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BAB III  

ANALISIS PERANCANGAN 

3.1. Analisa Fungsi 

3.1.1. Analisa Pengguna 

A. Penghuni Apartemen 

Penghuni Apartemen merupakan masyarakat kelas menengah atas yang telah 

menyewa maupun membeli hak milik unit apartemen. Sasaran utama dari proyek ini 

adalah masyarakat dengan perorangan professional, keluarga tanpa anak, dan 

keluarga dengan 1-2 anak. Karakteristik penghuni ini dapat mempengaruhi dari desain 

apartemen. Penghuni merupakan generasi milenial dengan rentang usia 20-40 tahun 

yang merupakan usia produktif karena itu penghuni berkerja aktif dari hari senin – 

jumat. Pekerjaan penghuni tidak hanya bekerja secara luring (luar jaringan) tapi juga 

bisa secara daring (dalam jaringan) terutama kondisi pasca pandemi yang 

memungkinan fungsi ruang hunian harus fleksibel untuk digunakan berkerja dengan 

produktif serta melakukan kegiatan sehari-hari dengan nyaman. Penghuni harus 

disediakan fasilitas laundry dikarenakan penghuni tidak dapat mencuci sendiri, dan 

ruang hunian yang kecil membuat penghuni kesulitan melakukan olahraga di dalam 

ruangan karena itu perlu adanya fasilitas olahraga pada bangunan untuk 

mengakomodasi kegiatan tersebut.  

B. Pengunjung Apatemen 

Pengunjung apartemen datang dengan keperluan mengunjungi penghuni 

apartemen. Untuk dapat memasuki area apartemen penghuni, pengunjung perlu 

melaporkan kepada resepsionis apartemen di lobi utama agar dapat mendapatkan izin 

untuk menggunakan lift karena fasilitas tersebut hanya dapat diakses oleh penghuni. 

C. Pekerja Co - Working 

Sebelum memasuki ruang area kerja Co - Working, pekerja perlu memesan 

untuk menyewa meja kerja atau ruangan kerja melalui daring atau melalui resepsionis 

pada lobi Co - Working. Pekerja terbagi menjadi dua, yaitu pekerja individu dan pekerja 
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berkelompok. Pekerja individu dapat memakai fasilitas bersama Co - Working dan area 

kerja yang dapat dipilih yaitu meja kerja dengan bilik yang memilki sifat privasi atau 

meja kerja bersama  pada area kerja Co - Working publik. Pekerja berkelompok dapat 

meggunakan area Co - Working publuk atau juga memesan ruang kantor yang lebih 

privat agar koordinasi kinerja kelompok lebih produktif.  

D. Pengunjung Pusat Komersil 

Pengunjung pusat komersil datang untuk mengunjung fasilitas pada bangunan dan 

retail pada pusat perbelanjaan seperti belanja keperluan makanan, fashion, maupun 

sekedar rekreasi. Area yang dapat dicapai oleh pengunjung terbatas yaitu pada area 

komersil, tidak bisa mengakses area hunian apartemen dan kantor Co - Working. 

E. Pegawai dan pengelola 

Pengelola dan karyawan terdiri dari staff retail dan staff pengelola. Staff Retail 

memiliki kegiatan menjaga dan melayani pembeli, menawarkan produk, memeriksa 

ketersediaan barang. Staff Pengelola memiliki kegiatan administratif yaitu melakukan 

pemasaran, bekerja di bagian kantor pengelola, sedangkan pada bagian operasional 

yaitu melakukan pengawasan, keamanan, keselamatan dan perawatan bangunan. 

3.1.2 Analisa Kegiatan 

A. Kegiatan Hunian 

Pada area hunian pengguna area tersebut adalah penghuni apartemen yang 

merupakan perorangan professional, suami – istri  tanpa anak, atau dengan 1-2 anak. 

Dengan menyesuaikan dengan keadaan pasca pandemi dimana penghuni dapat 

melakukan pekerjaan melalui rumah dan melakukan kegiatan aktivitas sehari -hari 

seperti tidur, MCK (Mandi, Cuci, Kakus), Memasak, bersantai, beristirahat, makan, dan 

berolahraga.  

