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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perguruan tinggi merupakan suatu pusat interaksi manusia baik dalam dunia 

pendidikan maupun secara umum. Interaksi yang dimaksud yaitu segala 

kegiatan yang dilakukan oleh seluruh civitas kampus maupun pihak diluar 

kampus. Suatu kegiatan tersebut dapat berlangsung di suatu tempat atau ruang 

yang masih berada di lingkungan kampus. Dimulai dari kegiatan yang 

sifatnya formal seperti sebuah pertemuan / rapat antar individu atau kelompok 

tertentu yang membutuhkan ruang sebagai fasilitas penunjang. Bahkan 

kegiatan yang bersifat konvensional hingga kegiatan keolahragaan yang dapat 

dilakukan di tempat yang sama. Ruang tersebut harus mampu digunakan 

secara flexible untuk menampung berbagai kegiatan yang beragam. Ruang 

yang dimaksud berupa gedung serbaguna dengan beberapa fungsi ruang 

pendukung yang dapat menunjang berbagai aktivitas dan kegiatan yang 

berlangsung. 

 

Saat ini Institut Teknonologi Sumatera ( Itera ) merupakan perguruan tinggi 

negeri yang masih baru dan memerlukan sebuah gedung serbaguna untuk 

menunjang segala kegiatan civitas akademika  Itera maupun kegiatan yang 

bersifat umum. Tulisan ini akan membahas tentang perancangan bangunan 

gedung serbaguna Institut Teknologi Sumatera sebagai proyek tugas akhir 

penulis untuk memenuhi syarat kelulusan pendidikan S1 Arsitektur. 

Perancangan proyek gedung serbaguna berlokasi di Jalan Terusan Ryacudu, 

Jati Agung, Lampung Selatan. Dimana jalan ini merupakan akses keluar – 

masuk kendaraan dari gerbang Tol Sumatera dan berada di pinggiran kota 

yang tidak padat penduduk. Sehingga lokasi gedung serbaguna ini dapat 

dikatakan strategis untuk keperluan kampus maupun kegiatan yang bersifat 

umum. 
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1.2 Program 

Institut Teknologi Sumatera termasuk perguruan tinggi negeri baru di 

Indonesia dan saat ini berbagai kegiatan kampus yang bersifat indoor selalu 

dilakukan di sebuah aula dengan daya tampung yang terbatas. Oleh karena itu 

Institut Teknologi Sumatera membutuhkan sebuah gedung serbaguna untuk 

menunjang segala kegiatan kampus yang bersifat indoor dengan daya 

tampung yang lebih besar yang dapat menampung berbagai kegiatan seperti 

kegiatan seminar atau workshop, dies natalis kampus, wisuda, pameran dan 

lain sebagainya. Gedung serbaguna Itera dilengkapi dengan fasilitas 

pendukung seperti retail dan cafetaria / lounge serta ruang terbuka seperti 

taman dan area jogging track sehingga gedung serbaguna ini dapat 

difungsikan sebagai rest area karena lokasinya berada dekat dengan pintu 

gerbang Tol Sumatera. Selain itu gedung serbaguna juga dapat disewakan 

secara umum untuk keperluan masyarakat luas dan memungkinkan untuk 

menjalin suatu kerjasama dengan beberapa pihak di luar kampus seperti 

instansi pemerintahan dan perusahaan tertentu. 

 

1.3 Asumsi 

1.3.1 Lahan 

 Lokasi di lingkungan kampus ITERA 

 Keadaan kontur sesuai dengan kontur yang diberikan oleh pembimbing. 

 Rancangan bangunan tidak secara bertahap 

 Keadaan eksisting akan dipertahankan sebagian 

 Kawasan jalan dan keadaan sekeliling akan berkembang pesat 

terkait dengan lokasi yang strategis. 

 

1.3.2 Pendanaan 

Proyek Perancangan Gedung Srbaguna Institut Teknologi Sumatera 

ini tidak dibatasi anggaran biaya selama desain masuk akal dan tidak 

berlebihan. 
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1.3.3 Peraturan Terkait 

Berikut beberapa peraturan terkait dalam perancangan sebuah gedung 

yang difungsikan secara umum : 

- Peraturan aksesibilitas bangunan  menurut Peraturan Daerah 

Kabupaten Lampung Selatan N0 06 Tahun 2014 Tentang Bangunan 

Gedung Pasal 63 ayat ke 5 : 

Bangunan gedung umum yang fungsinya untuk kepentingan publik, 

harus menyediakan fasilitas dan kelengkapan sarana hubungan 

vertikal bagi semua orang termasuk manusia berkebutuhan khusus 

meliputi :  

a. Tangga; 

b. 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  

c.  Lift, eskalator dan atau travelator yang cukup jumlah dan 

ukurannya sesuai dengan fungsi bangunan dan jumlah pengguna. 

