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BAB III 

ANALISIS AWAL 

 

 

3.1 Analisis Pengguna dan Kegiatan 
 

3.1.1  Kegiatan dan Pengguna 

 

Kegiatan utama pada pusat kegiatan mahasiswa yakni menjadi wadah 

bagi civitas akademika menyalurkan kegiatan diluar akademiknya, 

seperti kegiatan-kegiatan UKM, wadah berdiskusi dan bertukar pikiran 

bagi startup, menjadi sarana rekreasi bagi tak hanya civitas akademika 

ITERA namun juga bagi para pengunjung yang datang ke ITERA. 

Selain itu PKM ini juga dapat digunakan menyambut tamu-tamu dari 

luar kampus. Pada hari-hari biasa PKM ini digunakan bagi mahasiswa 

untuk berdiskusi atau sekedar beristirahat pada jam kosong perkuliahan 

dan digunakan pula hingga malam hari.   

    
Sedangkan pada jam makan siang akan ramai pengunjung yang 

merupakan civitas akademika ITERA dikarenakan terdapat food court 

yang menyediakan berbagai macam makanan. Selain itu apabila 

terdapat event besar yang diadakan oleh ITERA maka dapat dipastikan 

PKM ini akan ramai dengan pengunjung. Kegiatan pada jam sibuk bagi 

pengguna seperti mahasiswa yang tidak memiliki jam tertentu dimana 

mereka lebih sibuk dari waktu waktu yang lain. Namun pada sore 

sampai malam hari dimana jam perkuliahan telah usai dan akan menjadi 

waktu paling ramai. Karena tidak sedikit yang akan berkumpul bersama 

untuk berdiskusi dan bersantai santai. Pengguna yang akan 

menggunakan bangunan Pusat Kegiatan Mahasiswa ini adalah: 

 

a. Mahasiswa 

 
Sehingga diperlukannya ruang khusus bagi mahasiswa 

untuk berdiskusi atau mengerjakan tugas. Dengan 
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disediakannya amphiteater terbuka yang dikhususkan 

sebagai sarana berdiskusi bagi mahasiswa. 

b. Pengguna  

 
Memiliki  daya beli yang relatif tinggi, terlebih pada jam 

makan siang sehingga dengan disediakannya cafe atau food 

court akan menguntungkan bagi ITERA sebagai penyedia 

jasa penyewaan tempat. 

 

c. Wirausaha  

 
Yang menyewa pada PKM ini membutuhkan sirkulasi 

khusus serta fasilitas penunjang yang mempermudah serta 

memberi kenyamanan bagi penjual yang menyewa di pusat 

kegiatan mahasiswa ini nantinya. Seperti adanya lorong 

khusus yang dekat dengan area masuk untuk penjual 

membawa barang keperluan mereka seperti contoh: kardus 

besar, gas LPG dll. 

 

d. Pengunjung  

 
Dari luar ITERA dengan segala macam usia dan 

berkebutuhan khusus, sehingga desain haruslah bersifat 

universal. 

 

3.1.2 Persyaratan Fungsional 

 

PKM ini difungsikan tak hanya khusus bagi civitas akademika ITERA 

namun juga bagi para pengunjung dari luar ITERA dan bersifat semi 

komersial, dimana terdapat ruang-ruang tertentu yang akan disewakan, 

seperti adanya food court sehingga adanya ruang khusus yang 

difungsikan untuk area food court ini, adanya akses yang mudah bagi 

para penjual untuk membawa barang dagangannya menuju area food 

court, dan sirkulasi yang memadai pada area ini, agar tidak adanya 

udara yang terjebak. Sehingga dibutuhkan ruangan yang luas tak 
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bersekat untuk area ini. 

Untuk ruang inti pada pusat kegiatan mahasiswa ini adalah area publik 

yang berfungsi sebagai tempat berdiskusi serta bersosialisasi bagi para 

pengguna akan cenderung membutuhkan suasana yang santai untuk 

ngobrol. PKM ini yang bersifat semi komersial tentunya memiliki 

batasan bagi para pengunjung tertentu, sehingga terdapat dua area pada 

PKM ini yaitu area publik dan semi publik, dimana area semi publik 

berada pada area lantai-lantai atas, pada area ini dibutuhkan privasi bagi 

tiap masing-masing pengguna, serta dibutuhkan aliran listrik yang 

menyala selama 24 jam. 

