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Unila telah membangun rumah susun sebagai fasilitas bagi mahasiswa baru yaitu 

Rumah Susun Mahasiswa (Rusunawa).  Rusunawa yang telah dibangun ini belum 

memiliki perencanaan dan perancangan lansekap yang pasti.  Oleh karena itu 

perlu adanya pemikiran perancangan lansekap Rusunawa Unila guna 

menyeimbangkan bangunan yang sudah ada (hardscape) dan perlu penataan 

vegetasi (softscape) sesuai dengan fungsinya sehingga terkesan lebih estetis. 

 

Laboratorium merupakan salah satu kebutuhan civitas akademi diUniversitas, 

sehingga perencanaan pembangunan Laboratorium harus cermat dan 

mempertimbangkan banyak hal.  Dengan adanya Laboratorium yang direncanakan 

oleh pihak Universitas Lampung dengan Kementrian kelautan pada tahun 2010 

yaitu penyediaan Laboratorium praktikum dan perbaikan kualitas pendidikan, 

namun sampai saat ini usaha tersebut belum seluruhnya memenuhi harapan karena  

belum adanya kesesuaian antara keinginan akademika dengan Laboratorium 

praktikum yang diusahakan.  Penelitian ini memiliki tujuan untuk membuat 

perancangan lanskap area sekitar (outdoor), serta penataan fasilitas pendukung 

(hardscape) dengan hasil akhir berupa gambar desain sehingga, tercipta 

perancangan lanskap kawasan Rusunawa Unila yang sesuai dengan Laboratorium 

Praktikum Pertanian.   

 

Berdasarkan hasil analisis dan sintesis, kawasan Rusunawa Unila berpotensi untuk 

dikembangkan menjadi 7 zona, yaitu Zona penerimaan A, Zona penerimaan B, 

Zona olahraga, Zona ruang terbuka hijau, Zona praktikum, Zona parkiran umum, 

Zona Rusunawa Unila. 

 

 



Batasan masing-masing pembagian zona adalah (1).  zona penerimaan A dimulai 

dari pintu masuk Utara sampai gedung Rusunawa tanda selamat datang sebagai 

penyambut dan pengarah jalan bagi pengunjung laboratorium lapangan terpadu. 

(2).   zona penerimaan B mempunyai tujuan sebagai pintu masuk berada disebelah 

Utara dan disebelah Timur agar mahasiswa lebih dekat ke lahan praktikum 

dengan melalui area kolam pemancingan, (3). zona olahraga merupakan salah satu 

tempat beraktifitasnya badan yang digunakan untuk penghuni rusunawa dan untuk 

umum.  Sarana olahraga yang telah disediakan lapangan adalah lapangan 

softball/baseball, lapangan futsal dan lapangan parkir motor, sehingga pintu 

masuknya di bagian Utara pintu penerimaan A, ( 4). zona ruang terbuka hijau 

berada di sekitar Rusunawa dan dekat kolam.  Fasilitas lansekap yang ada adalah 

gazebo, bangku taman, lampu taman,  (5).  zona praktikum mahasiswa dilengkapi 

dengan  tanaman buah dan sayuran yang berbatasan dengan kolam pemancingan, 

petak sawah, rumah pupuk kompos, keran air dan bak penampungan air,  (6).  

zona parkir umum menggunakan tanaman yang berfungsi sebagai peneduh 

dengan kriteria cabangnya kuat, banyak cabang, dan tidak mudah rontok daunya,  

(7).   zona rumah susun mahasiswa, memiliki fasilitas bangunan yang dirancang 

sebagai dua bangunan kembar yang berhadapan, parkir kendaraan roda empat, 

rumah generator, kantin mahasiswa, dan mini market. 

 


