
 
 

3 
 

 

BAB II  
PEMAHAMAN PROYEK 

 

 

2.1 Gambaran Umum Proyek 

Bagian ini menjelaskan tujuan pembangunan proyek, lingkup pengerjaan, dan 

gambaran umum lokasi proyek. Kondisi lingkungan dan peraturan setempat 

yang mempengaruhi proyek juga akan dijelaskan pada bagian ini. 

 

2.1.1 Fungsi Proyek 

Proyek komersial ini bertujuan untuk mencari keuntungan sehingga 

pemanfaatan ruang sebaiknya efisien dalam artian tidak banyak ruang 

sisa yang tidak memiliki fungsi. Apartemen yang dirancang lebih 

difokuskan untuk target pasar mahasiswa sehingga rancangan hunian 

akan mengacu pada ukuran dan kebutuhan hunian mahasiswa (student 

housing). Ruang komersial yang dirancang ditujukan untuk penghuni 

apartemen dan masyarakat sekitar sehingga bangunan sebagai 

destinasi komersial harus memiliki daya tarik dari aspek akomodasi 

jenis usaha dan destinasi belanja. 

 

2.1.2 Lokasi Proyek 

 

 

Gambar 2. 1 Peta lokasi makro 

Sumber : Google Maps, 2019 
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Gambar 2. 2 Peta lokasi mikro 

Sumber : Google Maps, 2019 

 

 

Gambar 2. 3 Peta lokasi proyek berskala 1 : 1000 

 

Tapak berlokasi di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, 

Indonesia (Gambar 2.1). Secara khusus tapak ini berada di Jalan Airan 

Raya, Kecamatan Jati Agung dengan koordinat lokasi di 5o21’33.8”S 

105o18’15.0”E. Saat ini, lahan berada tepat di sebelah Lamban 

Gedung Kuning Istana Kesultanan Kerajaan Adat Sekalabrak 

Lampung. Lahan memiliki dua sisi yang berdampingan dengan akses 

kendaraan yaitu Jalan Airan Raya pada sisi barat dan Jalan Haji 

Pangeran Suhaimi pada sisi timur. Lahan terletak di perbatasan 

Kabupaten Lampung Selatan dan Kota Bandar Lampung (Gambar 

2.2) tetapi diasumsikan ikut dalam wilayah administrasi Pemerintah 

Kabupaten Lampung Selatan. Lahan berada pada kawasan strategis 

Provinsi Lampung berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah 
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Lampung Selatan No.15 Tahun 2012 Pasal 43 poin e. Pengertian 

kawasan strategis tersebut mengacu pada kawasan Kecamatan Jati 

Agung yang akan menjadi pusat perkantoran Pemerintah Provinsi 

Lampung. 

 

2.1.3 Lingkup Proyek 

Lingkup proyek perancangan ini mencakup perencanaan siteplan dan 

gambar prarancangan seluruh bangunan. 

 

2.1.4 Peraturan Terkait 

 

Tabel 2. 1 Tabel analisis aspek legal 

Analisis Aspek Legal 

Luas Lahan Kotor 10.158 m2 

Luas Lahan Bersih 7.411 m2 

KDB 60% 6.095 m2 

KDH 40% 4.063 m2 

KLB 2,4 24.379 m2 

Jalan Haji Pangeran Suhaimi 

GSP 11 m 

GSJ 25 m 

Jalan Airan Raya 

GSP 8 m 

GSJ 15 m 

 

 

Berdasarkan peraturan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, No. 

15 Tahun 2012 tentang rencana tata ruang tata wilayah, No. 06 Tahun 

2014 tentang bangunan gedung, tapak masuk kedalam kategori daerah 

dengan kepadatan sedang sehingga memiliki koefisien dasar 

bangunan (KDB) maksimum 60%, koefisien dasar hijau (KDH) 

minimum 40%, garis sempadan jalan minimal pada jalan arteri 25 m, 
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pada jalan kolektor 15 m, dan koefisien luas bangunan (KLB) 

maksimum sebesar 2,4. 

 

Berdasarkan peraturan tersebut maka lahan seluas 10.158 m2 tersebut 

wajib mengadakan minimal 4.063 m2 daerah hijau dan maksimal 

6.095 m2 lantai dasar yang terbangun. Total luas lantai keseluruhan 

bangunan maksimal adalah 24.379 m2. Luas lahan bersih jika 

dikurangi dengan garis sempadan jalan di kedua sisi bangunan adalah 

7.411 m2. 

 

2.2 Tipologi Proyek 

Bagian ini menjelaskan tipologi setiap fungsi yang akan dirancang pada 

proyek. Terdapat dua fungsi ruang yang akan dirancang yaitu fungsi hunian 

apartemen dan fungsi komersial pusat perbelanjaan. Tipologi bentuk bangunan 

secara makro, yaitu bangunan Mixed-Use, juga akan dijelaskan pada bagian ini. 

