
1

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Institut Teknologi Sumatera (ITERA) merupakan sebuah perguruan tinggi

baru yang setiap tahunnya berkembang dengan begitu pesat, terutama dalam

peningkatan jumlah mahasiswa. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa

pentingnya peningkatan kapasitas gedung-gedung yang dimiliki ITERA. Saat

ini ITERA membutuhkan ruang indoor multifungsi berkapasitas besar dan

dilengkapi dengan fasilitas penunjang sebagai tempat pelaksanaan berbagai

kegiatan kampus. Selain itu ITERA terletak di lokasi yang strategis dekat

dengan gerbang tol ITERA-Kotabaru. Hal ini dapat menjadi peluang emas

untuk menarik para event organizer dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan

berskala besar khususnya di provinsi Lampung.

Berdasarkan kebutuhan dan peluang tersebut, maka diperlukan pembangunan

sebuah gedung serbaguna atau yang biasa dikenal dengan istilah

Convention/Exhibition Center. Membangun sebuah gedung serbaguna yang

tidak hanya menjadi pusat kegiatan dalam internal kampus tetapi juga mampu

menjadi tempat bergengsi dalam pelaksanaan event bertaraf internasional.

1. 2 Program

Hal yang dibutuhkan pada proyek gedung serbaguna Institut Teknologi

Sumatera ini adalah sebuah gedung multifungsi yang dapat menampung

kegiatan komunal dengan kapasitas 5000 orang. Gedung tersebut dapat

difungsikan secara keseluruhan ataupun dibagi menjadi 4 ruang berupa hall

dengan spesifikasi yang sama dan digunakan secara terpisah pada waktu yang

bersamaan.
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Terdapat pula fasilitas tambahan berupa ruang yang lebih kecil untuk

pertemuan dalam jumlah orang yang lebih sedikit dan sebuah kantor

pengelola untuk manajemen kegiatan yang berlangsung pada gedung.

Selain itu, gedung ini juga memiliki beberapa ruang penunjang seperti ruang

ibadah, service area, toko cindera mata, cafe and snack, dan sebagainya yang

dapat ditentukan sesuai kebutuhan perancangan. Area yang disewakan tidak

terbatas pada ruang tertutup saja, akan tetapi apabila terdapat keberadaan

koridor, taman, lapangan, maupun area parkir, pada site juga dapat

disewakan/dimanfaatkan sebagai tempat pengadaan suatu kegiatan.

1.3 Asumsi asumsi

Adapun untuk memperjelas dan mempermudah proses perancangannya,

proyek ini dilaksanakan dengan asumsi bahwa :

 Proyek gedung serbaguna ini merupakan milik Institut Teknologi

Sumatera yang dibangun di atas lahan berkontur seluas kurang lebih 5,6

Ha yang berada di sebelah barat laut ITERA tepatnya di Jalan Terusan

Ryacudu.

 Perkembangan sekitar kawasan menyesuaikan masterplan ITERA yang

berarti pada sisi barat terdapat rencana lahan pembangunan hotel, di sisi

timur merupakan rencana lahan pembangunan rumah dinas dosen, di sisi

utara merupakan lahan perbatasan ITERA dengan persawahan warga dan

di sisi selatan terdapat berbatasan dengan Jl. Terusan Ryacudu yang

menghubungkan Bandar Lampung dan Lampung Selatan.

 Terdapat rencana pembangunan underpass di sisi barat daya lahan yakni

persimpangan Jl. Terusan Ryacudu dengan jalan lokal kampus.

 Proyek ini tidak memiliki batasan anggaran.

 Teknologi struktur, konstruksi, dan material tidak terbatas sehingga

diasumsikan mampu dibangun pada lahan.
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1.4 Peraturan Terkait

Berdasarkan lokasi tapak yang berada di kawasan Lampung Selatan, sehingga

peraturan-peraturan yang berlaku harus diikuti dengan sebaik-baiknya

sebagai pemenuhan kebutuhan perancangan yang terstandar. Adapun

peraturan terkait perancangan yang berlaku sebagai berikut :

 Peraturan Daerah Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2014

1. Peraturan tentang GSB dan KLB

• Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan No 06

Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung Pasal 26 ayat (5.a)

disebutkan bahwa : “GSB pada sisi jalan arteri minimal 25 meter

dari as jalan, dan garis sempadan pagar minimal 11 meter dari as

jalan.”

• Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan No 06

Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung Pasal 23 ayat (3)

disebutkan bahwa: “Ketentuan besarnya KLB sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan RTRW/RDTR/RTBL

untuk Iokasi yang bersangkutan, atau jika belum ada, disesuaikan

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dan

ditetapkan dengan Peraturan Bupati”.

2. Peraturan tentang KDB dan KDH

• Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan No 06

Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung Pasal 22 ayat (4.a)

disebutkan bahwa : “Ketentuan umum KDB untuk setiap bangunan

apabila tidak ditentukan lain, adalah pada daerah dengan kepadatan

rendah, maksimum 40 % (empat puluh persen)”;

• Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan No 06

Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung Pasal 24 ayat (1)

dinyatakan bahwa : “Ketentuan Koefisien Dasar Hijau yakni Pada
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daerah dengan kepadatan rendah, minimum 60 % (enam puluh

persen)”;

3. Peraturan tentang aksesbilitas bangunan

• Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan No 06

Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung Pasal 63 ayat ke 5

disebutkan bahwa : “Bangunan gedung umum yang fungsinya untuk

kepentingan publik, harus menyediakan fasilitas dan kelengkapan

sarana hubungan vertikal bagi semua orang termasuk manusia

berkebutuhan khusus meliputi: tangga; ramp, di dalam bangunan

gedung dengan sudut kemiringan paling tinggi 7° (tujuh derajat)

dan atau di luar bangunan gedung paling tinggi 6° (enam derajat);

dan lift, eskalator dan atau travelator yang cukup jumlah dan

ukurannya sesuai dengan fungsi bangunan dan jumlah pengguna.”

 Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir, Departemen

Perhubungan, Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

1) Dimensi ruang parkir kendaraan bermotor roda empat golongan

I = 2,3 m x 5,4 m, dengan sudut parkir 900 lebar area manuver

= 5,8 m dari jarak ujung ruang parkir. Sedangkan Kendaraan

bermotor roda dua atau sepeda motor memiliki dimensi ruang

parkir = 0,75 m x 2 m.

2) Penentuan Jarak gang parkir 1 arah dengan sudut parkir 900

yakni 6 m.

3) Pada tempat rekreasi setiap 100 m2 minimal terdapat 50 Satuan

Ruang Parkir (SRP).
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 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 21 Tahun 2014 tentang

Bangunan Gedung Pasal 17 bagian kedua tentang Arsitektur Bangunan

Gedung dan Kearifan Lokal :

1) Arsitektur bangunan gedung yang dibangun dengan kaidah

tradisional harus dipelihara dan dipertahankan kemurniannya

pada bangunan lama dan/atau bangunan gedung adat untuk

tujuan :

a. Sebagai warisan kearifan lokal di bidang arsitektur bangunan

gedung,

b. sebagai inspirasi untuk ciri kota atau bagian kota untuk

membangun bangunan-bangunan gedung.

2) Bangunan-bangunan gedung baru atau modern yang oleh

pemerintah kabupaten kota dinilai penting dan strategis harus

direncanakan dengan memanfaatkan unsur dan atau ragam hias

ornamen tradisional.
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