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BAB I PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Institut Teknologi Sumatera adalah perguruan tinggi negeri yang berada di Provinsi 

Lampung, lokasinya terletak di perbatasan antara Kota Bandar Lampung dan 

Kabupaten Lampung Selatan. ITERA berdiri pada tahun 2014 yang berdasarkan 

Peraturan Presiden Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 256 yang 

ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono 

pada tanggal 6 Oktober 2014. Dengan didirikannya ITERA maka diharapkan bahwa 

SDM Indonesia khususnya daerah Sumatera dapat bersaing dengan daerah lainnya. 

 

Salah satu visi ITERA adalah menciptakan lulusan yang bermutu tinggi baik dalam 

pengetahuan intelektual maupun sisi moralnya,  maka dari itu, salah satu hal yang 

dilakukan untuk mewujudkan visi tersebut diperlukannya sarana bangunan yaitu 

Pusat Kegiatan Mahasiswa - Institut Teknologi Sumatera (PKM-ITERA) atau 

dengan bahasa lain ialah Student Union ITERA. Diharapkan dengan adanya Pusat 

Kegiatan Mahasiswa, ITERA memiliki wadah pusat yang menyediakan fasilitas 

penunjang kegiatan mahasiswa baik bersifat akademik maupun non-akademik. 

Perencanaan dan perancangan Pusat Kegiatan Mahasiswa ini diperlukan diskusi 

khusus ke pemilik proyek yaitu Pak ofyar Z. Tamim selaku Rektor ITERA untuk 

membahas lebih lanjut mengenai kebutuhan ruang dan kriteria keberhasilan 

pembangunan agar bangunan yang didesain selaras dengan salah satu visi ITERA 

yang telah dijelaskan di awal. 

 

1.2 Program 

Persoalan yang akan dikerjakan mahasiswa adalah merencanakan dan merancang 

bangunan Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM) yang terletak di lahan ITERA. Luas 

lahan yang disediakan yaitu 2,5 Ha dan luas total bangunan yang diperbolehkan 

untuk dibangun yaitu 8000 m2 dengan tinggi maksimal bangunan 4 lantai.  
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Bangunan Pusat Kegiatan Mahasiswa ITERA (PKM-ITERA) menyediakan 

auditorium dengan kapasitas 500 pengunjung, ruang pameran dengan ketinggian 2 

lantai, area makan (food court), ruang-ruang yang akan disewakan ke pihak ketiga, 

ruang kesekretariatan untuk beberapa kegiatan mahasiswa maupun organisasi 

mahasiswa: Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), Keluarga Mahasiswa (KM), 

Himpunan Mahasiswa (HM), dan organisasi mahasiswa lainnya yang ada di 

ITERA. 

 

1.3 Asumsi 

Perencanaan dan perancangan bangunan Pusat Kegiatan Mahasiswa ITERA (PKM-

ITERA) perlu adanya asumsi terhadap lahan maupun pendanaan untuk 

mempermudah proses perencanaan dan perancangan bangunan, adapun beberapa 

asumsi: 

1. Tidak dibatasi anggaran, 

2. Tetap mempertahankan beberapa bentuk kontur disekitaran badan air. 

3. Badan air dimanfaatkan sebagai area reservoir alami. 

4. Beberapa vegetasi eksisting akan dipertahankan. 

5. Bangunan eksisting akan dipertahankan: bangunan air baku dan Gedung E 

ITERA. 

6. Sanitasi limbah sudah diatasi oleh pihak ITERA. 

 

1.4 Peraturan Terkait 

Dalam Proses perencanaan dan perancangan diperlukannya peraturan terkait 

bangunan Pusat Kegiatan Mahasiswa ITERA (PKM-ITERA), antara lain:  

 

1. Peraturan terkait Garis Sepadan Bangunan (GSB) di PERDA KOTA 

BANDAR LAMPUNG NOMOR 07 TAHUN 2014 TENTANG 

BANGUNAN GEDUNG: Untuk jalan Arteri Primer dan Sekunder letak 

garis sepadan minimal 15 meter dari tepi badan jalan. Untuk jalan Kolektor 

Sekunder letak garis sepadan minimal 10 meter dari tepi badan jalan. 
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2. Peraturan terkait Koefisien Dasar Hijau (KDH) dan Koefisien Dasar 

Bangunan (KDB) di PERDA KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 10 

TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH: 

Pembangunan sarana publik maupun komersialnya harus menyediakan 

Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 30% dan Koefisien Dasar 

Bangunan (KDB) maksimal 50 %. 

 

3. Peraturan terkait dimensi area parkir di PEDOMAN TEKNIS 

PENYELENGGARAAN FASILITAS PARKIR, DEPARTEMEN 

PERHUBUNGAN, DIREKTUR JENDRAL PEHUBUNGAN DARAT: 

Dimensi ruang parkir Kendaraan bermotor roda empat golongan I = 2,3 m 

x 5,4 m, untuk sudut parkir 900 lebar area manuver = 5,8 m dari jarak ujung 

ruang parkir. Kendaraan bermotor roda dua atau sepeda motor memiliki 

dimensi ruang parkir = 0,75 m x 2 m. 

 

4. Peraturan terkait dimensi Lebar gang parkir di PEDOMAN TEKNIS 

PENYELENGGARAAN FASILITAS PARKIR, DEPARTEMEN 

PERHUBUNGAN, DIREKTUR JENDRAL PEHUBUNGAN DARAT: 

untuk bentuk parkir 900 dengan SRP Mobil pnp 2,5 m x 5 m dengan gang 

dua arah memiliki lebar gang = min. 8 meter 

 

5. Peraturan terkait jumlah SRP untuk bangunan perguruan tinggi di 

PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN FASILITAS PARKIR, 

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN, DIREKTUR JENDRAL 

PEHUBUNGAN DARAT: setiap 50 mahasiswa minimal terdapat satu 

Satuan Ruang Parkir (SRP). 

 

6. Peraturan terkait ramp penyandang disabilitas di PERMEN PUPR 

Tentang PERSYARATAN TEKNIS AKSESIBILITAS PADA 

BANGUNAN UMUM DAN LINGKUNGAN: Kemiringan suatu ramp di 

dalam bangunan tidak melebihi 70, sedangkan kemiringan suatu ramp yang 

ada diluar bangunan maksimum 60. Panjang mendatar dari suatu ramp tidak 
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boleh lebih dari 900 cm. Lebar minimum ramp adalah 95 cm tanpa tepi 

pengaman, dan 120 cm dengan tepi pengaman dan bordes memiliki ukuran 

sekurang-kurangnya 160 cm. 

  


