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BAB I  

PENDAHULUAN 

 Latar Belakang 

Institut Teknologi Sumatera (ITERA) merupakan salah satu kampus yang 

terletak di Bandar Lampung yang diresmikan pada tahun 2014 lalu. Sejak tahun 

pertama berdirinya hingga saat ini, terjadi peningkatan jumlah mahasiswa yang 

signifikan di ITERA. Tentu saja mahasiswa tersebut datang dari banyak penjuru, 

tidak hanya mereka yang berdomisili di Bandar Lampung atau sekitarnya, 

melainkan juga berbagai daerah di Indonesia. Berikut tabel yang menunjukkan 

penerimaan jumlah mahasiswa ITERA beserta lulusannya dari tahun 2015 hingga 

tahun 2019. 

Tabel 1. 1. Data penerimaan dan wisuda mahasiswa ITERA  

             Tahun Mahasiswa diterima Mahasiswa wisuda 

2015 500 0 

2016 1298 19 

2017 1598 20 

2018 2676 43 

2019 3660 136 

 

(Sumber : Elin, 2015; Saputra, 2016; Saktiyanto, 2017; Elin, 2017; Elin, 2018; Rudi,2019) 

Berdasarkan data penerimaan mahasiswa ITERA di atas, dapat dilihat bahwa 

terjadi kenaikan jumlah mahasiswa secara ekponensial setiap tahunnya, sementara  

jumlah mahasiswa yang diwisuda tidak sebanding dengan mahasiswa yang 

diterima. Peningkatan jumlah mahasiswa ini berbanding lurus dengan peningkatan 

jumlah permintaan akan tempat tinggal, terutama di sekitar kampus ITERA.  

Namun, pertumbuhan pembangunan akomodasi hunian berupa rumah sewa ataupun 

kos yang disediakan oleh masyarakat di sekitar lingkungan  ITERA tidak dapat 

memenuhi tinginya permintaan atas tempat tinggal ini. Hal ini ditunjukkan dengan 

masih sedikit jumlah mahasiswa yang dapat ditampung di kos maupun rumah sewa 

yang ada di sekitar ITERA. Sehingga banyak mahasiswa kemudian mencari tempat 

tinggal yang jauh dari sekitar kampus.  
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Permintaan akan kebutuhan hunian tersebut dipandang sebagai sebuah 

kesempatan bisnis yang baik sehingga mendorong keinginan klien untuk 

mendirikan hunian sewa (student housing) di sekitar ITERA. Student housing ini 

diharapkan mampu menjadi jawaban terhadap permasalahan mahasiswa terkait 

tempat tinggal. Tempat tinggal yang dimaksud adalah tempat yang dapat digunakan 

sementara waktu ataupun selama menempuh pendidikan di sekitarnya.  

Student housing yang akan dirancang tidak diperuntukkan sebagai hunian saja, 

melainkan juga sebagai area komersial bagi penghuni student housing itu sendiri 

maupun masyarakat umum. Merancang tempat hunian dan area komersial 

merupakan dua konten yang harus diselesaikan pada proyek ini.  

 Program 

Program-program utama pada perancangan Student housing ini bergerak 

berdasarkan kebutuhan dan permintaan Klien (Pembimbing). Secara garis besar 

proyek ini akan memiliki 2 fungsi utama yaitu hunian dan komersial. Dua fungsi 

tersebut disatukan dalam satu sistem fungsi yang saling berhubungan. Terdapat 

fasilitas- fasilitas utama seperti kamar unit yang akan dibagi ke 2 tipe unit kamar, 

co-working space, gym, kolam renang, laundry, jogging Track, coffee lounge, 

supermarket, book store, game center, dan food court.  

 Asumsi-asumsi   

Pada perancangan student housing ini, diasumsikan bahwa: 

1.3.1 Lahan 

• Tapak pada proyek memiliki kontur lahan yang landai sehingga lahan 

proyek dianggap datar.  

• Bangunan eksisting di dalam tapak dianggap bisa dipindahkan 

1.3.2 Pendanaan 

Proyek ini dalam segi pendanaan dianggap didanai oleh investor swasta 

sehingga terdapat batasan batasan desain yang dianggap masuk akal sebagai 

hunian dan juga sebagai bangunan komersil.  

1.3.3 Peraturan peraturan terkait  

• Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 21 Tahun 2014 

Peraturan Daerah Provinsi Lampung No 21 Tentang Bangunan 

Gedung mengatur beberapa hal seperti intensitas bangunan terkait 
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Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan Koefisien Lantai Bangunan 

(KLB) dalam pasal 26. Peraturan ini menetapkan intensitas KDB  untuk 

zona III yang adalah gedung, termasuk gedung student housing ini 

maksimum sebesar 60% dan maksimum KLB sebesar 2,4. 

• Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 10 Tahun 2011 

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 10 Tahun 2011 Tentang 

Rencana Tata Wilayah Tahun 2011-2030 mengatur beberapa hal 

diantaranya adalah Koefisien Daerah Hijau (KDH) dalam pasal 12. 

Peraturan ini menetapkan KDH untuk bangunan publik termasuk 

gedung student housing ini adalah sebesar 20%. 

• Peraturan Menteri PUPR RI No. 14/PRT/M/2017 

Peraturan Menteri PUPR RI No. 14/PRT/M/ Tentang persyaratan 

kemudahan Bangunan Gedung mengatur beberapa hal diantaranya 

adalah tempat parkir. Persentase rata-rata kebutuhan luasan tempat 

parkir adalah 20% 30% dari luas lantai Bangunan Gedung. Kelengkapan 

yang perlu disediakan pada tempat parkir diantaranya: marka parker, 

stopper, dan APAR. Harus menyediakan parkir untuk penyandang 

disabilitas.  Tempat parkir penyandang disabilitas harus diletakkan pada 

jalur terdekat dengan Bangunan Gedung/fasilitas yang dituju dengan 

jarak paling jauh 60 m dari pintu masuk. 

• Peraturan Menteri PUPR No. 05/PRT/M/2007 

Setiap bangunan rusuna bertingkat tinggi diwajibkan menyediakan 

area parkir dengan rasio 1 (satu) lot parkir kendaraan untuk setiap 5 

(lima) unit hunian yang dibangun. 

 

 

  


