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ANALISIS PERANCANGAN 

3.1 Analisis Pengguna dan Kegiatan 

3.1.1 Pengguna dan Kegiatan 

Pengguna merupakan orang yang menggunakan bangunan serta fasilitas penunjang 

yang disediakan bangunan tersebut. Kelompok pengguna pada lifestyle center ini dibagi 

menjadi tiga, yaitu pengunjung, penyewa toko/retail, dan pengelola bangunan lifestyle 

center.  Lifestyle center ini dirancang untuk masyarakat yang sedang ingin berkunjung untuk 

menikmati berbelanja, menikmati hari weekend dengan berekreasi dan juga dirancang untuk 

pengguna yang sedang menjalankan bisnis dalam hal menjual barang dan jasa atau yang 

disebut sebagai penyewa toko atau retail. Dibalik dalam kedua pengguna tersebut, terdapat 

pengguna yang sebagai pengelola bangunan agar bangunan dapat dipakai oleh beberapa 

pihak seperti pengunjung dan penyewa. Sehingga, bangunan lifestyle center ini dirancang 

bukan hanya sebagai pusat perbelanjaan tetapi juga dirancang untuk pengusaha atau 

pembisnis yang ingin mencari nafkah. Setelah pembagian pada pengguna dalam 

menggunakan bangunan lifestyle center ini terdapat kelompok pengguna berdasarkan 

kegiatan dalam pengguna, yaitu : 

1. Kelompok Pengguna Utama  

a) Kelompok Pengunjung 

Dalam kegiatan utama pengunjung  terdapat aktivitas kegiatan dalam hal kuliner, 

rekreasi, berbelanja dan kegiatan berkumpul atau bertemu dengan kerabat lainnya 

di bangunan ini. 

b) Kelompok Penyewa 

Dalam kelompok penyewa ini beraktivitas kegiatan dalam hal menyewa ruang dalam 

bangunan lifestyle center untuk membuka usaha komersial melakukan kegiatan 

menjual barang dan jasa agar dapat dibeli bagi pengunjung lifestyle center ini. 

2. Kelompok Pengguna Pengelola 

Dalam kelompok pengelola ini terdapat kegiatan berdasarkan tanggung jawab yang 

ditugaskan untuk bangunan lifestyle center, yaitu untuk mengatur dan mengelola 

manajemen gedung, mengelola utilitas dalam bangunan, mengatur keamanan 

bangunan, memberikan fasilitas bagi pengunjung maupun penyewa, memberikan 
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pelayanan dalam hal keamanan didalam gedung maupun diluar gedung, dan 

mengelola fasilitas penunjang bangunan. Dari informasi diatas maka dari itu 

kelompok pengguna dibedakan beberapa jenis:  

a) Kelompok pengelola pelayanan bangunan 

Bertanggung jawab dalam hal manajemen kemajuan dan perkembangan dari jumlah 

pengunjung secara keseluruhan 

b) Kelompok pengelola pendukung (utilitas) 

Bertanggung jawab dalam hal mengelola bagian mesin yang berhubungan pada 

bangunan 

c) Kelompok pengelola fasilitas bangunan 

Bertanggung jawab dalam hal kebersihan dan keamanan bangunan lifestyle center 

3.1.2 Kesimpulan Pengguna dan Kegiatan 

Kesimpulan dalam hal kegiatan diatas, terdapat beberapa informasi dalam 

menentukan batasan desain yang dapat mempermudah merancang bangunan lifestyle 

center ini seperti pada tabel. 3.1 , sebagai berikut :  

Tabel 3.1 Pendekatan Kegiatan Pengguna 

Pendekatan Kegiatan Pengguna 

Perilaku kegiatan 
Rentang 

waktu 

Sifat 

pengguna Fungsi 

pengguna 

Kebutuhan pengguna 

Pengunjung/ 

Pembeli 

 Retail (besar,sedang, 

kecil) 

 Area Foodcourt 

 Area supermarket 

 Area Dept. Store 

 Area restoran 

 Area cafe 

Berbelanja sesuai kepentingan 

pribadi, berekreasi dalam hal 

kuliner, berinteraksi kepada 

penjual 

 

12 jam 

(10.00 – 

21.00 

WIB) 