B. Kegiatan Co - Working 

Pada Kantor Co - Working pengguna merupakan pekerja Co - Working seperti 

pekerja lepas (Freelance), Pekerja Tim, Developer, dan Start-up. Pekerja memiliki 

waktu kegiatan dari pukul 08.00 hingga 17.00. Pekerja Co - Working memiliki berbagai 

macam  seperti bekerja, istirahat, makan, bersantai, berkolaborasi bisnis, seminar, dan 

workshop. 



 

27 
 

C. Kegiatan Komersil. 

Pengunjung komersil memiliki berbagai macam kegiatan yaitu berbelanja, 

berkuliner, rekreasi/interaksi dan kegiatan sosial serta kegiatan berjualan bagi 

pengelola retail. 

3.2 Analisis Tapak 

3.2.1 Analisis Lokasi 

Proyek berlokasi di pusat kota Bandarlampung. Terletak di Jalan Raden Intan, 

Kelurahan Enggal, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandarlampung, Provinsi 

Lampung. Lokasi tersebut merupakan lokasi strategis untuk membangun proyek mixed 

– use dikarenakan area sekitar proyek merupakan  area bisnis, perdagangan dan 

olahraga. 

 

Gambar 3. 1. Pemetaan fungsi bangunan di sekitar lokasi proyek 

Terlihat pada gambar lahan proyek pada bagian yang berwarna merah, lahan 

dikelilingi area pertokoan dengan warna biru. Pada area hijau terdapat ruang terbuka 

kota Taman Gajah dan pusat olahraga yaitu dan GOR Saburai. Pada area berwarna 

kuning merupakan area pemukiman warga. 

Lahan ini memiliki luas 10,7 Ha dengan batas pada bagian utara dan selatan 

merupakan pertokoan dengan ketinggian dua lantai, pada bagian selatan terdapat 

Tugu Adipura. Pada bagian timur berbatasan dengan Jalan Sriwijaya bersebrangan 

dengan Taman Gajah. Pada bagian barat berbatasan dengan Jalan Raden Intan 

bersebrangan dengan area perotokoan dan Hotel Grand Anugerah 
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3.2.2 Klimatologi 

Berdasarkan data cuaca dan iklim BMKG tahun 2019 dan data topografi 

DEMNAS dari Batimetri Nasional didapatkan : 

Kondisi topografi             : kemiringan 0-2%, Relatif datar, pada ketinggian 99 mdpl 

Kecepatan & arah angin : 1,75 – 5,75 m/s dengan rata - rata 3,65 dengan arah dari 

barat daya ke timur. 

 Temperatur      : 22 °C – 36 °C dengan rata – rata 28°C 

Kelembapan      : 76,47 – 100 % 

 

 

Gambar 3. 2. Analisis arah Matahari dan arah Angin 

Pada gambar diatas tapak pada bagian barat dan timur berhadapan langsung 

dengan orientasi matahari, hal ini dapat direspon dengan membuat fasad yang dapat 

mengurangi panas dari matahari pada ruang yang berhadapan langsung dengan 

orientasi matahari. Bangunan dapat memanfaatkan arah angin yang cenderung dari 

barat daya direspon dengan membuat bukaan atau rongga pada bangunan agar aliran 

angin dapat mengalir pada ruang sehingga ruang pada bangunan dapat menjadi lebih 

sejuk. 
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3.2.3 Analisis Aksesbilitas 

 

Gambar 3. 3. Analisis Aksesbilitas 

Lahan mudah diakses dikarenakan terletak terletak di antara Jalan Raden Intan 

dan Jalan Sriwijaya yang merupakan merupakan jalan utama perkotaan. Jalan Raden 

Intan berpotensi menjadi pintu masuk utama dengan mempertimbangkan kepadatan 

pada area lampu lalu lintas agar tidak menggangu sirkulasi kendaaran yang masuk 

kedalam lahan maupun keluar. Pada Jalan Sriwijaya berpotensi menjadi area 

pedestrian agar menjadi koneksi antar Taman gajah dengan bangunan. 

