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1.1 Latar Belakang

BAB I

PENDAHULUAN

Kebutuhan akan hunian mahasiswa semakin meningkat seiring dengan semakin

terbukanya akses mahasiswa dari berbagai daerah untuk kuliah di suatu perguruan

tinggi. Hal ini berpengaruh pada pemenuhan kebutuhan mahasiswa yang memiliki

tempat tinggal jauh dari kampus untuk memiliki hunian yang lebih dekat dengan

kampus, sehingga proyek perancangan student housing dipandang perlu untuk

diadakan. Proyek ini direncanakan akan dibangun di Kabupaten Lampung Selatan

dengan kondisi lokasi yang strategis. Selain berada pada kawasan pendidikan,

daerah ini juga memiliki potensi untuk lebih berkembang kedepannya karena dilalui

oleh berbagai kendaraan dari dan menuju tol sehingga mampu menciptakan sebuah

peluang bisnis untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Pengadaan

fasilitas berupa area komersial dinilai tepat karena selain penghuni apartemen itu

sendiri, masyarakat umum juga dapat menjadi sasarannya. Oleh karena itu, konsep

mixed use bisa menjadi solusi untuk menggabungkan dua aktivitas berbeda dalam

satu kawasan atau dalam satu bangunan tanpa mengurangi esensi bangunannya

sendiri.

1.2 Program

Dalam proyek ini mahasiswa yang bertindak sebagai perancang diminta investor

untuk merancang hunian dengan mempertimbangkan minat pasar. Desain yang

dihasilkan berupa bangunan yang memberi keuntungan pihak investor karena

proyeknya yang bersifat money oriented namun tetap memperhatikan peraturan

yang berlaku di daerah setempat.

KLB maksimal yang diperbolehkan untuk dibangun pada daerah kabupaten

Lampung Selatan adalah sebesar 2,4 dari luas lahan proyek yaitu 10.335 m2.

Namun oleh karena pertimbangan kondisi pasar pada daerah tersebut, maka total

luas bangunan yang akan digunakan hanya sebesar 70% dari KLB. Dengan

pembagian area luas hunian sebesar 80% dan area komersial 20% dari total luas
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bangunan. Area hunian yang akan dirancag berupa apartemen yang terdiri dari dua

tipe kamar yaitu studio dan two bedroom sebagai fasilitas utama. Kamar diletakkan

pada lantai 2 sampai lantai 7 sedangkan fasilitas penunjang berupa co-working

space, fitnes and gym centre, atm centre, lounge, laundry dan food court terdapat

padai lantai dasar agar dapat digunakan juga oleh pengunjung (masyarakat umum)

yang datang. Setelah itu juga terdapat area komersial berupa retail-retail yang diisi

dengan berbagai jenis kegiatan usaha dan midi market sebagai pusat perbelanjaan.

Fasilitas parkir penghuni dan pengunjung dibedakan untuk menghindari konflik

sirkulasi. Untuk parkiran hunian berada pada basement sedangkan untuk komersial

berada pada halaman bangunan.

1.3 Asumsi asumsi

Dalam perancangan proyek student housing ini dapat diasumsikan bahwa:

 Pendanaan proyek bersumber penuh dari investor sebagai pemilik

proyek

 Lokasi di mana bangunan didirikan akan menjadi distrik bisnis yang

maju sehingga desain harus mempertimbangkan minat pasar.

 Fasilitas-fasilitas yang disediakan bersifat komersil karena bangunannya

bersifat money oriented.

 Seperti hotel namun sedikit fungsi hotelnya.

 Sistem keamanan yang digunakan pada bangunan menggunakan sistem

tapping card yang hanya dimiliki oleh pemilik hunian sehingga terjaga

privasinya.

Dalam perancangan bangunan student housing dibutuhkan peraturan-peraturan

atau standar yang telah ditetapkan sebagai panduan dalam hal mendesain.

Adapun dalam konteks ini, perancangan student housing mengacu pada

peraturan-peraturan pemerintah, yaitu:

1. Peraturan daerah Kabupaten Lampung Selatan No 06 Tahun 2014

⚫ BAB II Fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung pasal 6 tentang

bangunan gedung lebih dari satu fungsi nomor 6d yaitu bangunan

gedung mal-apartemen.
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 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 60%

 BAB III Persyaratan Bangunan Gedung Pasal 23 tentang ketentuan

besarnya Koefisien Lantai Bangunan (KLB) nomor 3 yaitu

sebagaimana dimaksud pada ayat I disesuaikan RTRW/RDTR/RTBL

untuk lokasi yang bersangkutan, atau jika belum ada disesuaikan

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dan

ditetapkan degan Peraturan Bupati.

 BAB III Persyaratan Bangunan Gedung Pasal 24 tentang Koefisien

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

 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 penambahan lantai jarak bebas diatasnya

ditambah 0,5 meter dari jarak bebas lantai dibawahnya sampai

mencapai jarak bebas 6 meter.

2. Peraturan dalam izin mendirikan bangunan tertera pada pasal 14

peraturan daerah Kabupaten Lampung Selatan No 06 Tahun 2014.

3. Peraturan Daeran Provinsi Lampung No.21 Tahun 2004 mengenai

intensitas bangunan gedung pada zona III, KLB untuk bangunan gedung

lainnya selain rumah tinggal yaitu maksimum 2,4.

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2007 yaitu setiap

bangunan rusunawa bertingkat tinggi diwajibkan menyediakan area
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parkir dengan rasio 1 (satu) lot parkir kendaraan untuk setiap 5 (lima) unit

hunian yang dibangun.

5. Peraturan terkait penentuan satuan ruangan parkir,dll diatur dalam

Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No:

272/HK.105/DRJD/96 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan

Fasilitas Parkir, dan dijabarkan seperti dibawah ini.

6.
Tabel 1. 1. Penentuan Satuan Ruang Parkir (SRP)

No Jenis Kendaraan Satuan Ruang Parkir (m2)
a. Mobil penumpang gol. 1

1. b. Mobil penumpang gol.2
c. Mobil Penumpang gol.3

2,30 x 5,00
2,50 x 5,00
3,00 x 5,00

2. Bus/Truk 3,40 x 12,50
3. Sepeda Motor 0,75 x 2,00
Sumber: Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No: 272/HK.105/DRJD/9
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