 

- Pintu Darurat Menurut Peraturan Mentri Pekerjaan Umum Tentang 

Persyaratan Teknis Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan 

Lingkungan BAB 3 Sarana Penyelamatan  

a. Dalam bangunan gedung yang sudah ada, apabila lebih dari satu 

eksit,atau pintu akses eksit disyaratkan, sekurang-kurangnya dua 

dari eksit yang disyaratkan, eksit, atau pintu akses eksit seperti itu 

diperkenankan untuk diletakkan jauh. 

b. Apabila lebih dari dua eksit atau pintu akses eksit diperlukan, 

minimal dua eksit atau pintu akses eksit yang diperlukan harus 

disusun untuk memenuhi jarak pemisahan minimum yang 

disyaratkan. 

c.  Eksit yang seimbang atau pintu akses eksit lain yang ditentukan 

harus diletakkan sehingga apabila satu eksit terblokir, yang lain 

masih dapat digunakan.  
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- Tangga Darurat Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 

Nomor: 26/PRT/M/2008 bab 1 no 69 yaitu bangunan gedung harus 

disediakan sarana vertikal selain lift, seperti tangga darurat. Tangga 

kebakaran adalah tangga yang direncanakan khusus untuk 

penyelamatan bila terjadi kebakaran. 

 

- Menurut Peraturan Daerah Provinsi Lampung No 21 Tahun 2014 

Tentang Bangunan Gedung Pasal 17 bagian kedua tentang Arsitektur 

Bangunan Gedung dan Kearifan Lokal : 

a. Arsitektur bangunan gedung yang dibangun dengan kaidah 

tradisional harus dipelihara dan dipertahankan kemurniannya 

pada bangunan lama dan/atau bangunan gedung adat untuk 

tujuan: 

1. Sebagai warisan kearifan lokal di bidang arsitektur bangunan 

gedung, 

2. Sebagai inspirasi untuk ciri kota atau bagian kota untuk 

membangun bangunan-bangunan gedung. 

b. 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. 

 

- Peraturan GSB menurut Peraturan Daerah Kabupaten Lampung 

Selatan N0 06 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung Pasal 26 ayat 

ke 5 : 

Penetapan garis sempadan bangunan untuk di atas permukaan tanah 

terhadap as jalan, apabila tidak ditentukan lain, adalah sebagai 

berikut :  

a. GSB pada sisi jalan arteri minimal 25 (dua puluh lima) meter dari 

as jalan, dan garis sempadan pagar minimal 11 (sebelas) meter 

dari as jalan;  
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b. GSB pada sisi jalan kolektor minimal 15 (lima belas) meter dari 

as jalan, dan garis sempadan pagar minimal 8 (delapan) meter dari 

as jaJan;  

c. GSB pada sisi jalan lingkungan minimal 8 (delapan) meter dari as 

jalan, dan garis sempadan pagar minimal 4 (empat) meter dari as 

jalan;  

d. GSB pada sisi jalan gang minimal 6 (enam) meter dari sis; jalan, 

dan garis sempadan pagar minimal 2 (dua) meter dari as jalan; 

dan  

e. GSB pada sisi jalan tanpa perkerasan minimal 5 (lima) meter dari 

as jalan, dan garis sempadan pagar minimal 2 (dual meter dari as 

jalan. 

 

- Peraturan KLB menurut Peraturan Daerah Kabupaten Lampung 

Selatan N0 06 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung Pasal 23 

a. KLB ditentukan atas dasar kepentingan pelestarian lingkungan 

resapan air permukaan dan pencegaban terhadap babaya 

kebakaran, kepentingan ekonomi, fungsi peruntukan, fungsi 

bangunan, keselamatan dan kenyamanan bangunan, keselamatan 

dan kenyamanan umum.  

b. KLB rencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) adalab KLB 

maksimum untuk lokasi rendah, lokasi sedang dan lokasi tinggi, 

dengan tetap memperhatikan RTBL untuk lokasi yang 

bersangkutan. 

c. Ketentuan besamya KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 

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. 
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- Peraturan KDH menurut Peraturan Daerah Kabupaten Lampung 

Selatan N0 06 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung Pasal 24 : 

KDH untuk setiap bangunan apabila tidak ditentukan lain, adalah :  

a. Pada daerah dengan kepadatan rendah, minimum 60 % (enam 

puluh persen); 

b. Pada daerah dengan kepadatan sedang, minimum 40 % (empat 

puluh persen}: dan  

c. Pada daerah dengan kepadatan tinggi, minimum 30% (tiga puluh 

persen). 

