.2.3 Iklim 

Terdapat dua aspek yang dilakukan dalam analisis iklim, yaitu analisis matahari dan analisis arah mata 

angin. Berikut merupakan analisis yang dilakukan terhadap aspek iklim. 

1. Analisis Matahari 

 

Gambar 16 merupakan arah matahari. Berdasarkan simulasi yang dilakukan menggunakan 

platform Andrewmarsh 3D Sun Path, didapatkan hasil bahwa pada bulan Desember hingga Januari 

matahari cenderung berada di sisi selatan tapak, pada bulan Maret dan bulan September 

Gambar 15. Respon terhadap Aksesibilitas Tapak 

Gambar 16. Arah Matahari 
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matahari tepat berada di tengah tapak, dan pada bulan Mei hingga Juli matahari cenderung 

berada di sisi utara tapak. Sisi selatan dan barat berpotensi terpapar panas yang cukup besar, 

sedangkan pada sisi utara pancaran sinar matahari sedikit terhalang akibat Grand Mercure. 

 

 

Gambar 17 merupakan respon terhadap arah matahari. Arah matahari direspon dengan membuat 

massa bangunan yang berorientasi searah dengan arah matahari, yaitu timur-barat seperti yang 

ditunjukkan pada warna kuning. Arah orientasi ini dipilih untuk mengurangi paparan panas yang 

diterima bangunan akibat matahari.  

 

2. Analisis Arah Mata Angin 

Gambar 17. Respon terhadap Arah Matahari 

Gambar 18. Arah Mata Angin 
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Gambar 18 merupakan arah mata angin. Berdasarkan data BMKG didapatkan bahwa rata-rata 

arah angin di setiap bulannya selalu berubah dengan arah angin dominan cenderung berorientasi 

dari tenggara menuju barat daya. Data tersebut diperkuat dengan hasil survei lapangan yang 

mengindikasikan kesamaan arah mata angin, yaitu tenggara – barat daya. 

 

 

Gambar 19 merupakan respon terhadap arah mata angin. Arah mata angin direspon dengan 

menerapkan prinsip arsitektur tropis, yaitu dengan memberikan bukaan untuk memungkinkan 

terjadinya cross ventilation. Bukaan dalam perancangan ini diadaptasi dengan membuka bagian 

tengah massa bangunan mal untuk memungkinkan angin bisa masuk, sehingga terjadinya cross 

ventilation dan membuat mal menjadi lebih hemat energi. Orientasi massa dengan arah timur-

barat juga memungkinkan fungsi apartemen mendapatkan angin sehingga hunian apartemen 

memiliki kenyamanan termal yang baik. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 19. Respon terhadap Arah Mata Angin 
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3.2.4 Vegetasi 

 

Gambar 20 merupakan vegetasi pada tapak. Kondisi eksisting tapak merupakan lahan kosong. 

Berdasarkan hasil survei lapangan dan data yang didapatkan menggunakan citra satelit, vegetasi pada 

tapak didominasi oleh ilalang dan beberapa pepohonan. Pepohonan di dalamnya cukup bervariasi 

mulai dari yang berukuran kecil hingga besar. 

 

 

Gambar 20. Vegetasi pada Tapak 

Gambar 21. Respon terhadap Vegetasi Pada Tapak 
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Gambar 21 merupakan respon terhadap vegetasi pada tapak. Respon yang dapat dilakukan terhadap 

aspek vegetasi yaitu menghilangkan sebagian pohon di sekitar tapak yang terkena area terbangun dari 

proyek mixed-use project ini. Sebagian pepohonan lainnya tetap dipertahankan kemudian diolah 

menjadi satu kesatuan lansekap. 

 

3.2.5 Bangunan Eksisting di Sekitar Tapak 

 
Gambar 22 merupakan eksisting di sekitar tapak. Secara umum eksisting di sepanjang Jalan Raden 

Inten merupakan bangunan yang berfungsi sebagai bangunan komersial. Bangunan di sekitar tapak 

tersebut terdiri dari kantor jasa, restoran, pertokoan, showroom otomotif, bank dan hotel, dan mixed-

use project, yaitu Grand Mercure. Grand Mercure terdiri dari mal dan hotel. Bangunan tersebut 

memiliki massa yang masif dan tower yang tinggi. 

Gambar 22. Eksisting di Sekitar Tapak 

Gambar 23. Respon terhadap Eksisting di Sekitar Tapak 
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Gambar 23 merupakan respon terhadap eksisting di sekitar tapak. Respon terhadap eksisting di sekitar 

tapak antara lain, menghadirkan konsep mixed-use project yang berbeda dengan Grand Mercure.  

Konsep desain dibuat lebih terhubung dengan lingkungan sekitar dengan susunan massa yang lebih 

terbuka dan tidak masif seperti Grand Mercure sehingga menjadi ruang publik yang aktif. Konsep 

desain massa bangunan juga dibuat berbeda dari Grand Mercure dengan menghadirkan massa 

bangunan yang terdiri dari gugus massa bangunan. 

