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BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Proyek perancangan Gedung Serbaguna merupakan salah satu proyek yang 

berlokasi di ITERA (Institut Teknologi Sumatera). ITERA sendiri merupakan 

perguruan tinggi baru yang saat ini masih dalam proses pembangunan. Hal ini 

menimbulkan suatu permasalahan tentang pemenuhan kebutuhan ruang bagi 

ITERA. Proyek Gedung Serbaguna ini merupakan salah satu upaya dalam 

pemenuhan atas kebutuhan ruang untuk berbagai jenis kegiatan akademik ataupun 

non akademik yang dilakukan di Institut Teknologi Sumatera. 

Selain dari isu pemenuhan kebutuhan ruang bagi ITERA, Gedung Serbaguna ini 

di rencanakan sebagai suatu penyelesaian terhadap ketidak tersediaan Gedung 

Serbaguna khususnya di Kota Bandar Lampung yang memenuhi kriteria. 

Ketersediaan Gedung Serbaguna di Kota Bandar Lampung dan sekitarnya masih 

sangat minim. Beberapa gedung yang ada biasanya merupakan gedung – gedung 

yang hanya dapat digunakan sebagai tempat resepsi pernikahan dan tempat 

pertemuan saja. Beberapa perguruan tinggi di Bandar Lampung telah 

menyediakan Gedung Serbaguna yang dapat disewakan. Kegiatan – kegiatan 

besar dalam bidang akademik seperti wisuda dapat dilakukan di Gedung 

Serbaguna tersebut. Namun, terdapat isu lainnya seperti belum tersedianya 

Gedung Serbaguna yang memadai dalam hal akustik. 

Pemilik dari proyek Gedung Serbaguna ini yang merupakan Rektor ITERA 

menanggapi isu – isu tersebut dengan merencankan pembangunan Gedung 

Serbaguna yang memadai dalam berbagai aspek, di Institut Teknologi Sumatera.  

1.2 Program 

Gedug serbaguna yang dimaksudkan oleh owner merupakan ruang yang dapat 

menampung berbagai kegiatan yang berbeda dalam satu waktu secara bersamaan 

dengan kapasitas 5000 orang. Selain itu owner juga menginginkan adanya 

Gedung Serbaguna yang kedap suara, sehingga suara yang ditimbulkan dari 

kegiatan – kegiatan tersebut tidak bocor keluar gedung. 
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Gedung Serbaguna nantinya akan dirancang agar dapat menjadi ruang yang 

fleksibel sehingga dapat digunakan untuk segala jenis kegiatan terkecuali kegiatan 

olahraga baik untuk civitas akademika ITERA maupun masyarakat umum. Selain 

itu gedung ini dirancang agar memungkinkan untuk di sekat saat disewakan, 

sehingga masyarakat umum yang berbeda dapat menyewa sebagian gedung secara 

bersamaan. 

1.3 Asumsi Asumsi 

Asumsi yang dimaksudkan pada bab ini adalah anggapan peristiwa yang akan 

terjadi 10 tahun ke depan pada kawasan Proyek Gedung Sebaguna serta asumsi 

keadaan pada proses perencanaan Proyek Gedung Serbaguna ini seperti anggaran 

biaya dan peraturan – peraturan sesuai dengan peraturan yang berlaku pada 

kawasan proyek. 

1.3.1 Asumsi dalam Proses Perancangan dan Pelaksanaan Proyek   

1) Pada perancangan proyek Gedung Serbaguna ini tidak ada batasan angaran 

yang digunakan. 

2) Pembangunan rancangan Gedung Serbaguna nantinya akan dibangun secara 

bertahap. 

3) Tidak ada bangunan eksisting yang harus dibongkar atau dipertahankan. 

4) Kawasan di sekitar tapak dipertahankan kondisinya seperti keadaan saat ini. 

1.3.2 Asumsi Beberapa Setelah Terbangunnya Gedung Serbaguna 

1) Akan ada perkembangan berupa underpass yang akan dibangun di sekitar 

lahan. 

2) Peningkatan jumlah mahasiswa ITERA. 

3) Kepadatan transportasi yang akan melewati Jalan Terusan Ryacudu. 

4) Akan ada transportasi umum. 

1.3.3 Peraturan Terkait 

Peraturan terkait lokasi yang akan dipergunakan dalam perancangan Gedung 

Serbaguna ini adalah: 

1) Peraturan yang berkaitan dengan GSB, KDB, KDH. 

2) Menwajibkan bagunan yang ada di lampung menggunkan ornamen lampung. 
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3) Peraturan tentang pintu masuk dan pintu keluar yang mengharuskan terdapat 

dua pintu.  

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan No. 06 Tahun 

2014 tentang bagunan gedung adalah sebagai berikut : 

1) Koefislen Dasar Bangunan (KDB)  

Ketentuan umum KDB untuk setiap bangunan dalam (Pasal22) No. 4, Tahun 2015 

antara lain, adalah sebagai berikut :  

a) Pada daerah dengan kepadatan rendah, maksimum 40 % (empat puluh 

persen);  

b) Pada daerah dengan kepadatan sedang, maksimum 60 % (enam puluh persen);  

c) Pada daerah dengan kepadatan tinggi, maksimum 70% (tujuh puluh persen).  

2) Koefislen Daerah Hljau (KDH)  

KDH untuk setiap bangunan apabila tidak ditentukan dalam (Pasal24) No. 3, Tahun 2015 

antara lain, adalah :  

a) Pada daerah dengan kepadatan rendah, minimum 60 % (enam puluh persen)  

b) Pada daerah dengan kepadatan sedang, minimum 40 % (empat puluh persen)  

c) Pada daerah dengan kepadatan tinggi, minimum 30% (tiga puluh persen) 

3) Garis Sempadan Bangunan  

Penetapan garis sempadan bangunan untuk di atas permukaan tanah terhadap as 

jalan, apabila tidak ditentukan dalam (Pasal 26) Tahun 2015 sebagai berikut :  

a) GSB pada sisi jalan arteri minimal 25 (dua puluh lima) meter dari as jalan, dan 

garis sempadan pagar minimal 11 (sebelas) meter dari as jalan; 

b) GSB pada sisi jalan kolektor minimal 15 (lima belas) meter dari as jalan, dan 

garis sempadan pagar minimal 8 (delapan) meter dari as jaJan;  

c) GSB pada sisi jalan lingkungan minimal 8 (delapan) meter dari as jalan, dan 

garis sempadan pagar minimal 4 (empat) meter dari as jalan;  

d) GSB pada sisi jalan gang minimal 6 (enam) meter dari sis; jalan, dan garis 

sempadan pagar minimal 2 (dua) meter dari as jalan; dan  

e) GSB pada sisi jalan tanpa perkerasan minimal 5 (lima) meter dari as jalan, dan 

garis sempadan pagar minimal 2 (dual meter dari as jalan.  


