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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Institut Teknologi Sumatera (ITERA) merupakan perguruan tinggi negeri yang secara khusus dalam 

bidang sains, teknologi dan budaya dengan tujuan percepatan pembangunan nasional. Program Studi 

Arsitektur Institut Teknologi Sumatera (ITERA) mempunyai program syarat kelulusan yaitu 

perancangan tugas akhir seperti yang sedang kami laksanakan yaitu merancang bangunan mixed-use.  

Proyek perancangan bangunan mixed-use ini dimiliki oleh sebuah developer/pengembang yang ingin 

membangun usahanya di Kota Bandar Lampung. Proyek ini terletak di pusat Kota Bandar Lampung 

yaitu di jalan Radin Intan. Berdasarkan data kependudukan dari Badan Pusat Statistik Kota Bandar 

Lampung tanggal 25 Mei 2021 dalam 5 tahun terakhir yakni 2016 sebesar 997.728 penduduk, 2017 

sebesar 1.015.910 penduduk, 2018 sebesar 1.033.803 penduduk, 2019 sebesar 1.051.500 penduduk, 

dan 2020 sebesar 1.166.066 penduduk. Maka berdasarkan data tersebut, penduduk Kota Bandar 

Lampung semakin tahun akan semakin meningkat, sehingga akan berbanding lurus dengan 

keterbatasan lahan kosong yang tersedia nantinya dan sangat tepat untuk dibangunnya bangunan 

berkonsep mixed-use project di pusat Kota Bandar Lampung. 

 

1.2 Ketentuan Proyek  

Perancangan mixed-use project terletak di jalan Radin Intan, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota 

Bandar Lampung dengan titik koordinat 5°25'04.9"S 105°15'28.1"E. Luas lahan yang dapat digunakan 

yaitu sebesar 1,18 Ha atau setara dengan 11.800 m2. Maksud proyek perancangan ini adalah 

merancang sebuah bangunan berkonsep mixed-use project yang memiliki 3 fungsi dalam 1 bangunan 

yaitu fungsi hunian (apartemen), retail perbelanjaan, dan kantor. Pembangunan mixed-use project 

adalah diharapkan dapat mengoptimalkan kebutuhan tata guna lahan yang semakin terbatas di pusat 

Kota Bandar Lampung, mewadahi masyarakat untuk kemudahan aksesibilitas dalam satu bangunan 

dengan adanya hunian, pusat perbelanjaan, dan kantor yang saling terintegrasi, dan mengurangi 

mobilitas masyarakat untuk mencegah terjadinya kemacetan di banyak titik. 

Keberhasilan suatu perancangan mixed-use project dapat dilihat apabila memenuhi kriteria antara 

lain, setiap fungsi bangunan dapat menyatu, berjalan sesuai dengan fungsinya, dan masing-masing 

dapat berjalan secara sendiri tanpa saling mengganggu, menciptakan konektivitas yang baik antara 

project dengan lingkungan sekitar, terciptanya sebuah ruang publik yang dapat dimanfaatkan 

masyarakat umum. 
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Proses perancangan mixed-use project ini menggunakan beberapa asumsi yang dapat dipergunakan 

untuk bahan pertimbangan dalam perancangan nantinya, beberapa asumsi tersebut yaitu : 

1. Proyek ini dimiliki oleh developer/pengembang ternama di Kota Bandar Lampung. 

2. Sudah dilakukan studi kelayakan yang menyatakan bahwa mixed-use project layak untuk 

dibangun di Kota Bandar Lampung. 

3. Tidak ada batasan anggaran pembangunan dari pihak developer. 

4. Masyarakat Kota Bandar Lampung diklasifikasikan kelas menengah, sehingga target pasarnya 

adalah untuk masyarakat kelas menengah. 

5. Utilitas di sekitar lahan sudah memenuhi standar kelayakan. 

6. Berdasarkan efektifitas lantai, maka jumlah lantai yang efektif untuk mall yaitu sebanyak 3 

lantai. 

7. Jumlah unit apartemen untuk tipe studio sebanyak 100 unit dan tipe 1 Bedroom sebanyak 

160 unit. 

 

1.3 Lingkup 

Lingkup dalam pengerjaan tugas akhir ini adalah mulai dari penyusunan program hingga 

menghasilkan dokumen pra-rancangan arsitektur, berupa gambar dan laporan tertulis. Beberapa 

lingkup pengerjaan tugas akhir dalam perancangan mixed-use project, sebagai berikut : 

1. Membuat programming berupa analisis lahan, penentuan program ruang, zoning terukur 

terkait perancangan proyek. 

2. Perancangan siteplan dengan mempertimbangkan peraturan yang berlaku, dan pola sirkulasi 

dalam dan luar bangunan. 

3. Menentukan konsep bangunan yang dirancang. 

4. Pertimbangan sistem struktur dan utilitas. 

5. Membuat gambar pra-rancangan arsitektural. 

 

  