 

2.2.1 Apartemen 

Apartemen merupakan suatu bangunan hunian massal biasanya terdiri 

dari satu atau beberapa bangunan yang didalamnya terdiri dari 

beberapa unit kamar yang dipasarkan secara strata-title dan bisa juga 

disewakan. Apartemen memiliki daya tarik pasar yang semakin 

meningkat dan mulai membentuk target pasar yang tersegmen seperti 

pekerja kantor dan mahasiswa mengikuti lokasi bangunan. Lokasi 

apartemen yang sekarang ini banyak ditemui di daerah kota 

memudahkan penggunanya untuk melakukan berbagai aktivitas 

sehingga dinilai praktis dan sesuai dengan gaya hidup modern (Nydia, 

dkk, 2016). 

 

Apartemen secara teori dapat dibagi menjadi beberapa tipe 

berdasarkan beberapa aspek seperti bentuk, ketinggian bangunan, dan 

sirkulasi horizontalnya. Apartemen dapat dibagi menjadi empat tipe 
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berdasarkan ketinggian bangunannya (Lieberman, 1976) yaitu 

maisonette (1-4 lantai), low rise (4-6 lantai), medium rise (6-9 lantai), 

dan high rise (lebih dari 9 lantai). Berdasarkan sirkulasi horizontalnya, 

apartemen dapat dibagi menjadi tiga tipe (Lieberman, 1976) yaitu 

open corridor/single loaded corridor (selasar pada satu sisi), interior 

corridor/double loaded corridor (sirkulasi memanjang dengan unit 

hunian berhadapan), dan centered corridor (sirkulasi utama terpusat 

di sekitar sirkulasi vertikal). 

 

 

Gambar 2. 4 Contoh konfigurasi tipe open corridor 

Sumber : De Chiara, 2001, hlm 454 
 

 

Gambar 2. 5 Contoh konfigurasi tipe interior corridor 

Sumber : De Chiara, 2001, hlm 454 
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Gambar 2. 6 Contoh konfigurasi tipe centered corridor 

Sumber : De Chiara, 2001, hlm 454 
 

Jumlah dan jenis tipe unit hunian pada sebuah apartemen dipengaruhi 

oleh profesi dan latar belakang penghuni. Tipe unit hunian yang 

umumnya ditemukan pada sebuah apartemen adalah tipe Studio, unit 

satu kamar, dan unit dua kamar (Nydia, dkk, 2016). Perbandingan 

jumlah satu unit terhadap keseluruhan unit biasanya didominasi oleh 

tipe kamar Studio karena segmen pasar apartemen yang biasanya 

ditujukan untuk pekerja, mahasiswa, dan keluarga muda. Pengelola 

apartemen biasanya menyediakan beberapa fasilitas umum untuk 

menunjang kegiatan penghuni. Fasilitas umum yang biasanya 

disediakan adalah laundry, minimarket, fasilitas olahraga seperti 

kolam renang dan fitness center, taman, dan restaurant.  

 

2.2.2 Pusat Perbelanjaan 

Pusat perbelanjan dapat diartikan sebagai suatu wadah sarana-

prasarana untuk kegiatan perniagaan, pembelian dan penjualan barang 

maupun jasa. Pusat perbelanjaan juga dapat menempati fungsi sebagai 

wadah sosial untuk berkumpul, berekreasi, dan berkomunikasi. Pusat 

perbelanjaan dapat juga diartikan sebagai suatu kelompok kesatuan 

bangunan komersial yang dibangun dan didirikan pada sebuah lokasi 

yang direncanakan, dikembangkan, dimulai, dan diatur menjadi 

kesatuan operasi (Community Builders Handbook, 1977). 
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Berdasarkan jangkauan pelayanannya, pusat perbelanjaan dapat 

dibagi kedalam tiga tipe yaitu pusat perbelanjaan lokal 2.787-9.290 

m2, pusat perbelanjaan distrik 9.290-27.870 m2, dan pusat 

perbelanjaan regional 27.870-92.900 m2 (Rudyanto, 1994).  Pusat 

perbelanjaan juga dapat dikategorikan berdasarkan bentuk fisiknya 

yaitu shopping street, shopping center, shopping percint, departement 

store, supermarket, departement store dan supermarket, dan super 

store. Shopping street memiliki tipologi pertokoan disepanjang sisi 

jalan, shopping center memiliki bentuk berupa komplek pertokoan 

yang terdiri dari toko tunggal yang disewakan, shopping percint 

adalah komplek pertokoan dengan stan toko mengarah ke ruang 

terbuka yang bebas kendaraan.  

