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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. 1. Latar Belakang 

Kota Bandarlampung merupakan kota terbesar dan terpadat di pulau sumetera 

setelah kota medan yang menjadi pusat aktivitas bisnis dan urbanisasi penduduk dari 

golongan bawah maupun atas dari luar Kota Bandarlampung. Menurut data hasil 

sensus BPS tahun 2020 jumlah penduduk kota Bandarlampung adalah 1.166.066 jiwa 

dengan pertumbungan penduduk 1,65 % per tahun dan kepadatan 5.332/km2. 

Kepadatan penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya menyebabkan 

meningkatnya juga permintaan akan kebutuhan terhadap ruang hunian dan ruang 

aktivitas. Hal ini juga meningkatan pergerakan manusia karena itu diperlukannya 

bangunan mixed use  yang mewadahi berbagai fungsi pada satu tempat.  

Developer melihat sebuah peluang untuk mengembangkan bisninsnya di pusat 

Kota Bandarlampung dengan membangun sebuah bangunan mixed use. Lokasi proyek 

yang dipilih di pusat kota yang terletak diantara Jalan Raden Intan dan Jalan Sriwijaya. 

Sekitar tapak merupakan area bisnis, perdagangan dan olahraga, terdapat Taman 

gajah sebagai ruang terbuka kota dan Tugu Gajah Kota Bandarlampung. Area tersebut 

sering digunakan oleh masyarakat lampung sebagai ruang aktivitas untuk berkumpul 

dan tempat menggelar berbagai acara. Dengan Lokasi yang terletak pada area aktivitas 

yang tinggi maka hal ini merupakan sebuah peluang bagi developer untuk 

mendapatkan sebuah keuntungan untuk mengembangkan bangunan mixed use. 

Tujuan dari proyek ini adalah merancang bangunan mixed use yang tediri dari 

apartemen, perkantoran, dan komersil yang memberikan keuntungan bagi developer. 

Bangunan ini bukan hanya memenuhi kebutuhan dari penghuni tapi juga aktivitas 

masyarakat di sekitar tapak. Menjadikan bangunan sebuah koneksi untuk 

menghubungkan pusat – pusat kegiatan di Kota Bandarlampung dan menjadi sebuah 

katalis bagi perkembangan lingkungan sekitarnya sehingga dapat mempertinggi 

kualitas ruang dan sosial Kota Bandarlampung. 
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1. 2. Ketentuan Proyek 

Persoalan pada perancangan ini adalah developer yang merupakan klien 

meminta untuk merancang sebuah bangunan mixed use yang dapat menampung 

fungsi apartemen, perkantoran dan komersil di Kota Bandarlampung dengan luas 

lahan 10,779 m2. Fungsi apartemen menyediakan fasilitas pendukung yang lengkap 

ditujukan untuk masyarakat kalangan menengah atas dengan program yang ditujukan 

untuk seorangan dan keluarga kecil. Fungsi perkantoran berupa Co - Working Space, 

dengan ruang kerja terbuka yang dapat digunakan bersama. Ruang ini dapat 

disewakan secara individu maupun komunitas untuk pekerja freelance dan Start-up. 

Fungsi komersial merupakan retail – retail yang disewakan oleh pihak luar untuk 

melayani kebutuhan dari penghuni dan pengunjung. Persoalan lainnya adalah 

rancangan harus terintegrasi dengan lingkungan sekitar dan menyediakan aksesibilitas 

untuk menghubungkan Jalan Raden Intan dan Jalan Sriwijaya. 

Pada perancangan bangunan mixed use ini diasumsikan : 

1. Proyek sudah dilakukan studi kelayakan atau feasibility study bahwa lokasi ini 

layak menjadi investasi bagi developer untuk membangun bangunan mixed use 

building. 

2. Anggaran untuk pembangunan tidak dibatasi oleh developer. 

3. Teknologi struktur, konstruksi, dan material tidak dibatasi 

4. Ketinggian Bangunan (KB) tidak memiliki batasan tapi tetap memperhatikan 

Koefisien Lantai Bangunan (KLB) pada bangunan. 

5. Peraturan bangunan. 

1. 3. Lingkup Perancangan 

Lingkup Perancangan Proyek bangunan mixed use ini meliputi dari Analisa 

tapak untuk mengetahui isu dan potensi terkait lingkungan sekitar tapak, studi 

preseden sejenis dan Analisa penguna untuk menjadi acuan dalam penyusunan 

program ruang yang digunakan dalam desain. Dari Analisa tersebut didapatkan sebuah 

konsep programan ruang dan konsep perancangan sebagai dasar acuan untuk 

merancang bangunan. Lingkup lainnya adalah gambar kerja pra-rancangan dari 

siteplan, denah, tampak, potongan, serta gambar detail.  