Pada gambar diatar, pada area berwarna merah pada Jalan Raden Intan 

memiliki tingkat kepadatan lalu lintas yang tinggi dan kebisingan yang cukup terdengar 

keras dari aktivitas kendaaran, sementara itu area berwana jingga yaitu pada Jalan 

Sriwijaya memiliki tingkat kepadatan lalu lintas dan kebisingan yang rendah tetapi 

memiliki tingkat aktivitas pedestrian yang tinggi. Untuk Jalur Pedestrian di sekitar 

lahan memiliki kondisi cukup baik tetapi tidak bisa diakes oleh pengguna difabel. 

Dari permasalahan diatas mempengaruhi dari akses masuk kendaraan dan 

pejalan kaki ke tapak, untuk merespon permasalahan tersebut maka akses masuk dan 

keluar dibedakan terutama untuk pengunjung dan penghuni apartemen agar tidak 

terjadi konfik sirkulasi dengan kendaraan sekitar. 
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3.2.4 Analisis Utilitas 

 

Gambar 3. 4. Analisis Drainase dan Utilitas 

Bangungan mixed use sangat tergantung dengan kebutuhan utilitas di 

sekitarnya, baik jaringan listrik, drainase air, maupun telekomunikasi. Di sekitar tapak 

sudah tersedia jaringan listrik dan saluran drainase. Jaringan listrik tersedia sepanjang 

Jalan Raden Intan dan Jalan Sriwijaya.  Drainase air tersedia pada sekitar tapak dengan 

aliran air mengarah ke bagian timur lahan. Drainase air utama terletak pada bagian 

timur dan barat lahan yang terhubung dengan pembuangan kota. Pada bagian bagian 

utara dan selatan di area lahan terdapat drainase kecil. Untuk Utilitas telokomunikasi 

juga tersedia dikarenakan lokasi lahan di pusat kota. 

3.2.5 Vegetasi dan Bangunan Eksisting 

 

Gambar 3. 5. Vegetasi dan Bangunan Eksisting 
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Vegetasi pada lahan terdapat pohon besar pada bagian barat mengarah ke 

Jalan Raden Intan dan pohon kecil bagian timur. Karena letaknya dibagian pinggir jalan 

maka vegetasi ini dapat dipertimbangkan pada desain jika tidak menggangu konsep 

sirkulasi masuk kendaraan ke dalam bangunan. Di dalam lahan terdapat tanaman 

rumput liar dan sebagian lahan sudah di paving. Bangunan eksisting pada lahan berupa 

ruko 2 lantai dan rumah yang sudah tidak terpakai lagi. Dikarenakan lahan ini akan 

dibangun proyek mixed use maka bangunan eksisting pada tapak akan dilakukan 

pembongkaran. 

3.2.6 Aspek visual dari lahan 

 

 

Gambar 3. 6. Aspek Visual Dari Lahan 

Bangunan disekitar tapak memiliki tingkat ketinggian yang rendah, terutama 

pada sisi selatan lahan  memiliki visual yang menarik karena dapat terlihat wilayah laut 

teluk lampung.  Pada bagian utara dan barat visual ke arah area perkotaan. Pada sisi 

timur mengarah ke taman gajah dan area pemukiman. Aspek visual ini berpengaruh 

dengan peletakan dari bukaan bangunan serta ruang tapak, dapat direspon dengan 

merancang fasad perlu membertimbangkan peletakan sign brand perbelanjaan yang 

mudah terlihat serta peletakan dari unit apartemen agar setiap penghuni memiliki 

pemandangan yang menarik. 
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3.2.7 Peraturan Terkait 

Berikut merupakan peraturan – peraturan yang terkait dengan perancangan mixed use 

building  : 

1. Perutukan Lokasi ; Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 21 tahun 2014 Pasal 26 

Ayat 1 (C) . 

2. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB); Peraturan Daerah 

Provinsi Lampung Nomor 21 tahun 2014 Pasal 26 Ayat 1 (C) . 

3. Koefisien Dasar Hijau (KDH) ; Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Tahun 2011 – 2030. 

4. Koefisien Tapak Basemen (KTB); Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 135 Tahun 2019, Bab 

2, Sub Bab 2.4, Bagian 2.4.2.3 (c.3) 

5. Garis Sempadan Bangunan (GSB); Peraturan Daerah DKI Jakarta No.1 Tahun 2014 Tentang 

Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi. Pasal 618 ayat 2. 

6. Jarak Bebas Bangunan; Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 135 Tahun 2019, BAB 2, Sub 

Bab 2.3, Bagian 2.3.2. 

7. Jarak Bebas Basemen; Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 135 Tahun 2019, BAB 2, Sub 

Bab 2.3, Bagian 2.3.3. 

8. KEPMEN PU No10/KPTS/2000 ; Ketentuan Teknis Pengamanan Terhadap Bahaya 

Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Linkungan. 

Dari analisis peraturan – Peraturan tersebut didapatkan data untuk mengetahui 

batasan luasan dari proyek : 

Tabel 3. 1. Tabel Batasan luasan proyek 

Luas Lahan KDB KLB KDH KTB 

10.779 m2 

60 % 2,4 30 % 60 % 

Luas Lantai Dasar Luas Lantai Total Luas Daerah Hijau Luas Tapak Basemen 

6447 m2 25.869,6 m2 3233.7 m2 5928, 45 m2 

Garis Sempadan Bangunan 

Jl. Sriwijaya 0,5 x 9 m = 4.5 m 

Jl. Raden Intan 0,5 x 12 m = 6 m 
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3.2.8 Isu Tapak 

• Tapak berada diantara Jalan Raden Intan yang merupakan jalan utama kota dan 

Jalan Sriwijaya sehingga perlunya pertimbangan pada rancangan proyek agar 

kedua akses tersebut dapat terhubung. Di sekitar lahan terdapat ruang terbuka 

kota yaitu taman gajah yang dapat menjadi sebuah potensi untuk proyek mixed 

use untuk membuat rancangan yang terintegrasi dengan taman gajah.  

• Jalan Raden Intan berpotensi menjadi akses utama bangunan dengan dengan 

memperhatikan kepadatan kendaraan pada area lampu lalu lintas agar tidak 

menggangu dan menimbulkan kemacetan pada jalan tesebut sedangkan Jalan 

Sriwijaya berpotensi sebagai area dan akses untuk publik sebagai respon untuk 

menghubungkan  dengan taman gajah.  

• Bangunan diakses oleh penghuni, pengunjung komersil, dan pekerja kantor Co 

- Working dengan tingkat kerprivasian yang berbeda – beda. Sirkulasi setiap 

pengguna bangunan tidak boleh saling menimbulkan konflik pada tapak dari 

akses lobby oleh pejalan kaki maupun kendaraan. 

• Jalur pedestrian di sekitar lahan memiliki kondisi yang cukup baik tetapi sulit 

diakses oleh kaum difabel maka perlunya penataan yang baik agar aksesbilitas 

pada bangunan dapat diakses oleh semua kalangan.  

• Lokasi tapak berada di area bisnis, perdagangan, dan olahraga memiliki potensi 

mengundang keramaian sehingga perlunya pertimbangan agar bangunan 

dapat menampung berbagai aktivitas  

• Beberapa vegetasi eksisting di sekitar tapak perlu dimanfaatkan terutama 

pohon dengan bentang besar pada bagian lahan yang menghadap jalan raden 

intan merupakan pohon dengan bentang lebar mempengaruhi pertimbangan 

dalam merancang massa bangunan     

• Kondisi kecepatan angin pada lahan cukup tinggi terutama pada ketinggian 

tertentu yang dapat mempengaruhi massa bangunan, maka perlu adanya 

pertimbangan ketinggian massa bangunan dalam perancangan  

 

  