 

3.2.6 Aspek Visual 

 
Gambar 24 merupakan aspek visual pada tapak. Sisi timur tapak memiliki view yang baik dengan view 

menghadap laut, tepatnya Pelabuhan panjang. Sisi selatan tapak memiliki view yang sangat baik 

dengan view menghadap laut. Sisi barat tapak juga memiliki view yang baik dengan view menghadap 

gunung, tepatnya Gunung Betung. Sisi utara tapak memiliki view menghadap kota, dimana sisi  ini juga 

berhadapan langsung dengan Grand Mercure sehingga berpotensi memperkuat view perkotaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 24. Aspek Visual pada Tapak 
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Gambar 25 merupakan respon terhadap aspek visual pada tapak. Aspek visual direspon dengan massa 

apartemen yang berorientasi timur-barat seperti yang ditunjukan pada warna kuning. Orientasi massa 

bangunan ini bertujuan untuk mendapatkan view yang maksimal di setiap sisi, terutama view laut dan 

Gunung Betung. Sisi utara memiliki view kota yang didukung dengan adanya view langsung ke arah 

Grand Mercure yang menjadikan vocal point dari sisi ini. 

 

3.2.7 Peraturan Setempat 

Untuk mengetahui batasan dalam perancangan, dilakukan pengumpulan data tentang peraturan 

terkait. Berikut beberapa Peraturan Daerah setempat yang didapatkan, diantaranya yaitu : 

A. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Tahun 2011-2030, Paragraf 4 Ruang Terbuka Hijau, Pasal 48 Ayat (4) menyebutkan 

bahwa pengembangan perumahan, perkantoran, dan sarana publik maupun komersialnya harus 

menyediakan RTH minimum KDH 30 (tiga puluh) persen. 

B. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung Pasal 

21 Ayat (2) menyebutkan bahwa kepadatan meliputi ketentuan KDB dan Koefisien Daerah Hijau 

(KDH) pada tingkatan tinggi, sedang dan rendah; KDB tinggi (lebih besar dari 60% sampai dengan 

100%). 

C. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung Pasal 

24 Ayat (7) menyebutkan bahwa untuk jalan Arteri Primer dan Sekunder letak GSB adalah paling 

sedikit 15 Meter dari tepi badan jalan. 

Gambar 25. Respon terhadap Aspek Visual pada Tapak 
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D. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 21 tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung Pasal 26 

Ayat (2) menyebutkan bahwa untuk bangunan gedung lainnya KDB maksimum 60 %, sedangkan 

KLB untuk bangunan gedung lainnya maksimum 2,4. 

 

Berdasarkan data peraturan di atas dapat disimpulkan bahwa Mixed-use project yang akan dirancang 

memiliki KDH sebesar 30% dari luas lahan, yaitu seluas 3540 m2, KDB maksimal sebesar 60% dari luas 

lahan, yaitu seluas 7080 m2, GSB sebesar 15 m dan KLB memiliki koefisien sebesar 2,4, yaitu seluas 

28.320 m2. Dalam peraturan daerah yang telah disebutkan di atas, tidak didapatkan peraturan tentang 

Ketinggian Bangunan (KB) dan Koefisien Tapak Basement (KTB). Terkait hal tersebut, dapat dikatakan 

bahwa KB dan KTB tidak diatur secara terikat sehingga dapat disesuaikan selama KB tidak melebihi KLB, 

dan untuk KTB juga dapat disesuaikan dengan konteks bangunan. 

 

3.2.8 Isu Terkait Tapak 

Terdapat beberapa isu terkait tapak pada proyek mixed-use project ini. Berikut merupakan isu-isu 

terkait tapak. 

1. Sisi Bagian Depan Lahan 

Sisi depan lahan memiliki ukuran yang relatif kecil untuk bangunan mixed-use building, yaitu 

sebesar 35 m. Sisi bagian depan lahan dengan ukuran tersebut membuat akses masuk dan keluar 

memiliki kecenderungan lebih padat. 

2. Bentuk Lahan 

Lahan memiliki bentuk yang cukup berkelok. Bentuk lahan melebar dari bagian tengah hingga 

ke belakang tapak. Dibutuhkan perancangan tapak yang sesuai bentuk lahan sehingga 

pemanfaatan tapak menjadi lebih maksimal. 

3. Akses Jalan 

Lokasi lahan hanya dapat diakses melalui jalan Raden Inten yang mempunyai sistem satu arah 

sehingga mempengaruhi entrance tapak. Berdasarkan hal tersebut, sirkulasi entrance pada 

tapak dibuat dengan sistem loop agar memudahkan sirkulasi. 

4. Bersebelahan Dengan Grand Mercure 

Lahan bersebalahan dengan Grand Mercure yang juga merupakan mixed-use project. Lokasi 

lahan yang bersebelahan dengan Grand Mercure membuat massa bangunan sedikit terhalang. 

  


