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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Proyek pembangunan terutama hunian menjadi sangat meningkat setiap 

tahunnya. kebutuhan akan hunian sebagai tempat tinggal sementara menjadi 

sangat penting bagi setiap manusia pada masa kini dan masa yang akan datang. 

Kebutuhan tersebut semakin meningkat dan akhirnya berdampak pada bisnis 

pembangunan properti di Indonesia. Hal ini berdampak pada minat pasar akan 

properti menjadi meningkat dan berpengaruh terhadap beberapa daerah di 

Indonesia, Daerah Bandar Lampung sebagai contoh dari pengaruh tersebut. 

Proyek perancangan properti yang paling banyak dibutuhkan pada saat ini yaitu 

perancangan hunian sementara untuk mahasiswa yang mengemban ilmu di 

Kawasan Bandar Lampung. Permintaan pasar untuk hunian mahasiswa 

dikarenakan meningkatnya jumlah pendatang imigran dari Luar Bandar Lampung 

dan Provinsi Lampung yang mengemban pendidikan perguruan tinggi negeri di 

Lampung. Salah satu perguruan tinggi yang cukup mempengaruhi minat imigran 

untuk mencari ilmu pendidikan di Lampung adalah Institut Teknologi Sumatera 

(ITERA).   

 

Menurut de Chiara dan Koppelman (1975), Hunian mahasiswa harus memiliki 

fasilitas yang dapat mewadahi setiap kegiatan mahasiswa, sehingga dapat 

meningkatkan semangat dalam proses belajar di dalam apartemen. Disimpulkan 

bahwa hunian untuk mahasiswa membutuhkan fasilitas yang memadai guna 

meningkatkan minat mahasiswa. Apartemen mahasiswa tidak hanya diperuntukan 

mahasiswa/i saja namun penghuni non mahasiswa bisa bertempat itnggal. 

Memiliki fasilitas pendukung yang tidak hanya dibutuhkan mahasiswa saja namun 

bersifat fleksibel.( Widiastuti,1995) 

 

Proyek Student Housing ini merupakan respon akan permintaan dari investor 

yang ingin membuat sebuah bisnis hunian mahasiswa dan memiliki target 

konsumen tidak hanya mahasiswa saja namun bisa dihuni non mahasiswa. Hal ini 

dikarenakan prinsip dari proyek ini adalah memaksimalkan peluang yang ada 

sehingga dapat menciptakan keuntungan yang penuh untuk investor, developer, 

maupun perancang. Juga dapat mengakomodasi kebutuhan ruang pengusaha lokal 

dalam urusan berdagang, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi sosial. 

Fokus utama dari proyek ini adalah menghasilkan keuntungan yang besar bagi 

investor, namun tetap memerhatikan kualitas dari hunian sehingga dapat 

mengakomodasi kebutuhan konsumen dengan maksimal. 
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1.2 Program 

Proyek Student Housing dapat dikatakan berhasil apabila memiliki 

kesesuaian dengan fungsi dan ketentuan pasar yang ada. Memakai aturan dari 

studi preseden yang diambil, guna mencapai target pasar. Hal ini jika tidak 

dilakukan maka tingkat keberhasilan proyek semakin kecil, karena menolak dari 

studi pasar yang dikaji. Fungsi lain dari studi preseden yaitu, sebagai tolak ukur 

dari rancangan agar dalam merancang sudah dapat bayangan akan rancangan pada 

studi preseden. Memiliki fleksibilitas dalam pembangunan yang dapat diartikan 

bahwa pembangunan proyek dilakukan secara bertahap.  

Tujuan dari pembangunan secara bertahap yaitu agar dalam proses 

pembangunan apabila dalam perancangan terdapat kesalahan yang signifikan, 

rancangan tersebut dapat diubah menjadi lebih baik agar meminimalisir kegagalan 

dalam bangunan. Mengikuti peraturan daerah yang berlaku, sesuai dengan perda 

yang tertera agar bangunan yang dirancang dapat dikategorikan sebagai bangunan 

yang sehat. Dapat merealisasikan konsep bangunan yang sedang diminati pada 

saat ini dan dapat menyesuikan dengan kondisi alam yang ada. Selain dapat 

merealisasikan trend, rancangan proyek juga harus bisa merespon isu-isu yang 

ada, sehingga terhindar dari dampak negatif dari isu-isu tersebut.  

 

1.3 Asumsi Asumsi 

1.3.1 Lahan 

Gambar 1.1  Luas lahan yang digunakan. 

Sumber: data pribadi, 2020. 
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Dengan total luas mencapai 10.335m2. Area pada sisi barat tapak sirkulasi 

truk bermuatan besar, sedangkan dengan luas jalan yang mencapai 6 meter dapat 

membuat area tersebut menjadi rawan kemacetan. sehingga area entrance di 

arahkan pada sisi timur tapak, yang luas jalan mencapai 9 meter, dengan sistem 

jalan one way. 

 

1.3.2 Pendanaan 

 

 Proyek ini tanggung sepenuhnya oleh investor sebagai pemilik proyek 

Student Housing, sehingga dalam perancangan bangunan tidak memiliki batasan 

dalam masalah anggaran biaya yang diperlukan namun perancang memiliki 

batasan dalam merancang agar dana yang diperlukan dapat diterima dan masuk 

akal. 

 

1.3.3 Peraturan Terkait 

 

Pada perancangan proyek Student Housing, memakai tiga peraturan daerah 

Kota Bandar Lampung, diantaranya : 

 

Peraturan RT/RW Bandar Lampung kota 2011-2033 

 

i. Pasal 12 no 4 bagian a, mempertahankan dan merevitalisasi hutan 

lindung, hutan kota, dan ruang terbuka hijau eksisting untuk 

mewujudkan minimum RTH 30 (tiga puluh) persen 

 

 

Peraturan daerah Kota Bandar Lampung No.7 tahun 2014 

 

i. Pasal 24 no 7, Untuk jalan Arteri Primer dan Sekunder  letak garis 

sebagaimana dihitung sejajar dengan ass jalan adalah paling sedikit 15 

Meter dari tepi badan jalan. 

 

Peraturan daerah Provinsi Lampung No.21 tahun 2014  

 

i. Pasal 26 no 2 bagian c, KDB untuk rumah tinggal 30 % sampai 50 % dan 

untuk bangunan gedung lainnya maksimum 60 %, sedangkan KLB untuk 

rumah tinggal maksimum 1,5 dan untuk bangunan gedung lainnya 

maksirnum 2,4; 
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Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 60 tahun 1992 

 

i. Jika pada proses desain peletakan beberapa sub fungsi area komersil tidak 

pada lantai dasar, maka fasilitas komersil hanya boleh mencapai lantai 3. 

Persyaratan teknis rumah susun dimana luas fungsi lain pada rumah 

susun tidak boleh melebihi 30% luasan bangunan rumah susun dan tidak 

boleh melebihi 3 lantai.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