 

3.1.3  Isu Terkait   Fungsi 

 

a. Keamanan 

 
Keamanan sangat perlu diperhatikan pada PKM ini, hal ini 

dikarenakan bangunan yang bersifat semi komersial dimana 

tempat ini juga dapat dikunjungi oleh pengunjung diluar ITERA. 

Selain itu digunakan pula sebagai tempat berdiskusi bagi UKM 

dan startup, sehingga terbuka 24 jam bagi pengguna. Selain itu 

adanya pembagian area menjadi dua yaitu area publik dan semi 

publik dengan tujuan pembatasan kawasan bagi pengguna di 

PKM ini. 

 

b. Sirkulasi 

 
Adapun sirkulasi khusus bagi area food court bertujuan agar 

memudahkan penjual membawa barang dagangannya. Sirkulasi 

dan aksesibilitas tentu akan sangat mempengaruhi tercapai nya 

kenyamanan dan keamanan. Salah satu tantangan perancang 

adalah untuk dapat mencapai sirkulasi yang baik, dan mudah 

untuk diakses namun dapat menjadi penghubung antar zonasi. 
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c. Fungsi Ruang 

 
Karena sifatnya yang semi komersial maka desain bangunan ini 

haruslah bersifat fungsional, apabila ada perubahan dalam fungsi 

ruangan. Terkecuali pada area yang memiliki kebutuhan khusus 

seperti food court serta ruang pameran.  

 

d. Isu fasilitas 

 
Proyek ini diharapkan dapat membantu kegiatan mahasiswa serta 

menjadi wadah menyalurkan bakat dan kegiatan mahasiswa. 

Perancang akan menyediakan ruang berdiskusi dan belajar, 

sekaligus tempat hiburan bagi mahasiswa dan pengunjung yang 

datang ke ITERA, dengan memenuhi fasilitas seperti kafé, food 

court, wifi 24 jam, serta keamanan 24 jam. 

 

e. Kontur 

 
Kontur pada proyek ini yang cenderung tidak rata dan memiliki 

kedalaman mencapai 5 meter, menjadi tantangan dalam proses 

perancangan pada pusat kegiatan mahasiswa ini, bagaimana 

perancang mampu memanfaatkan bentuk kontur mana saja yang 

dapat dipertahankan. 

 

f. Isu pemanfaatan  ruang  

 
Dengan luas 13.340m

2
 dan KDB  kurang lebih 8.000 m

2
, 

diharapkan dapat dimanfaatkan dengan maksimal. Sehingga akan 

menghindari ruang-ruang negatif yang pada bangunan. Ukuran 

setiap ruangan pun akan dipertimbangkan berdasarkan ruang gerak  

manusia atau sirkulasi serta furniture yang diperlukan.  
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3.2 Analisis Tapak 
 

3.2.1 Analisis Lokasi 
 

 
Lokasi proyek berada di Institut Teknologi Sumatera, Kecamatan Jati 

Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Dengan luas 

13.340m
2 

dan rencana lahan terbangun berkisar 8.000m
2
. Lokasi lahan 

yang berdekatan dengan gerbang masuk utama ITERA.  

 

 

Gambar 10. Lokasi Lahan 

Sumber: google 

 

3.2.2  Delineasi Tapak 
 
 

a. Batas Tapak 

 

Gambar 11.  Batas Lahan 
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Berdasarkan informasi yang didapat dari foto di atas, tapak proyek 

PKM ini memiliki batasan pada lahan sebagai berikut : 

1. Pada bagian utara lahan yang berbatasan dengan jalan umum 

kendaraan dan Galer1 Itera. 

2. Pada bagian selatan  lahan yang berbatasan dengan  jalan 

umum kendaraan dan air baku. 

