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BAB II 

PEMAHAMAN PROYEK 

 

 

2.1 Pengertian Proyek 

Proyek gedung rektorat ITERA adalah kebutuhan kampus sebagai penunjang 

pusat kegiatan kepemimpinan berupa gedung kantor atau biasa juga disebut 

kantor rektor. Gedung ini difungsikan sebagai pusat kegiatan akademik dan 

administrasi ITERA yang sangat berpengaruh penting dalam kemajuan dan 

perkembangan perguruan tinggi yang dikepalai oleh seorang pemimpin yaitu 

rektor. Rektorat tidak hanya diperlukan oleh pemimpin perguruan tinggi, tapi 

juga dibutuhkan oleh mahasiswa untuk kebutuhan administrasi dan 

sebagainya. Untuk itu rektorat menjadi sesuatu yang penting dalam 

pembangunan di ITERA. Rektorat yang dimasukkan di laporan ini adalah 

bangunan dengan tinggi 4 lantai yang akan menjadi pusat administrasi dan 

pengelolaan kampus.  

 

2.2 Gambaran Umum 

2.2.1 Fungsi 

Gedung rektorat sebagai kantor rektor beserta stafnya, tempat melakukan 

kegiatan pengelolaan perguruan tinggi, pertemuan dengan pimpinan 

lembaga di bawahnya, dosen dan karyawan, dan tamu lainnya. Gedung 

rektorat ini juga berfungsi sebagai pusat kebutuhan sarana dan prasarana 

administrasi mahasiswa. Bukan hanya itu, gedung ini juga memiliki 

penaran untuk tempat pertemuan dan rapat dengan pejabat serta tamu 

undangan dari dalam maupun luar negeri. 

 

2.2.2 Lingkup Perancangan 

Lingkup perancangan proyek yaitu dari merancang site plan utuh khusus 

pada lahan proyek dan juga merancang bangunan proyek secara utuh. 
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2.2.3 Kriteria Keberhasilan Perancangan 

Apabila gedung digunakan sebagaimana fugsinya yaitu dijadikan gedung 

perkantoran sebagai pusat kepemimpinan rektor dan juga gedung bisa 

dijadikan bangunan kebanggan kampus dimana orang-orang sering 

mencari bangunan ini dan foto di sekitaran gedung dengan 

mengabadikan gedung sebagai latar belakangnya. 

2.2.4 Lokasi Proyek 

Lokasi pembangunan proyek direncanakan di dalam kampus ITERA 

yang beralamat di Jalan Terusan Ryacudu, Desa Way Huwi , Kecamatan 

Jati Agung, Lampung Selatan. Lahan proyek ini berada di posisi yang 

menghubungkan jalan dari gerbang barat dan jalan menuju gedung F 

perkuliahan. Luas tapak perancangan adalah 1,3 Ha. Tapak perancangan 

dibatasi oleh gedung F di utara, lahan perpustakaan di bagian selatan, dan 

jalan lokal kampus di bagian barat dan selatan. 

 

Gambar 2. 1. Foto Udara Lokasi Proyek 

Sumber: https://peta.itera.ac.id/peta/ , edit: penulis, 2020 

2.3 Analisis Preseden Proyek Sejenis  

2.3.1 Gedung Rektorat Universitas Hasanuddin 

Gedung Rektorat Universitas Hasanuddin terdiri dari 8 lantai dan 

https://peta.itera.ac.id/peta/
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menerapkan warna yang dominan, yaitu warna putih. Lantai 1 pada 

bangunan ini difungsikan sebagai hall utama sedangkan ruangan 

pimpinan-pimpinannya berada di lantai 4. Preseden ini sebagai 

pertimbangan dalam perancangan terkait dengan fungsi dan/atau solusi 

ruang dan bentuk. Yang dapat diterapkan dari preseden ini ialah denah 

untuk tata pola ruang dan sirkulasinya, serta penempatan hirarki 

khususnya rektor yang tidak selalu berada di lantai paling atas. 

 

 

Gambar 2. 2. Denah Lantai 1 Gedung Rektorat Universitas Hasanuddin 

Sumber : www.unhas.ac.id 

 

 

Gambar 2. 3. Denah Lantai 2 Gedung Rektorat Universitas Hasanuddin 

Sumber : www.unhas.ac.id 

http://www.unhas.ac.id/
http://www.unhas.ac.id/
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Gambar 2. 4. Denah Lantai 3 Gedung Rektorat Universitas Hasanuddin 

Sumber : www.unhas.ac.id 

 

  

Gambar 2. 5. Denah Lantai 4 Gedung Rektorat Universitas Hasanuddin 

Sumber : www.unhas.ac.id 

 

http://www.unhas.ac.id/
http://www.unhas.ac.id/
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Gambar 2. 6. Denah Lantai 5 Gedung Rektorat Universitas Hasanuddin 

Sumber : www.unhas.ac.id 

 

 

Gambar 2. 7. Denah Lantai 6 Gedung Rektorat Universitas Hasanuddin 

Sumber : www.unhas.ac.id 

 

http://www.unhas.ac.id/
http://www.unhas.ac.id/
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Gambar 2. 8. Denah Lantai 7 Gedung Rektorat Universitas Hasanuddin 

Sumber : www.unhas.ac.id 

 

 

Gambar 2. 9. Denah Lantai 8 Gedung Rektorat Universitas Hasanuddin 

Sumber : www.unhas.ac.id 

 

http://www.unhas.ac.id/
http://www.unhas.ac.id/
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2.3.2 Gedung Rektorat Universitas Padjajaran 

Gedung ini bertema “lembur awi” yang artinya desa/kampung bambu. 

