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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Provinsi lampung saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat salah satu nya 

dapat dilihat dari aspek  pembangunan yang semakin gencar dan berkembang. Salah 

satu perkembangan tersebut adalah dengan didirikannya kawasan institusi pendidikan 

negeri yang terletak di perbatasan antara Kabupaten Lampung Selatan dan Kota 

Bandar Lampung yaitu Institut Teknologi Sumatera serta Universitas Raden  Intan 

Lampung. 

Seiring dengan perkembangan tersebut jumlah mahasiswa setiap tahun nya terus  

mengalami peningkatan yang secara tidak langsung mempengaruhi kebutuhan akan 

hunian bagi mahasiswa. Berdasarkan data penerimaan mahasiswa ITERA dan Uin 

Raden Intan Lampung  didapat bahwa  perkembangan jumlah mahasiswa  pada tahun 

2012 – 2019, mahasiswa ITERA telah mencapai  9898 mahasiswa, sedangkan pada 

Uin Raden Intan Lampung mahasiswa nya hinga saat ini telah mencapai 24000 lebih 

mahasiswa. 

Berdasarkan jumlah mahasiswa tersebut, lebih dari 50% mahasiswa merupakan 

pendatang dari luar Provinsi Lampung serta tersebar dari berbagai daerah di Provinsi 

Lampung. salah satu kebutuhan utama para mahasiswa pendatang adalah sebuah 

hunian yang layak dan nyaman, dengan jumlah mahasiswa  saat ini membuat hunian 

mengalami permintaan yang sangat pesat. Dari permasalahan ini dapat terlihat bahwa 

kebutuhan akan hunian sangat cocok untuk menjadi target investasi yang sangat 

menguntungkan karena permintaan pasar terus meningkat namun ketersediaan hunian 

yang layak dan nyaman masih sangat terbatas terutama di sekitar Institut Teknologi 

Sumatera dan Universitas Raden Intan Lampung. 
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Dari uraian diatas, lingkungan institusi pendidikan sejatinya sangat memerlukan 

keberadaan hunian yang dapat diplih sebagai tujuan investasi dengan 

mempertimbangkan aspek kelayakan dan kenyamanan. Selain itu keberadaan hunian 

dapat juga dilengkapi dengan fasilitas komersial sebagai media investasi bagi para 

investor yang berfungsi juga sebagai pemenuhan fasilitas bagi pengguna hunian 

maupun masyarakat sekitar secara umum disekitar kawasan. 

Dari permasalahan tersebut perancangan student housing merupakan pilihan utama 

dalam mengatasi kebutuhan akan hunian tersebut. Perancangan student housing ini 

berada di lahan yang terletak di kawasan kampus ITERA pada Jalan Terusan Ryacudu 

Desa Way Huwi Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan dengan luas total bangunan 

sekitar 7.393 m
2
,  tinggi bangunan kurang lebih 28m terdiri dari 7 lantai dan 1 

basement dengan konsep bangunan mixuse lifestyle center dan apartement. 

 

1.2 Program 

Pada perancangan student housing dengan konsep mix-use building, klien memiliki 

beberapa acuan utama dalam merancang diantaranya adalah proyek student housing 

merupakan proyek yang bersifat mix-use, mix-use yang di inginkan adalah perpaduan 

bangunan apartement dengan bangunan dengan fungsi komersial retail. Fungsi 

komersial retail dihadirkan sebagai wujud respon terhadap potensi bisnis di sekitar 

kawasan yang sedang berkembang pesat.  

Perancangan mix-use yang dibuat, klien mengharapkan perancangan tersebut tetap  

memperhatikan ruang ruang yang diharapkan menjadi ruang publik atau ruang kota 

seperti penyediaan pedestrian, taman, serta fasilitas fasilitas publik lainnya yang dapat 

mendukung perkembangan kawasan menjadi kawasan yang ramah terhadap pengguna. 

Pada sirkulasi bangunan sistem sirkulasi yang diharapkan menggunakan sistem single 

loaded corridor dimana dengan sistem ini bertujuan untuk menghindari ruang ruang 

negatif didalam bangunan, selain itu penggunaan sistem ini juga memiliki berbagai 

keuntungan dimana dengan sistem ini dapat memperlancar sirkulasi serta membentuk 

sistem fasad dalam yang lebih variatif dengan keberadaan innercourt. 
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Klien meminta untuk memperhatikan tingkat keprivasian dan keamanan dari sistem 

parkir yang dibuat dimana dengan dua fungsi bangunan ( hunian dan komersial ) 

diharapkan memiliki sistem parkir yang berbeda ( tidak bercampur ) yang diharapkan 

dapat memperjelas fasilitas yang didapat untuk hunian dan fasilitas yang dapat 

digunakan untuk komersial. Dari permasalahan ini penggunaan basement menjadi 

solusi yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Selain itu 

penggunaan basement memiliki keunggulan dimana pada ruang luar tapak dapat 

digunakan lebih maksimal untuk ruang ruang terbuka publik. 

