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BAB II 

PEMAHAMAN PROYEK 

 

 

 

2.1 Pengertian Proyek 

 
 

Menurut Assocoition of College Unions Internatioal, pusat kegiatan mahasiswa di 

abad 21 ini diartikan sebagai lembaga yang menawarkan berbagai program, 

kegiatan, layanan dan fasilias. Dengan tujuan merencanakan kehidupan komunitas 

kampus yang baik. 

 
Menurut Dr. Micheal Lewis (dalam N. Wineki,2010) seorang Profesor Arsitektur 

asal Amerika dan ketua Departement seni Williams College mengatakan bahwa  

 “ Dewasa ini merupakan proses dimana siswa memilih perguruan tinggi semakin 

didasari oleh tampilan fisik suatu kampus. Oleh karena itu penting bagi pihak 

universitas untuk mengenali akan kebutuhan fasilitas yang di pasarkan dan 

diinginkan jika mereka ingin menciptakan kampus yang atraktif. Pada zaman 

dulu, fasilitas kampus seperti gedung kuliah, gedung administrasi dan akademis 

adalah bangunan berkesan bagi siswa-siswi. 

 
Pada tugas akhir perancangan pusat kegiatan mahasiswa ITERA yang ingin 

dirancang berdasarkan perpaduan preseden Amerika dan Inggris. Dimana, pusat 

kegiatan mahasiswa Amerika sebagai tempat penyediaan fasilitas untuk 

pendukung kegiatan sosial, rekreasi, dan komunikasi sedangkan di Inggris sebagai 

tempat untuk yang menyediakan fasilitas untuk menunjang kegiatan ilmiah dan 

perkembangan intelektual. 

 
Pusat kegiatan mahasiswa ITERA merupakan wadah yang menyediakan fasilitas 

untuk menampung berbagai kegiatan mahasiswa dan sebagai tempat berkumpul 

untuk kegiatan akademik maupun non akademik. Dengan adanya pusat kegiatan 

ini diharapkan dapat memacu mahasiswa untuk berprestasi. 
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Gambar 2. 1 York University Student Center 

(sumber : google, 2018) 

 

 

 

 

2.2 Studi Preseden 

 
 

York University Student Centre / CannonDesign 

 

 

 

Alamat : Toronto, Ontario,Kanada 

Arsitek : Cannon Design 

Luas lahan : 126000 kaki 

Tahun  2018 

Produsen : 

Universitas york merupakan kampus terbesar ke tiga di kanada. Untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat yang besar dan beragam maka diciptakan pusat mahasiswa. 

hasil dari referendum 2013 menciptakan desain berdasarkan tujuan kampus 

sehingga semua siswa dapat merasakan di terima, terlibat dan termotivasi. York 

university mendesain inklusif sebagai bagian dari misi proyek ini. Pusat kegiatan 

ini berdiri sebagai teladan desain dapat mebuat perbedaan positif yang terukur 

dalam budaya dan kehidupan kampus. Bangunan ini sangat inklusi bagi siswa dari 

semua agama, ras, dan kepercayaan. Mulai dari lantai atas sebagai ruang berdoa 

dari semua agama. Ruang ini digunakan secara teratur tanpa ada konflik antar 

mahasiswa berbeda agama. Selain itu di lantai dasar sebagai area makanan, klinik 

kesehatan, studio dansa dan ruangan lainnya. 
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Gambar 2. 2 Interior York University Student Center 

(sumber : google, 2018) 

 

 

Desain ini mencakup sederetan inisiatif berkelanjutan dan yang dipimpin 

pengguna, termasuk parkir sepeda, pancuran, atap hijau, dinding kaca / tirai 

berperforma tinggi, kamar kecil yang netral gender, dan penggunaan pencahayaan 

alami yang luas untuk mempromosikan prinsip-prinsip keselamatan masyarakat, 

aksesibilitas dan ketahanan lingkungan. Fasad bangunan sebagai respons desain 

terhadap keinginan badan siswa untuk terbuka dan menyambut semua orang. 
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Gatton student center 
 

 

Gambar 2. 3 Gatton student center 

(sumber : google, 2018) 

 

Gatton Student Center merupakan pusat kegiatan mahasiswa untuk pertemuan, 

konferensi, makanan, rekreasi, dan belanja mahasiswa di University of Kentucky, 

Lexington. Gedung ini memiliki luas 30.000 ( tiga puluh ribu ) kaki persegi. 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 4 Denah Lt. 1 Gatton student center 

