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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 
Perkembangan jumlah mahasiswa di suatu institusi ataupun kawasan 

pendidikan akan terus meningkat setiap tahunnya. Khususnya pada wilayah 

Bandar Lampung keberadaan sarana pendidikan mulai berkembang seperti 

adanya Institut Teknologi Sumatera, Universitas Islam Negeri dan Universitas 

Lampung. Hal ini menyebabkan bertambahnya jumlah pendatang di wilayah 

Bandar Lampung baik dari kalangan mahasiswa, tenaga didik sampai keluarga 

mahasiswa (dari berbagai generasi). Kedatangan pendatang dari berbagai 

macam tingkat ekonomi baik dari dalam maupun luar Lampung dapat 

menciptakan peningkatan taraf hidup yang baru di kawasan tersebut serta 

standar ekonomi dapat meningkat terlebih pada aspek kebutuhan hunian dan 

komersial. 

 
Ditinjau dari lokasinya yang strategis yang berada di kawasan pendidikan dan 

dekat dengan perkotaan maka dibutuhkan akomodasi berupa hunian yang dapat 

mencakup area komersial maupun komunal, khususnya hunian sewa. Dengan 

kebutuhan tersebut dapat menjadikan lahan bisnis baru di kalangan investor 

khususnya pada bidang properti. Peluang bisnis tersebut dapat diwujudkan 

dengan pembangunan hunian vertikal/apartemen pada area pendidikan atau 

dapat juga disebut dengan student housing. 

 
Proyek ini dilakukan salah satunya untuk memenuhi syarat dalam 

menyelesaikan Tugas Akhir Arsitektur di Institut Teknologi Sumatera. 

Perancangan proyek dilakukan berdasarkan beberapa analisis dan pedoman 

dari beberapa sumber selain itu juga terdapat beberapa analisis pribadi yang 

didasarkan dari preseden yang digunakan, khususnya pada gagasan 

perancangan. 

 
Perancangan student housing di area pendidikan akan dirancang secara 

bertahap dengan pembangunan vertikal dalam bentuk mid-rise apartment. 
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Semua perencanaan perancangan student housing mempertimbangkan potensi 

dan peluang pasar. 

 

1.2 Program 

 
Proyek ini dilakukan salah satunya untuk memenuhi syarat dalam 

menyelesaikan Tugas Akhir Arsitektur di Institut Teknologi Sumatera dengan 

dosen pembimbing yang diasumsikan sebagai pemberi tugas. Proyek ini 

memuat tentang perancangan sebuah hunian apartemen yang terintregasi 

dengan mixed-use building. Beberapa syarat dari pemberi tugas terkait 

perancangan proyek dijadikan acuan dalam membuat program perancangan 

proyek ini. Beberapa syarat yang dijadikan acuan perancangan antara lain, 

penggunaan single loaded pada bangunan hunian, adanya fasilitas komersial 

berupa retail dan anchor sebagai pusat komersialnya. 

 
1.3 Asumsi asumsi 

 
Dalam perancangan proyek perpustakaan ini  dapat diasumsikan bahwa  

 Lahan proyek diasumsikan berlokasi di Jl. Rya Cudu tepatnya berada di 

sisi jalan yang berhadapan langsung denganjalan arteri Sukarame dengan 

luas lahan 10.800 m2.  

 Keadaan kontur di asumsikan datar dan keadaan lingkungan sekitar tapak 

sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 

 Anggaran pendanaan yang digunakan menyesuaikan tingkat investasi 

dari pihak investor swasta. 

 Pembangunan akan dilakukan secara bertahap. 

 Pemasaran unit hunian dan retail dilakukan secara offline maupun online 

dengan beberapa platform e-commers tertentu. 

 Eksisting pada lahan cenderung akan dipertahankan dan dilakukan 

renovasi mengikuti konsep pembangunan yang sudah direncanakan, 

seperti vegetasi yang ada di dalam maupun sekitar lahan. 
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 Karena keberadaan lahan yang stategis berada di sisi jalan arteri maka 

kawasan sekitar lahan tidak dianggap mengganggu dan akan 

dipertahankan 

 Pembangunan akan menerapkan alur sirkulasi yang terintegritas dan 

permeable antara lahan dan lingkungan sekitar lahan. 

 

1.4 Peraturan Terkait 

Perancangan dibuat mengikuti peraturan pemerintah terkait. Beberapa 

peraturan yang digunakan antara lain: 

Tabel 1. 1  Peraturan Terkait 

No Peraturan 

1. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2014 tentang 

Bangunan Gedung. 

2. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 

Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2030  

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2007 tentang 

Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Susun Sederhana 

4. SNI 03-6573-2001, “Tata cara perancangan sistem transportasi 

vertikal dalam gedung”. 

5. Klasifikasi resiko bahaya kebakaran jenis hunian terdapat pada 

Keputusan Menteri Tenaga Kerja No 186 Tahun 1999 tentang 

Peraturan dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, tentang 

Syarat-syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api 

Ringan 

6. Buku Panduan Sistem Bangunan Tinggi dan SNI 03/1745/2000 

 

  