 

Selain menampung kegiatan jual beli dan rekreasi, pusat perbelanjaan 

juga mewadahi kegiatan pengelolaan manajemen, operasional, dan 

pemeliharaan. Peletakan ruang pada suatu pusat perbelanjaan 

biasanya mengikuti pola tertentu untuk memaksimalkan efektivitas 

sirkulasi pengguna bangunan terhadap setiap toko yang ada. Pola 

penempatan ruang tersebut dipengaruhi oleh jenis toko yang akan 

diadakan dan pengaruhnya terhadap daya tarik pengunjung. Unit yang 

dapat menarik pengunjung biasa disebut dengan magnet dan unit 

utama yang dapat menarik pengunjung terbanyak biasa disebut 

anchor. Anchor ini umumnya diletakan di ujung sirkulasi dan belokan 

sirkulasi sedangkan magnet lainnya diletakan disepanjang jalur 

sirkulasi tersebut. 
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Gambar 2. 7 Contoh layout pusat perbelanjaan dengan dua anchor 

Sumber : Rudyanto, 1994 
 

 

Gambar 2. 8 Contoh layout pusat perbelanjaan dengan tiga anchor 

Sumber : Rudyanto, 1994 
 

 

Gambar 2. 9 Contoh layout pusat perbelanjaan dengan empat anchor 

Sumber : Rudyanto, 1994 
 

 

2.2.3 Mixed-Use Building 

Mixed-Use umumnya diartikan sebagai kawasan yang 

menggabungkan beberapa aktivitas dan fungsi. Bangunan Mixed-Use 

sendiri adalah bangunan yang mengakomodasi lebih dari satu 
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kegiatan atau fungsi dalam satu bangunan atau beberapa bangunan 

yang terintegrasi (Fadhilah dkk, 2018). Bangunan ini biasanya terdiri 

dari apartemen, hotel, kantor, pusat perbelanjaan, dan ruang 

pertemuan. Salah satu hal yang membedakan bangunan ini dengan 

bangunan lainnya adalah bentuk bangunan dan sirkulasinya untuk 

menjawab perbedaan kebutuhan dan tingkat privasi yang berbeda 

pada fungsi yang berbeda. Berdasarkan integrasi fungsinya, bangunan 

Mixed-Use dapat memisahkan fungsi bangunannya secara vertikal 

atau horizontal (Urban Land Institute, 2011). 

 

 

Gambar 2. 10 Integrasi fungsi secara vertikal 

Sumber : Urban land institute, 2011 
 

 

Gambar 2. 11 Integrasi fungsi secara horizontal 

Sumber : Urban land institute, 2011 
 

Secara tipologi bentuknya, bangunan Mixed-Use dapat dibagi menjadi 

tiga yaitu Mixed-Use megastruktur, Mixed-Use podium dan menara, 

dan Mixed-Use berupa beberapa bangunan yang dihubungkan dengan 

jalur pejalan kaki (Dean Schwanke, 2003). Mixed-Use megastruktur 

merupakan bangunan dengan struktur tunggal dan fungsinya disusun 

dalam lapisan vertikal. Pemisahan fungsi biasanya dibagi pada setiap 

lantainya dimana setiap lantainya memiliki bentuk struktur yang 

sama. Mixed-Use podium dan menara memisahkan fungsi yang 

berbeda pada podium dan menaranya. Jumlah menara yang ditampung 
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bisa berbeda-beda tetapi seluruh menara tersebut terintegrasi dengan 

podium yang ada. Mixed-Use yang dihubungkan dengan pedestrian 

terdiri dari beberapa bangunan bebas yang memiliki fungsi berbeda 

tetapi terhubung satu dengan yang lainnya dengan jalur pejalan kaki. 

Jalur pejalan kaki yang menghubungkan bangunan tersebut dapat 

berada di bawah tanah maupun jembatan udara. 

 

2.3 Studi Preseden 

 

2.3.1 Evenciio Margonda 

 

 
Gambar 2. 12 Apartemen Evenciio Margonda, Depok 

Sumber : evenciiomargonda.co.id 

 

Apartemen Evenciio berada di Margonda, Depok. Apartemen ini 

berada di dekat Universitas Gunadarma dan Universitas Indonesia 

sehingga memiliki target pasar utama civitas kampus. Apartemen 

Evenciio memiliki  lima jenis unit kamar yaitu studio, one bedroom, 

two bedroom, dual key, dan triple key. Keberagaman unit ini dapat 

menampung berbagai permintaan pasar. Mahasiswa yang ingin 

mencari tempat tinggal bersama untuk harga yang lebih hemat 
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diberikan opsi dual key dan triple key. Mahasiswa atau pekerja 

berkeluarga dapat memilih unit two bedroom.  

