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BAB II  

PEMAHAMAN PROYEK 

 

2.1 Deskripsi Proyek 

2.1.1 Pengertian Proyek 

Menurut wawancara dari berbagai sumber dan studi literatur, gedung 

serbaguna yang akan dirancang memiliki pengertian sebagai berikut. 

Proyek ini memiliki definisi yang mirip dengan convention center. 

Convention center dapat diartikan sebagai pusat kegiatan pertemuan yang 

dihadiri oleh banyak orang dengan  kepentingan yang sama. Kegiatan yang 

biasanya ditampung oleh convention center adalah kongres, konvensi, 

koferensi, seminar, workshop, dan simposium [4]. 

Sesuai dengan kebutuhan ITERA sebagai pemilik proyek, maka proyek 

gedung serbaguna ITERA yang dimaksud dapat diartikan sebagai pusat 

kegiatan yang didalamnya dapat menampung kegiatan-kegiatan sosial yang 

berhubungan dengan kampus ITERA seperti wisuda, seminar, kuliah umum 

dan acara-acara kemahasiswaan lainnya, serta dapat disewa oleh masyarakat 

umum dengan tujuan komersial. Oleh sebab itu proyek gedung serbaguna 

ITERA ini dinamakan sebagai ITERA Convention Center.  

2.1.2 Fungsi 

Berdasarkan data lapangan dan hasil kajian teori, fungsi yang akan ditampung 

oleh ITERA Convention Center adalah sebagai berikut. 

• Fungsi utama ITERA Convention Center adalah pertemuan atau 

konvensi dan eksibisi atau pameran. Kegiatan konvensi seperti seminar, 

wisuda, rapat, workshop, diskusi, pertemuan, kuliah umum dan lainnya. 

Kegiatan eksibisi seperti pameran, pertunjukan, promosi produk, 

peluncuran produk baru, dan lainnya. dengan mengutamakan kampus 

ITERA sebagai pengguna bangunan.  
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• Fungsi pendukung ITERA Convention Center adalah penjualan makanan 

dan minuman, penjualan souvenir. 

Convention hall akan berkapasitas 5000 orang dengan perkiraan 0,7m2 untuk 

satu orang dan sirkulasi 20% maka  luas convention hall sekitar 4200 m2.  

2.1.3 Peraturan Terkait 

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 tahun 2014 

Tentang Bangunan Gedung [8] Pasal 26 ayat 5 : 

Penetapan Garis Sempadan Bangunan (GSB) 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;   

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 pencegahan terhadap bahaya kebakaran, kepentingan 

ekonomi, fungsi peruntukan, fungsi bangunan, keselamatan dan 

kenyamanan bangunan, keselamatan dan kenyamanan umum.   

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

maksimum untuk lokasi rendah, lokasi sedang dan lokasi tinggi, dengan 

tetap memperhatikan RTBL untuk lokasi yang bersangkutan.  
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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. 

Peraturan aksesbilitas bangunan  menurut Peraturan Daerah Kabupaten 

Lampung Selatan No. 6 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.   

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Lampung No 21 Tahun 2014 Tentang 

Bangunan Gedung Pasal 17 bagian kedua tentang Arsitektur Bangunan 

Gedung dan Kearifan Lokal :  

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 

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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Peraturan ketinggian bangunan menurut Peraturan Daerah Kabupaten 

Lampung Selatan No. 6 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung Pasal 25 ayat 

ke 2 dan 3 :  

(2) Ketinggian bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung pada 

Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) harus memenuhi 

persyaratan ketinggian pada batas keselamatan operasi penerbangan.  

(3) Ketinggian bangunan gedung ditentukan sesuai dengan 

RTRW/RDTR/RTBL lokasi terkait, peraturan zonasi untuk lokasi yang 

terkait. 

2.2 Studi Preseden 

Studi preseden akan membahas perbandingan beberapa bangunan yang mempunyai 

tipologi sejenis, yaitu convention center. Bangunan yang akan dibahas antara lain 

balai Sidang Jakarta Convention Center (JCC) dan Indonesia Convention 

Exhibition (ICE). 

2.2.1 Jakarta Convention Center, Jakarta Indonesia 

Lokasi  : Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Indonesia 

Luas Bangunan  : 35.000 m2 

Tahun Dibangun  : 1974 [11] 

 
Gambar 2.1 Denah JCC 

Sumber: http://www.jcc.co.id/ 

https://id.wikipedia.org/wiki/Gelora,_Tanah_Abang
https://id.wikipedia.org/wiki/Tanah_Abang
https://id.wikipedia.org/wiki/Jakarta_Pusat
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://www.jcc.co.id/
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Jakarta Convention Center (JCC) merupakan bangunan multi fungsi 

bersifat komersial yang dapat digunakan diberbagai acara seperti, 

private meeting, pertunjukan seni, eksibisi, dan pertemuan lainnya. 

Lokasi JCC merupakan kawasan strategis karena dekat dengan 

perkantoran,   perdagangan, bandara, serta fasilitas penginapan.  

Kegiatan dan jenis ruang yang terdapat pada JCC dapat diidentifikasi 

sebagai berikut.  