Bentuk lingkaran terinspirasi dari bentuk simpai nyere yang 

melambangkan kebersamaan, juga dapat diartikan sebagai kesatuan. 

Bentuk ini sangat erat dengan kultur masyarakat Sunda yang senang 

berkumpul. Fungsi gedung rektorat UNPAD ini merupakan pemersatu 

fakultas-fakultas yang ada di kampus UNPAD yang selaras dengan 

konsep dari simpai nyere yang berfungsi untuk  menyatukan setiap helai 

lidi menjadi sebuah kesatuan utuh dalam bentuk sapu lidi. 

 

Gambar 2. 10. Model Gedung Rektorat UNPAD 

Sumber : Dr. Ir. Purnama Salura, MMT., MT. dan Dr. Ir. Bachtiar Fauzy, MT. 

Yogi Yogama sebagai arsiteknya, menjelaskan bahwa ada tiga 

pendekatan yang dapat dilakukan dalam upaya sintesis arsitektur Sunda 

dan modern, yaitu siga, sarupaning, dan waas. Yogi Yogama 

berpendapat bahwa pada zaman sekarang ini, cara siga atau meniru 

mentah-mentah arsitektur tradisional kurang relevan lagi. Maka dari itu 

ia memilih untuk melakukan pendekatan sarupaning (morfologi bentuk) 

dari penggunaan bentuk bambu untuk dieksplorasi lebih jauh menjadi 

bentuk baru dalam arsitektur,  waas (spirit tempat) ini dapat membangun 

suasana yang diharapkan melalui elemen setempat, sehingga dalam 

rancangan Gedung Rektorat UNPAD, Jatinangor, kita tidak akan 

menemukan bentuk-bentuk tradisional Sunda seperti jenis atap Sunda, 

material lokal, dan sebagainya. Spirit Sunda dihadirkan ke dalam 

bangunan melalui eksplorasi bentuk bambu dan penggunaan bambu 

sebagai elemen lansekap. 
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Gambar 2. 11. Perbandingan cincin pengikat sapu lidi dan gedung rektorat 

Sumber : Dr. Ir. Purnama Salura, MMT., M.T. dan Dr. Ir. Bachtiar Fauzy, M.T. 

Hal yang dapat diterapkan dari preseden ini yaitu dengan 

mempertimbangkan kultur yang ada di sekitar. Tidak mentah-mentah 

meniru bentuk asli dari budaya setempat, namun konsep yang ada 

dieksplor kembali sehingga menjadi bentuk baru dengan makna yang 

sama. 

 

2.3.3 Gedung Rektorat Universitas Indonesia 

 

Gambar 2. 12. Gedung Rektorat Universitas Indonesia 

Sumber : www.kompasiana.com 

Gedung Pusat Administrasi UI atau Gedung Rektorat UI memiliki 

ketinggian 8 lantai mengikuti peraturan pemerintah setempat pada waktu 

itu, yang menyebutkan bahwa bangunan pemerintah itu maksimal 

memiliki 8 lantai. Setiap lantai memiliki ketinggian 4.2 meter sehingga 

http://www.kompasiana.com/
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tinggi keseluruhan bangunan tersebut 40 meter. Atap bangunan ini 

berbentuk runcing yang mempunyai filosofi sebagai sentral list yang 

diartikan sebagai bentuk yang memusat dan memanjang. Bagian 

memusat dan memanjang tersebut mengadopsi bentuk dari kerajaan-

kerajaan terkenal di pulau Jawa dan difungsikan sebagai bangunan 

fakultas serta bangunan administrasi. 

 

Bangunan ini menerapkan konstruksi yang agak rumit, dengan 

penggunaan kerangka dalam jumlah banyak. Hal tersebut disebabkan 

karena dinding pada bangunan ini tidak berupa tembok dari batu bata 

melainkan susunan kaca yang difungsikan sebagai jendela. Penggunaan 

dinding berupa jendela kaca  ini memberikan efek yang menguntungkan 

untuk bangunan yaitu berupa pencahayaan alami yang maksimal. Selain 

itu sirkulasi udara juga berjalan dengan baik dan lancar. Lokalitas dari 

atap yang mengambil dari cerita nusantara yaitu kisah kerajaan-kerajaan 

terkenal di pulau Jawa. 

 

Hal yang dapat diterapkan ialah respon desain terhadap iklim tropis yaitu 

dengan penggunaan atap dengan tririsan air hujan. Ide rancangan 

berdasarkan gaya arsitektur Indonesia, menggunakan material lokal, dan 

memanfaatkan sinar matahari dan sirkulasi udara alami.  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