 

 
Gambar 2. 13 Unit tipe dual key Apartemen Evenciio 

Sumber : evenciiomargonda.co.id 

 

Tipe unit dual  key dan triple key menjadi inovasi yang menarik 

untuk keperluan akomodasi ruang yang dibutuhkan pasar. Unit dual 

key dan triple key tetap menyediakan kamar mandi pribadi di setiap 

kamar tidurnya. Aktivitas pekerja dan mahasiswa yang tidak banyak 

di dalam hunian sesuai dengan konfigurasi ruang dual key pada 

apartemen ini yang compact. 

 

 
Gambar 2. 14 Innercourt Apartemen Evenciio 

Sumber : evenciiomargonda.co.id 

 

Ruang komersial dan ruang-bersama pada Apartemen Evenciio ini 

juga mengakomodasi kebutuhan penghuni karena terdapat taman, 

kolam renang, tenant retail untuk bank, restoran, dan cafe. Area ini 
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dapat diakses oleh pengunjung umum dan hanya berada pada lantai 

satu dan dua. 

 

2.3.2 Pitamera/Paddington Heights Tangerang 

 

 

Gambar 2. 15 Apartemen Paddington Heights, Tangerang 

Sumber : alam-sutera.com 
 

Apartemen Paddington Heights berada di komplek Alam Sutera, 

Tangerang, Banten. Apartemen ini memiliki target pasar umum, 

karyawan, dan mahasiswa Universitas Binus. Terdapat empat tipe unit 

hunian yaitu studio, one bedroom, two bedroom, dan three bedroom. 

Unit three bedroom memiliki 2 lantai yang terhubung dengan tangga 

pada masing-masing unitnya.  

 

 

Gambar 2. 16 Denah unit three bedroom, Paddington Heights 

Sumber : aboday.com 
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Unit three bedroom ini memiliki balkon dengan bentuk kantilever 

keluar yang memberikan tekstur fasad pada sebagian sisi bangunan. 

Selain memberikan tekstur pada fasad, kantilever ini menjadi 

jendela tinggi dari lantai 1 ke lantai 2 hunian yang memasukan 

banyak cahaya kedalam unitnya. Cahaya yang masuk melalui 

jendela ini “disaring” dengan penggunaan louver pada dinding 

balkon. 

 

2.3.3 Las Americas, Mexico 

 

 

Gambar 2. 17 Las Americas Apartment, Mexico 

Sumber : designboom.com 

 

Apartemen Las Americas berada di Kota Leon, Mexico. Apartemen 

ini memiliki 6 lantai dengan penataan ruang hunian pada garis terluar 

bangunan. Bangunan ini terdiri dari beberapa massa yang 

disambungkan. Titik-titk sambungannya dijadikan area sirkulasi 

berupa tangga. 
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Gambar 2. 18 Innercourt Las Americas Apartment 

Sumber : designboom.com 

 

Apartemen ini menyediakan ruang luar di dalam bangunan sebagai 

fasilitas hunian yaitu taman dan ruang sosial untuk bersantai. Penataan 

unit hunian dengan koridor menghadap kedalam membantu menjaga 

privasi dan keintiman penghuni dengan rumahnya. Jendela setiap 

hunian yang menghadap keluar memberikan pemandangan untuk 

penghuni. Bangunan ini hanya mencakup fungsi hunian tanpa 

komersial ataupun kantor sehingga koridor di dalam bangunan ini 

hanya diberikan railing dan terbuka langsung ke courtyard di tengah 

karena tidak ada gangguan kebisingan ataupun privasi. 

 

2.3.4 New Carver, Los Angeles 

 

 

Gambar 2. 19 New Carver Apartment, Los Angeles 

Sumber : mmaltzan.com 
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Apartemen New Carver berada di Los Angeles, Amerika. 

Apartemen ini dibangun oleh Skid Row Housing Trust untuk 

menampung masyarakat yang tidak memiliki tempat tinggal karena 

banyaknya gelandangan di kota ini. Bangunan ini mempunyai 

bentuk yang unik karena memiliki layout bangunan radial. Layout 

bangunan yang melingkar ini membentuk suatu ruang bersama pada 

bagian tengah bangunan. 

 

 

Gambar 2. 20 Innercourt dan koridor New Carver Apartment 

Sumber : mmaltzan.com 

 

Ruang bersama yang terbentuk pada bagian tengah ini didesain 

menjadi sebuah ruang sosial untuk berkumpul, bermain, dan 

berkarya seperti pengadaan pertunjukan untuk umum. Koridor 

bangunan yang mengelilingi ruang tengah ini diberikan louver yang 

membantu menjaga privasi penghuni dan juga berfungsi sebagai 

penyaring kebisingan dari ruang tengah menuju unit hunian. 

 

 

 

 

 

 

  