Dalam merancang bangunan hunian dan komersial klien mengharapkan untuk 

membentuk pemisahan fungsi pada gedung yang diharapkan dapat menghindari 

permasalahan privasi penghuni, permasalahan ini bisa terjadi jika innercourt yang 

dibentuk pada komersial menyatu dengan hunian sehingga dari permasalahan tersebut 

solusi terbaik yang diharapkan adalah dengan melakukan pemisahan tower hunian dan 

komersial namun kedua fungsi tersebut harus tetap terintegrasi satu sama lain sehingga 

penghuni tetap mendapatkan privasi dan juga kenyamanan dalam mengakses 

komersial. 

1.3 Asumsi asumsi 

Asumsi asumsi yang digunakan dalam proyek perancangan student housing adalah 

sebagai berikut : 

a. Anggaran dana sepenuhnya berasal dari investor.. 

b. Pengelolaan student housing diberikan kepada pihak kedua dalam bentuk kerja 

sama. 

c. Sistem yang digunakan adalah sistem sewa dengan pilihan paket 

perhari/bulan/tahun. 

d. Terkait keamanan penggunaan kamar menggunakan sistem kunci akses 

perpenghuni sehingga tamu tidak dapat masuk dengan bebas. 

e. Penyedian fasilitas pendukung bersifat komersial dapat digunakan secara umum 

dengan sistem  sewa/bayar. 
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f. Target utama penyewa dan penghuni adalah orang/mahasiswa berpenghasilan 

menengah keatas disesuaikan dengan tingkat penghasilan/UMR provinsi lampung. 

g. Penyewaan dapat dilakukan dengan sistem sewa online bekerja sama dengan 

penyedia layanan. 

1.4 Peraturan Terkait 

Beberapa peraturan terkait perancangan student housing yang akan digunakan sebagai 

bahan pertimbangan maupun acuan dari kegiatan perancangan student housing adalah 

sebagai berikut : 

a. peraturan daerah Kabupaten Lampung Selatan nomor 06  tahun 2014 tentang 

bangunan gedung, dijelaskan bahwa : 

 BAB II Fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung, Pasal 6 tentang bangunan 

gedung lebih dari satu fungsi nomor 6d tentang bangunan gedung mal-

apartemen. 

 BAB III Persyaratan Bangunan Gedung, Pasal 22 tentang ketentuan umum 

Koefisien Dasar Bangunan (KDB) nomor 4b yaitu untuk setiap bangunan pada 

daerah dengan kepadatan sedang maksimum KDB yaitu 60%. 

 BAB III Persyaratan Bangunan Gedung, Pasal 23 tentang ketentuan Koefisien 

Lantai Bangunan (KLB) nomor 3 yaitu berdasarkan pada ayat I dijelaskan 

bahwa untuk RTRW/RDTR/RTBL disesuaikan dengan lokasi yang 

bersangkutan, atau jika belum ada disesuaikan dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang terkait dan ditetapkan oleh Peraturan Bupati. 

 BAB III Persyaratan Bangunan Gedung, Pasal 24 tentang Koefisisen Daerah 

Hijau (KDH) nomor 3b yaitu untuk setiap bangunan apabila tidak ditentukan 

lain pada daerah dengan kepadatan sedang minimum 40% 

 BAB III Persyaratan Bangunan Gedung, pasal 26 tentang Garis Sempadan 

Bangunan (GSB) untuk diatas permukaan tanah terhadap as jalan nomor 5b yaitu 

GSB pada sisi jalan arteri minimal 25 meter dari as jalan, dengan garis 

sempadan pagar minimal 11 meter dari as jalan. 
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 BAB III Persyaratan Bangunan Gedung, pasal 27 tentang Jarak Bebas Bangunan 

no 3 yaitu ketentuan jarak bebas bangunan, apabila tidak ditetapkan lain adalah 

pada bangunan umum yang renggang jarak bebas samping maupun jarak bebas 

belakang ditetapkan 4 meter pada lantai dasar dan pada setiap penmabahan lantai 

jarak bebas diatasnya ditambah 0.5 meter dari jarak bebas lantai dibawahnya 

sampai mencapai jarak bebas 6 meter. 

b. peraturan daerah kabupaten lampung selatan nomor 06  tahun 2014 tentang 

restribusi izin mendirikan bangunan. 

c. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No: 272/HK.105/DRJD/96, 

peraturan terkait penentuan satuan ruang parkir tentang pedoman teknis 

penyelenggaraan fasilitas parkir dengan ketentuan luas parkir diatur sebagai 

berikut: 

Tabel 1.1. Satuan Unit Parkir. 

No Jenis kendaraan Satuan ruang parkir 

(m
2
) 

1 Mobil penumpang golongan 1 2,30 x 5,00 

2 Mobil penumpang golongan 2 2,50 x 5,00 

3 Mobil penumpang golongan 3 3,00 x 5,00 

4 Bus / Truk 3,40 x 12,50 

5 Sepeda motor 0,75 x 2,00 

Sumber: Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat. 