Publik 

 Bioskop berekreasi menonton 

 Pusat informasi memberikan informasi jika 

terjadi kehilangan atau 

menanyakan suatu tempat 

kepada pusat informasi 
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 Lavatory 

 Area ATM 

 Area Musholla 

 Parkir 

 Nursery Room 

memakai fasilitas penunjang 

dalam bangunan 

Penyewa 

Tempat 

 Retail 

(besar,sedang,kecil) 

 Pengusaha Foodcourt 

 Pengusaha supermarket 

 Pengusaha Department 

Store 

 Pengusaha Restoran 

 Pengusaha Cafe 

 Pengusaha Rekreasi 

(Bioskop) 

 Fasilitas Lavatory 

 Area ATM 

 Fasilitas Musholla 

 Area Gudang 

 Fasilitas Parkir 

Melayani pembeli, melakukan 

hal kegiatan jual barang dan 

jasa, menerima pembayaran, 

menyediakan tempat, makanan, 

minuman untuk 

pengunjung/pembeli kuliner, 

menerima stok barang 

menyediakan tiket dalam hal 

rekreasi bagian menonton, 

melakukan pendekatan antara 

penjual dan pembeli, 

memberikan pelayanan untuk 

pengunjung pembeli agar dapat 

membeli barang, memakai 

fasilitas penunjang di dalam 

bangunan. 

13 jam 

(08.30-

22.30 

WIB) 

Semi-

Publik 

Pengelola 

 Ruang Utilitas Teknisi mekanikal elektrikal, 

pemeliharaan, penyimpanan, 

pengelolaan utilitas bangunan 

1-2 

jam/hari 

Privat 

 Gudang Tempat ruang penyimpanan 

alat, perabot, dan kebutuhan 

bangunan lainnya 

1-2 

jam/hari 

 Petugas 

Keamanan 

Memeriksa dan mencatat keluar 

masuk barang (loading dock) 

Kegiatan keamanan di area luar 

bangunan maupun dalam 

bangunan 

12-13 

jam/hari 

 Perbankan Menyediakan jasa mesin ATM 1-2 jam 

 Pelayan 

pengunjung 

Kegiatan dalam membersihkan 

lavatory, dalam bangunan, ruang 

kesehatan 

12-13 

jam/hari 

 Ruang 

Pengelola 

Pengelolaan manajemen 

bangunan, mengelola bangunan, 

mengkoordinasi antar 

1-2 

jam/hari 
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staff/pengelola lainnya antar 

divisi 

 Parkir Parkir pengunjung 

Parkir pengelola 

Parkir servis 

12-13 

jam/ hari 

 

3.2 Analisis Lahan 

3.2.1 Lokasi 

 

Gambar 3.1 Peta Lokasi 

Lokasi proyek lifestyle center di Jl P. Antasari, No. 13, Tj. Baru, Kedamaian, Kota Bandar 

Lampung, Lampung 3512 dan berada di kawasan perdagangan dan jasa, lokasi lahan memiliki 

luas sebesar 1,2 hektar. Berdasarkan data yang di dapat dari tapak terdapat batas-batas 

tapak, sebagai berikut : 

 Batas Utara : Jalan Raya, Perumahan pendudukan dan pertokoan 

 Batas Timur : Lahan Kosong 

 Batas Selatan : Permukiman warga 

 Batas Barat : Jalan sekunder (gang), permukiman warga dan komersil 

 Tata guna lahan : kawasan perdagangan dan jasa 

Berdasarkan analisis lahan, pada sisi selatan dan barat tapak berbatasan Tapak 

berbatasan langsung dengan permukiman warga, dibelakang tapak terdapat pemukiman 

 

U 
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waga sekitar, dan disebelah lahan arah barat terdapat aliran sungai kecil (drainase), 

Disebelah lahan arah barat tapak berbatasan dengan gang yang memiliki jalan lebar 3 meter 

, bersebelahan dengan pertokoan showroom mobil dan tiang-tiang listrik. Pada bagian depan 

lahan terdapat pedangang kecil yang berjualan tepat di depan lahan. Di sekitar lahan 

terdapat area komersial, pertokoan, ATM, dan pusat sebagai tempat jasa. Di sebelah timur 

lahan terdapat masih tanah kosong yang dipenuhi dengan ilalang. 