 

- Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 21 Tahun 2014 Tentang 

Bangunan Gedung 

 BAB V Persyaratan Bangunan Gedung 

Bagian Kedua, Arsitektur Bangunan Gedung dan Kearifan Lokal 

Pasal 17 : 

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; dan  

b. Sebagai inspirasi untuk ciri kota atau bagian kota untuk 

membangun bangunan-bangunan gedung baru.  

2) Bangunan-bangunan gedung baru/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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 BAB VI Arahan Persyaratan Bangunan Gedung Pada Mitigasi 

Bencana 

Bagian Kedua, Persyaratan Terhadap Gempa Bumi 

Paragraf 2 Bangunan Gedung  Engineered 

Pasal 23 : 

1) Perencanaan bangunan gedung engineered harus memenuhi 

persyaratan sesuai standar tata cara yang berlaku.  

2) Setiap pemilik bangunan gedung atau pemberi tugas wajib 

mensyaratkan standar tata cara sebagaimana dimasud pada ayat 

(1), dalam kerangka acuan kerja kepada penyedia jasa perencana 

3) Pemerintah kabupaten/kota menyediakan informasi standar tata 

cara sebagaimana pada ayat (1), di dinas teknis penyelenggaraan 

bangunan gedung 

Pasal 24 : 

1) Setiap bangunan gedung, strukturnya harus direncanakan 

agar kuat, kokoh, dan stabil dalam memikul kombinasi 

beban, dan memenuhi persyaratan keselamatan (safety), 

kelayanan (serviceability) selama umur layanan yang 

direncanakan dengan mempertimbangkan fungsi bangunan 

gedung, lokasi, keawetan, dan kemungkinan pelaksanaan 

konstruksinya.  

2) Kemampuan memikul beban diperhitungkan terhadap 

pengaruh-pengaruh aksi sebagai akibat dari beban-beban 

yang mungkin bekerja selama umur layanan struktur, baik 

beban muatan tetap, maupun beban muatan sernentara yang 

timbul akibat gempa bumi dan angin.  

3) Semua unsur struktur bangunan gedung meliputi substruktur 

dan struktur atas harus diperhitungkan memikul pengaruh 

gempa rencana sesuai zona gempa bumi di lokasi bangunan 

gedung.  
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4) Struktur bangunan gedung harus direncanakan secara detail 

sehingga pada kondisi pembebanan maksimum yang 

direncanakan, apabila terjadi keruntuhan, kondisi strukturnya 

masih memungkinkan pengguna bangunan gedung 

menyelamatkan diri.  

5) Bangunan gedung bertingkat sedang dan tinggi di kawasan 

rawan gempa bumi, khususnya bangunan untuk kepentingan 

umum, dan bangunan gedung yang vital harus direncanakan 

dengan memanfaatkan teknologi untuk mereduksi atau 

merryerap energi gempa, memperbesar redaman ataupun 

menambah kekakuan, agar dapat langsung berfungsi untuk 

melayani kepentingan masyarakat.  

6) Kabupaten/kota yang memiliki karakteristik geografi dan 

geologi yang sarna sepanjang pegunungan atau patahan 

aktifjsesar (fault) berkoordinasi dalam pengaturan keandalan 

bangunan gedung terhadap gempa bumi.  

- Peraturan ketinggian bangunan menurut Peraturan Daerah 

Kabupaten Lampung Selatan N0 06 Tahun 2014 Tentang Bangunan 

Gedung Pasal 25 ayat ke 2 dan 3 : 

a. Ketinggian bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung 

pada Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) harus 

memenuhi persyaratan ketinggian pada batas keselamatan operasi 

penerbangan. 

b. Ketinggian bangunan gedung ditentukan sesuai dengan 

RTRW/RDTR/RTBL lokasi      terkait, peraturan zonasi untuk 

lokasi yang terkait. 

 

 


