
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Tugas Akhir ini merupakan proyek merancang bangunan lifestyle center. 

Proyek ini terletak di Jl. P. Antasari, No. 13, Tj. Baru, Kedamaian, Kota Bandar 

Lampung, Lampung 35122, Luas total lahan  sekitar 1,59 Ha dengan  tinggi bangunan 

3 lantai. Proyek perencanaan merupakan proyek pembangunan bangunan arsitektur 

yang menyasar pasar menengah atas dan millenials dengan toko-toko ritel sebagai 

penarik pengunjung, proyek ini adalah proyek dengan kepemilikan swasta dengan 

segi pendanaan proyek tidak terbatas. Tujuan perancangan lifestyle center yaitu 

sebagai pusat perbelanjaan  yang mewadahi kegiatan publik, entertainment, kuliner, 

menyediakan kebutuhan ruang terbuka hijau, menawarkan bermacam kegiatan 

menarik dengan konsep open mall. Dengan maksud mempertimbangkan mewadahi 

masyarakat millenials dan komunitas kota Bandar Lampung, serta menambahkan 

pendapatan kota dengan adanya pajak perdagangan.   

 

1.2 Ketentuan Proyek 

Area lahan proyek lifestyle center terletak di pinggir Jalan Pangeran Antasari 

yang merupakan jalan arteri sekunder. Lahan eksisting berupa area terbuka hijau dan 

terdapat pesawahan milik warga. Pada perancangan proyek ini disarankan untuk 

menyediakan area untuk kuliner, ritel, serta area rekreasi sehingga dapat mendukung 

fungsi dari bangunan lifestyle center itu sendiri yaitu belanja dan rekreasi. Tinggi 

maksimal bangunan yaitu tiga lantai dan terdapat fasilitas semi-permanen pada atap 

bangunan yang memiliki ketinggian di bawah  tiga lantai. Dalam proses perancangan 

terdapat beberapa persyaratan yang sudah dicantumkan pada peraturan terkait, 

antara lain : 

(1) Koefisien Dasar Bangunan (KDB) ialah angka persentase perbandingan antara 

luas lantai dasar bangunan yang dibangun dan luas lahan perpetakan/ wilayah 

perencanaan. 

(2) Koefisien Lantai Bangunan (KLB) ialah angka persentase perbandingan antara 

jumlah segala luas lantai segala bangunan yang bisa dibentuk serta luas lahan/ 

tanah perpetakan/ wilayah perencanaan. 
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(3) Koefisien Dasar Hijau (KDH) ialah luas ruang terbuka yang terdapat pada luar 

bangunan gedung serta ditujukan selaku penghijauan serta luas tanah 

perpetakan perencanaan. 

Sumber :    Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 

 

• Ruang Terbuka Publik (RTH) 

1. Kewajiban menyediakan RTH di setiap bangunan publik maupun privat 

dengan koefisien dasar hijau (KDH) minimum 20 (dua puluh) persen untuk 

bangunan publik sedangkan 10 (sepuluh) persen untuk bangunan privat. 

2. Meningkatkan peran masyarakat dalam penyediaan dan pengelolaan RTH. 

Sumber : PERDA KOTA BANDAR LAMPUNG 2011 

 

• Koefisien dasar bangunan (KDB) 

1. Sesuai dengan Perda Kota Bandar Lampung pasal 1 ayat 27 menyatakan bahwa 

kawasan industri merupakan kawasan yang diarahkan serta diperuntukan bagi 

pengembangan industri beserta fasilitas penunjang dengan koefisien dasar 

bangunan (KDB) maksimal 50%. 

2. Penetapan KDB untuk suatu kawasan yang terdiri atas beberapa 

kavling/persil dapat dilakukan berdasarkan pada perbandingan total luas 

Bangunan Gedung terhadap total luas kawasan dengan tetap 

mempertimbangkan peruntukan atau fungsi kawasan dan daya dukung 

lingkungan. Penetapan KDB dibedakan menjadi beberapa tingkatan, yaitu 

KDB tinggi (lebih besar dari 60% sampai dengan 100%), sedang (30% sampai 

dengan 60%), dan rendah (lebih kecil dari 30%). Untuk kawasan padat atau 

pusat kota dapat dibedakan menjadi KDB tinggi dan sedang, sedangkan untuk 

kawasan renggang atau fungsi resapan ditetapkan KDB rendah. 

Sumber : PERDA KOTA BANDAR LAMPUNG 2014 
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• Garis sempadan Bangunan (GSB) 

1. Garis Sempadan Bangunan atau GSB terhadap as jalan dihitung sejajar 

dengan As jalan dan atau rencana jalan yang berada pada persil atau 

pekarangan. 

2. Untuk jalan Arteri Primer dan Sekunder  letak garis sebagaimana dimaksud 

pada ayat (6) adalah paling sedikit 15 Meter dari tepi badan jalan. 

3. Untuk jalan Kolektor Primer Letak garis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 

adalah paling sedikit 10 Meter dari tepi badan jalan. 

4. Untuk jalan Kolektor Sekunder Letak garis sebagaimana dimaksud pada ayat 

(6) adalah paling sedikit 5 Meter dari tepi badan jalan. 

Sumber : PERDA KOTA BANDAR LAMPUNG 2014 

 

1.3 Lingkup  

Lingkup pekerjaan perancanaan pada tugas akhir proyek Lifestyle Center ini yaitu 

dimulai dari pembuatan gambar arsitektural proyek yang meliputi denah, tampak, 

potongan, siteplan dan detail terkait, laporan programming tugas akhir, video dan 

poster. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


