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Abstrak 
Student Center merupakan wadah bagi mahasiswa untuk melakukan kegiatan ekstrakulikuker, dengan 

adanya gedung Student Center mahasiswa menjadikan tempat rotasi mahasiswa melakukan kegiatan di 

dalam lingkungan kampus, seiring berjalannya waktu Student Center telah menjadi tempat penelitian 

dan rekreasi bagi mahasiswa, Student Center kampus Bung Hatta akan dibangun di kampus 2 Aie 

Pacah sesuai dengan rancangan induk pembangunan Bung Hatta. Gedung Student Center akan 

didesain dengan menggunakan prinsip teori Creative Programming yang akan diaplikasikan kedalam 

bangunan. 
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Abstract 
Student Center is a place for students to carry out extraculicuker with the existence of student center 

building, it used as a place for students to rotate activities within the campus.over time the student 

center has become a place of research and recreation for students. Hatta’s campus student center will 

be buikt n campus 2 Aie Pacah in accordance with the master plan of the contruction of Bung Hatta. 

Srudent center building will be designed using the principles of creative programming theory that will 

be applied to the building. 
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PENDAHULUAN 

 Universitas Bung Hatta merupakan 

universitas dengan PTS terbaik di sumatera, 

setiap tahunnya mahasiswa yang mendaftar 

terus meningkat, untuk mengakomodasi 

kegiatan mahasiswa, universitas Bung Hatta 

memberikan wadah untuk mengembangkan 

minat dan bakat bagi mahasiswanya dengan 

memberikan fasilitas gedung pusat kegiatan 

mahasiswa atau Student Center. 

 Student Center saat ini bukan hanya 

sebagai tempat mahasiswa untuk melakukan 

kegiatan ekstrakulikuler saja namun telah 

menjadi sarana tempat diskusi, belajar, 

mengembangkan ilmu pengetahuan, dan juga 

sebagai tempat rekreasi mahasiswa untuk 

menyegarkan pikiran dari tugas perkuliahan. 

Student Center juga sebagai tempat 

mahasiswa melakukan segala kegiatannya 

yang mendukung perkuliahan di lingkungan 

kampus. 

 Student Center saat ini berada di 

kampus 1 Bung Hatta, pada saat ini fasilitas 

sarana dan prasarananya belum memenuhi 

mahasiswa yang beraktifitas didalamnya 

seperti acara seminar masih di lakukan di 

gedung B kampus 1 Bung Hatta, dan juga 

besaran ruang Student Center tidak mampu 

lagi menampung seluruh kegiatan 

mahasiswa. Sehingga banyak mahasiswa 

Bung Hatta beraktifitas di luar lingkungan 

kampus. 


