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BAB IV 

KESIMPULAN, BATASAN, DAN ANGGAPAN 

 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan data-data dan tinjauan literatur yang telah diperoleh, didapat beberapa 

kesimpulan dalam perencanaan Student Center Undip, yaitu: 

a. Student Center yang dimiliki Undip saat ini masih belum maksimal dan belum ideal dalam 

memenuhi kegiatan mahasiswa khususnya UKM-UKM yang ada di Undip. 

b. Kampus Universitas Diponegoro Tembalang membutuhkan suatu wadah kegiatan 

kemahasiswaan guna mewadahi kegiatan UKM-UKM Undip yang belum terakomodasi di 

Student Center Undip yang lama, sehingga adanya penambahan Student Center baru. 

Kegiatan UKM Undip yang dilakukan adalah baik kegiatan rutin harian maupun tahunan. 

c. Tujuan dari pembangunan Student Center Undip adalah sebagai wadah atau tempat 

UKM-UKM Undip berkumpul, bersosialisasi, dan berkarya, serta melakukan kegiatan 

latihan rutin Unit Kegiatan Mahasiswa, bukan hanya beberapa Unit Kegiatan Mahasiswa 

saja. 

 

4.2 Batasan 

Untuk memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan perencanaan dan 

perancangan Student Center Undip di kawasan Waduk Diponegoro, ditetapkan batasan-

batasan sebagai berikut: 

1. Perencanaan Student Center Undip ditekankan kaitannya pada disiplin ilmu Arsitektur. 

2. Peraturan bangunan tetap mengacu pada peraturan yang berlaku pada kawasan tersebut 

seperti yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Semarang. 

3. Data-data yang tidak bisa didapat, diasumsikan berdasarkan data lainnya yang relevan 

dan kajian dari literature yang terkait. 

4. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) adalah wadah yang disediakan oleh universitas sebagai 

sarana mahasiswa menyalurkan kegiatan mahasiswa di luar kegiatan perkuliahan baik 

dalam bidang penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran, kesejahteraan mahasiswa, 

dan bakti sosial. 

5. Student Center Undip sebagai tempat atau wadah untuk UKM-UKM Undip melakukan 

kegiatan baik kegiatan latihan rutin, berkumpul, bersosialisasi, dan berkarya, bukan hanya 

beberapa UKM saja. Sehingga mendukung interaksi antar mahasiswa Undip dalam 

memberikan ruang untuk kegiatan kemahasiswaan baik formal maupun informal. 
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6. Lokasi pembangunan Student Center Undip berada pada Kawasan Waduk Undip, dimana 

waduk sebagai point penunjang bukan sebagai point utama dan juga bisa sebagai fasilitas 

sarana prasarana yang dapat mengidealkan Student Center Undip. 

7. Student Center Undip yang baru mengakomodasikan kegiatan-kegiatan UKM-UKM Undip 

yang belum terwadahi di Student Center yang lama atau yang sudah ada. 

 

4.3 Anggapan 

Berdasarkan data-data dan tinjauan literatur yang telah diperoleh, didapat beberapa 

kesimpulan dalam perencanaan Student Center Undip, yaitu: 

1. Tapak terpilih telah memenuhi syarat dan siap digunakan sesuai dengan batas-batas yang 

ada. 

2. Jaringan utilitas kota dianggap tersedia dengan baik dan siap digunakan sesuai dengan 

data yang ada. 

3. Proses penyediaan lahan untuk objek dianggap tidak mengalami permasalahan, termasuk 

status lokasi (status kepemilikan tanah dan hak guna tanah) dianggap telah terselesaikan. 

4. Peraturan bangunan setempat dianggap tetap berlaku. 

5. Studi kelayakan struktur dan kondisi daya dukung tanah dianggap memenuhi persyaratan. 

6. Aspek ekonomis dianggap diluar pembahasan perencanaan dan perancangan tetapi 

dengan memperhatikan rasionalitas. 

7. Jumlah mahasiswa Undip dan mahasiswa anggota UKM pengguna Pusat Kegiatan 

Mahasiswa Universitas Diponegoro dianggap akan terus meningkat setiap tahun. 