Tabel 2. 1 Kegiatan dan jenis ruang di JCC 

Jenis Ruang Kapasitas Fungsi Ruang 

Plenarry Hall 5000 Konser, Eksibisi 

Cendrawasih Room 1400 Eksisbisi, Seminar 

Merak Room (dibagi dalam 3 

ruang) 

150 orang / 

ruangan 

450 orang total 

Seminar, ruang rapat, 

ruang sidang 

Kakatua Room 140 orang 
Seminar, ruang rapat, 

ruang sidang 

Kenari Room, Murai Room, 

Maleo Room 
60 orang 

Seminar, ruang rapat, 

ruang sidang 

Assembly Hall (dibagi 

menjadi 3 ruang) 

800 orang / 

ruangan 

3900 orang 

total 

Pesta, pernikahan, eksibisi 

Exhibition Hall A 800 orang 
Seminar, ruang rapat, 

ruang sidang 

Exhibition Hall B 4000 orang 
Seminar, eksibisi, seni 

pertunjukkan 
Sumber: http://www.jcc.co.id/ 

 

Lantai dasar dari JCC terdiri dari Merak Room yang dapat dibagi 

menjadi 3 ruang dengan menggunakan dinding portabel, Kakatua 

Room, Murai Room, Maleo Room, Kenari Room yang dihubungkan 

dengan lobby pre-function. Berikut ini adalah layout dari lantai dasar 

JCC.  

http://www.jcc.co.id/
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Gambar 2.2 Lantai Dasar JCC 

Sumber: http://www.jcc.co.id/ 

 

Lantai utama dari JCC terdiri atas Exhibition Hall A dan B yang 

tersambung dengan koridor, Plenarry Hall, Assembly Hall, dan 

Cendrawasih Room yang dapat dibagi menjadi tiga bagian dengan 

menggunakan dinding portable. Berikut adalah layout dari lantai utama 

JCC. 

 
Gambar 2.3 Lantai utama JCC 

Sumber: http://www.jcc.co.id/ 

 

http://www.jcc.co.id/
http://www.jcc.co.id/


 
 

9 

 

2.2.2 Indonesia Convention Exhibition (ICE), Jakarta, Indonesia 

Lokasi  : Jl. BSD Grand Boulevard, BSD City, Tangerang, 

Indonesia 

Luas Bangunan : 220.000 m2 

Tahun Dibangun  : 2014 [12] 

 
Gambar 2.4 Indonesia Convention Exhibition (ICE) 

Sumber: ice-indonesia.com/ 

Fasad bangunan menampilkan bangunan modern dengan keseluruhan 

material menggunakan kaca. ICE memiliki ruangan yang luas dan 

fleksibel. Ruangan yang sangat luas dapat dibagi – bagi menggunakan 

sekat membuat ruang jadi lebih fleksibel. Kegiatan dan jenis ruang yang 

terdapat pada ICE dapat dilihat sebagai berikut. 

Tabel 2.2 Kegiatan dan jenis ruang di ICE 

Jenis Ruang Kapasitas / Luas 

Ruangan 

Fungsi Ruang 

Exhibition Room Luas 50.000m2 Exhibisi dan bisnis, 

pertunjukan seni 

Nusantara Room Luas ruang 4.000 m2 Konvensi, seminar, 

pertunjukan seni 

Small Meeting 

Room 

Luas 180m2 

100 orang 

Ruang rapat, seminar, mini 

teater 
Sumber: ice-indonesia.com/ 
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ICE Jakarta memiliki beberapa ruangan diantaranya adalah Exhibition 

Room, Nusantara Room, dan Small Meeting Room. Exhibition Room 

dapat dibagi menjadi 10 ruangan kecil dengan menggunakan portable 

wall dan dapat diubah menjadi beberapa layout ruang. Ruang ini 

menggunakan pencahayaan alami dan buatan dengan penghawaan 

buatan. Nusantara Room dapat dibagi menjadi 4 bagian dengan 

menggunakan pencahayaan dan penghawaan buatan. Sedangkan pada 

Small Meeting Room, terdapat 20 ruang tipikal. Berikut adalah layout 

ruang dari ICE.  

  

  
Gambar 2.5 Denah ICE 

Sumber: ice-indonesia.com/ 
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2.2.3  Pemenang Sayembara Gedung Serbaguna UNDIP Juara 1 

 
Gambar 2.6 Perspektif desain UNIX 

sumber: sayembara gsg UNDIP, 2019 

 

Desain ini adalah juara 1 dari sayembara gedung serbaguna UNDIP, 

yang bernama Unix (Universitas Diponegoro Flexible Space). Konsep 

desain ini berawal dari filosofi pohon besar yang rindang tempat 

masyarakat tropis berkumpul melakukan berbagai macam aktivitas. 

Koridor yang terbuka dengan hutan kecil ditengahnya menjadi 

keunggulan dari desain ini. Berikut adalah denah dan perspektif koridor 

dari desain tersebut.  
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Gambar 2.7 Denah UNIX 

sumber: sayembara gsg UNDIP, 2019 

 

 
Gambar 2.8 perspektif 2 UNIX 

sumber: sayembara gsg UNDIP, 2019 

 



 
 

13 

 

2.2.4 Kesimpulan dari Studi Preseden 

Dari tiga studi preseden yang telah dijabarkan diatas, dapat disimpulkan 

bahwa layout dari convention hall dari preseden pertama, yaitu Jakarta 

Convention Center (JCC) dapat dijadikan standar dalam merancang 

convention hall pada ITERA Convention Center karena mempunyai 

kapasitas yang sama sekitar 5000 orang. Sedangkan pada preseden 

kedua, bentuk bangunan yang memanjang serta layout small meeting 

room yang dapat dipartisi sesuai kebutuhan dengan luas 180 m2 per 

ruangan dapat dijadikan preseden untuk ruang sidang pada proyek ini. 

Selain itu, koridor yang terbuka serta menyatu dengan alam pada 

preseden ketiga dapat dijadikan referensi untuk konsep main lobby pada 

proyek ini. 

  