3. Pada bagian timur  lahan yang berbatasan dengan Gedung E. 

4. Pada bagian barat lahan yang berbatasan dengan jalan umum 

kendaraan dan Asrama ITERA. 

 

b. Data Luas Lahan  

 
Lahan seluas 13.340 m

2 
ini memiliki KDB sebesar 60% atau 8.000 

m
2
, dengan KDH sebesar 40% atau 5.336 m

2
. Menurut Peraturan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan No. 06 Tahun 2014 

Pasal 26 ayat 5, Garis Sempadan Bangunan yang digunakan pada 

lokasi tapak proyek ini minimal 15 meter dari as jalan, dan memiliki 

Garis Sempadan Pagar minimal 8 meter dari as jalan. 

 

c. Topografi lahan  

 
Berdasarkan analisis perhitungan kemiringan lahan PKM, 

didapatkan klasifikasi sebagai berikut : 

- Terjal  = 14,7% s/d 19% 

- Miring  = 5,3% s/d 6,45% 

- Landai  = 1,25% s/d 1,97% 

 

 
Gambar 12. Kemiringan Lahan 

( Sumber : data ITERA) 
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Lahan pada pusat kegiatan mahasiswa ini memiliki interval yang 

cukup bervariasi. Dimana lahan dengan kemiringan yang berpusat 

pada satu titik yang berada di tengah lahan. Selain itu kemiringan 

lahan ini juga mengakibatkan terciptanya saluran irigasi yang 

terbentuk secara alami. Namnun lahan ini dapat dikategorikan 

cukup landai.  

 

 
Gambar 13. Topografi Lahan 1 

 
Gambar 14. Topografi Lahan 2 

 

d. Vegetasi 

 
Vegetasi yang berada pada lokasi tapak adalah tanaman berupa 

rumput liar dan semak belukar.  Pada pengerjaannya nanti tersebut 

akan tanaman berupa rumput liar dan semak belukar tidak 

dipertahankan. Maka dari itu perlu revitalisasi pada lokasi tapak. 
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e. Bangunan eksisting 

 
Terdapat gedung perkuliahan yang berada tepat di sebelah utara 

lahan yaitu Gedung E dan berada di seberang jalan terdapat Gedung 

C dan Gedung D, serta pada bagian barat lahan terdapat asrama 

ITERA. 

 

f. Iklim lokal 

 
Iklim pada area sekitar tapak di Kecamatan Way Huwi, Lampung 

Selatan menurut sumber dari BMKG, terhitung dari bulan November 

hingga bulan Desember sendiri Kecamatan Way Huwi memiliki 

suhu tertinggi sebesar 36°C dan suhu terendah 23°C dan rata-rata 

temperatur udara berkisar 28,8°C. Hal ini berakibat kelembaban 

udara pada area ini terbilang cukup tinggi berkisar 70%. Pada 

kawasan ini rata-rata kecepatan angin berkisar 2 m/s terhitung dari 

bulan November hingga bulan Desember 2019. 

 

g. Potensi dan permasalahan pada lokasi proyek 

 
Pada tahun 2019 lokasi di sekitar tapak memiliki suhu yang terbilang 

cukup tinggi yaitu berkisar 33°C, dan suhu rata rata terendah adalah 

23°C. Berangin dan berpasir merupakan kondisi iklim pada tapak.  

Sehingga cuaca yang panas, suhu yang tinggi dan kelembaban udara 

menciptakan ketidaknyamanan, terlebih dengan angin yang kencang 

disertai pasir. Maka dari itu perlu diciptakan rancangan yang dapat 

merespon ketidaknyamanan tersebut. 
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h. Aspek visual dari dan ke tapak 

 
Pada bagian timur lahan terdapat jalur pejalan kaki 

 
 Gambar 15. View dari dalam lahan 

 

 
Gambar 16. View dari luar lahan 

Terdapat pula potensi yang berada pada bagian timur lahan yakni 

Embung C, yang mana dapat dimanfaatkan sebagai salah satu best 

view pada tapak ini. 

 

 

Gambar 17. Potensi Lahan 

 

 


