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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1 Latar Belakang 

Kebutuhan akan ruang dengan berkapasitas besar untuk menunjang kegiatan 

universitas dan masyarakat Lampung yang beragam perlu diimbangi dengan 

menyediakan fasilitas yang memadai. Hal ini menuntut daerah yang dikenal 

dengan Serambi Pulau Sumatera (Lampung), untuk menyediakan Gedung 

Serba Guna (GSG) yang dapat menampung berbagai kegiatan yang ada 

(multifungsi). Kegiatan seperti konvensi, wisuda, sidang senat penerimaan 

mahasiswa baru, dies natalis, seminar nasional, pameran oleh universitas 

maupun oleh penyewa dari masyarakat seperti (otomotif, properti,  fashion, 

buku, furnitur), pagelaran seni budaya, konser musik lokal dan  nasional, 

resepsi pernikahan dan kegiatan lainya.  

 

Dengan adanya kebutuhan tersebut, wadah atau fasilitas Gedung Serba Guna 

yang tersedia di daerah Lampung bertambah atau berkembang semakin 

banyak. Sebagai contoh GSG  di Lampung dengan kapasitas terbesar antara 

1000 – 3000 orang terdapat Maghlihai Agung Convention Hall, GSG 

Ernawan Khua Jukhai, GSG Universitas Lampung, GSG Bumi Sai Wawai 

Kota Metro dan banyak gedung pertemuan lainya. Dikaitkan dengan kawasan 

pendidikan terpadu LARAIN (UNILA-ITERA-IAIN) sebagai pengembangan 

kota baru Lampung yang diikuti oleh pertumbuhan pemukiman, pusat 

ekonomi, peningkatan jalan utama, trayek bus, asrama dan rusunawa. 

LARAIN berlokasi di Kota Bandar Lampung dan Kota Baru Lampung yang 

sangat strategis dikembangkan dan dipromosikan sebagai kawasan strategis 

provinsi, kawasan ekonomi yang maju dan perkotaan besar. Untuk 

menunjang pusat-pusat kegiatan pertemuan dan pameran berskala besar 

dibangunlah Gedung Serba Guna Kampus ITERA dengan kapasitas 5000 

orang di kawasan ini.
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Sebagai fasilitas yang mendukung kemajuan dan dapat memberikan citra 

positif bagi Provinsi Lampung. Gedung Serba Guna Kampus ITERA 

diharapkan mampu menjadi wadah atau fasilitas yang dapat berfungsi secara 

optimal. Memiliki fungsi sebagai tempat berbagi ilmu pengetahuan dan 

informasi, fungsi ekonomi yang mendukung meningkatnya perekonomian 

dan kepariwisataan Provinsi Lampung dan fungsi sosial untuk 

mempertemukan civitas akademika kampus dan  masyarakat umum.   

 

1.2 Program  

Gedung Serba Guna Kampus ITERA merupakan gedung pusat  pertemuan 

dan pameran milik institusi tertentu (ITERA) yang berkerjasama dengan 

pihak pengelola swasta. Sebagai gedung yang representatif untuk kegiatan 

skala besar di Lampung. Menjadikan proyek Gedung Serba Guna Kampus 

ITERA  akan sangat bermanfaat bagi universitas dan masyarakat.  Dengan 

adanya tata kelola dengan pihak swasta maka GSG kampus ITERA ini 

bersifat komersial (dapat disewakan) dan ditujukan bagi civitas akademika 

kampus maupun masyarakat umum.  

 

Gedung serba guna menjadi ruang untuk berinteraksi dengan memiliki ruang 

utama multifungsi, juga terdapat ruang penunjang seperti ruang seminar, 

ruang rapat, coworking space atau ruang kerja yang dapat disewakan, ruang-

ruang untuk berdiskusi, ruang tutorial, area outdoor multifungsi, serta 

kafetaria. Target pembangunan fasilitas gedung multifungsi ini yaitu berasal 

dari kalangan menengah ke atas dan wisatawan internasional. 

 

Perancangan gedung serba guna ini juga memfokuskan kepada pengelolaan 

sirkulasi kendaraan pengunjung pada tapak dan sirkulasi pengunjung di 

dalam bangunan. Sirkulasi kendaraan maupun manusia menjadi hal utama 

untuk kelancaran kegiatan pada gedung serba guna. Gedung Serba Guna 

Kampus ITERA diharapkan menjadi tempat yang memberikan kesan khusus 

bagi penggunanya, lingkungan sekitar dan mampu menjadi daya tarik untuk 

pengunjung datang ke gedung serba guna ini.  
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1.3 Asumsi – Asumsi 

Untuk proyek perancangan Gedung Serba Guna kampus ITERA diasumsikan 

bahwa : 

1. Kawasan eksisting tapak akan berkembang sesuai dengan peruntukan 

lahan pada master plan kampus ITERA.  

2. Perancangan Gedung Serba Guna Kampus ITERA akan dibangun 

beberapa tahun mendatang.  

3. Besarnya dana pembangunan tidak terdapat batasan, dengan anggapan 

tingkat ekonomi Indonesia khususnya Provinsi Lampung akan mengalami 

peningkatan dengan demikian akan ada pihak swasta yang ingin 

berinvestasi.    

4. Gedung serba guna memiliki hubungan dengan bangunan  hotel yang 

terintegrasi dengan kawasan di sekelilingnya sesuai master plan kampus 

ITERA.  

5. Lingkungan Gedung Serba Guna Kampus ITERA telah tersedia sarana 

transportasi umum  seperti bus/ BRT dan transportasi online  yang 

mendukung mobilitas masyarakat menuju GSG.  

6. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 40 % (empat puluh 

persen), Pasal 22 Peraturan Daerah Lampung Selatan No. 6 tahun 2014. 

7. Koefisien Daerah Hijau (KDH) maksimum 60 % (enam puluh persen), 

Pasal 24 Peraturan Daerah Lampung Selatan No. 6 tahun 2014.  

8. Koefisien Lantai Bangunan (KLB), pasal 23 Peraturan Daerah Lampung 

Selatan No. 6 tahun 2014 selanjutnya mengacu pada Pasal 127  Peraturan 

Daerah No. 15 tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Lampung Selatan. 

Pada kedua pasal tersebut penentuan KLB tidak disebutkan dan diatur 

secara terikat dan dapat menyesuaikan dengan lokasi bangunan.      

9. Pedoman Tempat Penyelenggaraan Kegiatan Pertemuan, Perjalanan 

Intensif,   Konvensi, dan Pameran, Peraturan Menteri Pariwisata Republik 

Indonesia Nomor 2 Tahun 2017.  

10. Penampilan bangunan yang mencitrakan arstektur daerah Lampung, Pasal 

29 Peraturan Daerah Lampung Selatan No. 6 tahun 2014.  