3.2.2 Topografi 

 

Gambar 3.2 Kondisi Tanah 

Sumber : Global Mapper 

Lahan pada lokasi proyek lifestyle center tidak berkontur dan tidak berlandai tetapi 

terdapat tumpukan-tumpukan tanah sehingga tanah terlihat tidak rata, terdapat rumput-

rumput ilalang yang ada di lahan dan jenis tanah termasuk jenis tanah yang keras dan cocok 

untuk dibangun bangunan diatas lahan tersebut. sehingga untuk pembangunan lifestyle 

center tidak mengalami kendala dalam hal mengenai keadaan tanah. 
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3.2.3 Iklim Lokal 

Letak lokasi proyek menjadi daerah curah hujan yang tinggi saat musim hujan dan suhu 

udara yang tinggi. Berikut ini merupakan data iklim kawasan Antasari : 

Tabel 3.2 Analisis Iklim 

Sumber : data iklim cuaca ITERA 

 

 

 

Berdasarkan hasil data iklim cuaca ITERA menjelaskan bahwa udara tropis lembab memiliki 

rata-rata suhu udara dan kelembaban cukup tinggi yang terjadi pada lokasi proyek. Pada 

radiasi sinar matahari di lokasi proyek memiliki rata-rata yang cukup tinggi sehingga 

mempengaruhi suasana penghawaan diluar bangunan proyek lifestyle center. 

  

Iklim Rata-rata 

T min. (°C) 26,78294448 

T max. (°C) 27,16491123 

T average. (°C) 26,97704546 

Sun Radiation (W/m²) 112,1862394 

RH min. (%) 77,68355771 

RH max. (%) 80,17461021 

RH Avg. (%) 78,88626373 
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3.2.4 Aspek Visual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Analisis Sarana 

Berdasarkan data yang sudah didapat dari sekitar lahan, belum pernah terjadi bencana 

ala m apapun sehingga membuat lahan ini menjadi tempat strategis untuk bangunan 

komersil, tetapi pada sekitar lokasi tapak terdapat aksesibilitas yang mempengaruhi sirkulasi 

kendaraan, sehingga akan menimbulkan kemacetan pada sekitar jalanan. Dalam situasi bisnis 

di posisi lahan, cukup strategis dikarenakan pada sekitar lokasi terdapat area komersil. Posisi 

lahan terletak pada arah utara dan didepan arah utara terdapat jalan raya yang berfungsi 

sebagai beroperasinya kendaraan sehingga dijadikan fungsi masuk utama pada lahan 

bangunan, diarah barat terdapat gang kecil dan aliran drainase yang berfungsi sebagai jalan 

menuju arah pemukiman warga sekitar, di arah selatan terdapat rumah pemukiman warga 

sekitar. Lahan di sisi barat terdapat tiang-tiang listrik yang jaraknya tidak beraturan dan jalan 
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kecil seperti gang yang berukuran 3 meter dapat di akses oleh 1 mobil dan motor, juga 

terdapat drainase. Di sisi utara lahan terdapat jalan primer yang juga dilengkapi dengan 

lampu jalan. Sehingga untuk disekitar lahan aman dalam berkendaraan karena terdapat 

penerangan di tepi jalan. Di depan lahan tapak terdapat area ruko komersial yang menjadi 

pusat kegiatan masyarakat dalam perdagangan dan jasa, dan juga terdapat bangunan BANK 

dan ATM. Di belakang tapak terdapat permukiman warga yang tidak terlalu padat. Di tapak 

tersebut terdapat tumbuhan rumput liar pada tanah yang menumpuk dan aliran  drainase. 

Menurut data yang terdapat pada lokasi, lahan berada tepat strategis pusat pertokoan dan 

area komersial. View utama yang sangat bagus tepat di bagian arah utara dan sesuai dengan 

depan jalan raya sebagai pintu masuk. View pada arah selatan tidak dapat dijadikan view 

utama karena langsung berbatasan dengan pemukiman warga sekitar  

3.2.5  Vegetasi 

 

Gambar 3.4 Analisis Vegetasi 

Vegetasi yang berada pada lokasi tapak adalah tanaman berupa rumput liar dan semak 

belukar, di daerah area lahan peletakan pohon tidak beraturan. Maka diperlukan revitalisasi 

pada lokasi tapak.  

  

 


