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BAB 2
PEMAHAMAN PROYEK

2.1 Pemahaman Proyek

Gedung serbaguna merupakan suatu bangunan dimana sebagai wadah

berlangsungnya kegiatan yang berbeda-beda, dengan kata lain memiliki sifat

fleksibel dan masing-masing kegiatan saling berkaitan erat dan memenuhi

kriteria fungsi bangunan tersebut. Serbaguna dapat didefinisikan sebagai

penggunaan tata guna yang bersifat campuran beserta fungsi penggunaannya.

Proyek gedung serbaguna ITERA akan dibangun diatas lahan seluas 5,6

Hektar yang berlokasi di Jalan Terusan Ryacudu, Kabupaten Lampung

Selatan, Lampung. Nantinya proyek ini sebagai penunjang kegiatan

mahasiswa seperti sidang penerimaan mahasiswa baru, wisuda, konfrensi,

dsb. Selain hal-hal tersebut, gedung serbaguna ini nantinya akan disewakan

oleh masyarakat umum dan dapat dipergunakan untuk perhelatan seperti

pernikahan, pertunjukkan, dan kegiatan lainnya. Fungsi utama yaitu

menyediakan sebuah bangunan dengan desain arsitektur yang ikonik karena

letaknya dekat dengan gerbang TOL Sumatera dan fungsi utamanya untuk

menampung kegiatan mahasiswa ITERA dalam kapasitas besar (5000 orang )

seperti kuliah umum, wisuda, penerimaan mahasiswa baru, dsb.

2.2 Analisa Studi preseden

A. Songdo Convensia, Korea Selatan

Songdo Convensia merupakan gedung konvensi yang megah dimana

struktur banguanannya menggunakan struktur lipat atau folded plate yang

menahan beban atap menuju permukaan bumi. Dengan material rangka

baja gedung ini dapat berdiri tegak dengan baik dan kokoh lalu dijadikan

preseden dalam merancang gedung serbaguna ITERA.
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Gambar 2.1 Sturuktur Folded Plate
Sumber: Songdo Convensia

B. Melbourne Convention Center

Gambar 2.2 Fasad Melbourne Concention Center

Sumber: archdaily
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Gambar 2.3 Ruang Konvensi Melbourne Convention Center

Sumber: archdaily

Melbourne gedung serbaguna ruang konvensinya dapat menampung

kapasitas 4000 orang. Pada area lobby bermaterial kilau kaca ekspos agar

dapat menikmati pemandangan Yarra River. Pada ruang konvensinya

didominasi material kayu dengan motif geometri. Pada sayap kanan dan kiri

memiliki kolom beton yang berbentuk tabung. Melbourne gedung serbaguna

menjadi preseden proyek ini karena nantinya gedung serbaguna Sai Batin

akan diadakan sebuah danau atau mini river seperti pada bangunan ini namun

terletak di belakang bangunan. Konsep partisi lipat gedung konvensi ini

menjadi inspirasi dalam desain gedung serbaguna Sai Batin.
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