(sumber : google, 2018) 
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Gambar 2. 5 Denah Lt. 2 Gatton student center 

(sumber : google, 2018) 

 
 

Gambar 2. 6 Denah Lt. 3 Gatton student center 

(sumber : google, 2018) 

 

Fasilitas yang terdapat pada gedung ini antara lain : 

a. Kantin (Champions Kitchen) 

b. Alumni Gym 

c. Cats Den 

d. Barnes & Noble Bookstore 

e. Apple Store 

f. Toko Buku Resmi Universitas Kentucky 

g. Ruang Organisasi Kemahasiswaan 
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Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM) Universitas Widyatama 
 

 

Gambar 2. 7 Pusat Kegiatan Mahasiswa Universitas Widyatama 

(sumber : google, 2017) 

 

Pada bangunan Pusat Kegiatan Mahasiswa Universitas Widyatama, mahasiswa 

dapat melakukan berbagai kegiatan, seperti diskusi ilmiah, olahraga, seni budaya, 

atau kegiatan lain yang dapat mengembangkan minat dan bakat mahasiswa. 

Gedung ini memiliki luas kurang lebih 6.000 (enam ribu) meter persegi dengan 

ketinggian enam lantai. Fasilitas yang terdapat pada gedung ini antara lain : 

 
Gambar 2. 8 Lapangan Basket 

(sumber : google, 2017) 
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Gambar 2. 9 Interior Gedung PKM Universitas Widyatama 

( sumber : google, 2017) 
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John A. Delaney Student Union 
 

 

Gambar 2. 10 John A. Delaney Student Union 

(sumber : google, 2018) 

 

Bangunan ini memiliki luas 150.048 kaki persegi atau sekitar 13.939,9 meter 

persegi dengan ketinggian tiga lantai. Bangunan ini terdiri dari dua bangunan  

yang dihubungkan oleh jalan setapak yang disebut sebagai Osprey Plaza dimana 

setiap hari Rabu mulai jam 10 pagi hingga pukul 2 sore dilakukan event Market 

Days dan turut menghadirkan vendor dari wilayah tersebut. 

 
 

Gambar 2. 11 Denah Lt. 1 John A. Delaney Student Union 

(sumber : google, 2018) 
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Gambar 2. 12 Denah Lt. 2 John A. Delaney Student Union 

(sumber : google, 2018) 

 
 

Gambar 2. 13 Denah Lt. 3 John A. Delaney Student Union 

(sumber : google, 2018) 

 

Fasilitas yang terdapat pada John A. Delaney Student Union adalah sebagai 

berikut : 

a. UNF Bookstore 

b. Convenience Store 

c. Restoran Boathouse 

d. Auditorium 

e. Ballroom 

f. Amphieteater 

g. Spinnaker Media 

h. Ruang Organisasi Mahasiswa 
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Kesimpulan Studi Banding 

 
 

Berdasarkan studi banding beberapa preseden, didapat kesimpulan yang dimuat 

dalam tabel berikut ini : 

 
Tabel 2. 1 kesimpulan Studi Banding 

Nama 

Bangunan 

Jenis 

PKM 

Keunggulan Kebutuhan 

Ruang 

Pengguna 

Gatton SC Komersial Fasilitas 

lengkap 

menunjang 

kegiatan 

organisasi. 

1. Champions 

Kitchen 

2. Alumni 

Gym 

3. Cats Den 

4. Barness & 

Nobels 

Bookstore 

5. Toko buku 

resmi 

6. Apple Store 
7. Ruang 

organisasi 

Mahasiswa Karyawan, dan 

Komite 

Pusat 

Kegiatan 

Mahasiswa 

(PKM) 

Universitas 

Widyatama 

Semi- 

komersial 

Fasilitas yang 

tersedia banyak 

mulai dari ruang 

diskusi, 

organisasi dan 

penunjang. 

- Ruang 
PEMA, 

ruang 

MPM, 

Ruang 

UKM 

- Lapangan 
multi-fungsi 

- Auditorium 

- U Store 
- Fitness 

Center 

- Kantin 

Mahasiswa Karyawan, dan 

Komite institusi 

John A. 

Delaney 

Student 

Union 

Komersial Mendapat 

apresisasi dari 

berbagai pihak 

1. UNF 

Bookstore 
2. Convenienc 

e Store 

3. Boathouse 

Restaurant 

4. Ballroom 

5. Auditorium 

6. Amphiteater 
7. Spinaker 

Media 

8. Ruang 

Organisasi 

Mahasiswa 

Mahasiswa Karyawan, dan 

Komite institusi 

 


