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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Institut Teknologi Sumatera merupakan kampus yang baru dibuka sejak tujuh 

tahun lalu, sehingga belum memiliki gedung rektorat yang tetap. Gedung rektorat 

yang sekarang terdiri dari dua gedung yaitu Gedung A dan Gedung B. Gedung A 

terdiri dari ruang rektor, wakil rektor I, wakil rektor II, kesekertariatan, kerja 

sama, ruang rapat, bagian rumah tangga, kantor internasional. Gedung B terdiri 

dari ruang perencanaan, administrasi umum, kantor penerimaan mahasiswa baru, 

pengadaan fungsi, dan ruang rapat. Dilihat dari ruangan yang telah disebutkan, 

belum adanya ruangan yang menaungi pelayanan administrasi mahasiswa baik 

mahasiswa baru dan mahasiswa lama. Hal ini menjadikan pelayanan dari Institut 

Teknologi Sumatera masih kurang, sehingga memang dibutuhkan gedung rektorat 

yan berdiri sendiri yang dapat menaungi ruang rektor beserta jajaran dan 

pelayanan mahasiswa.  

 

Pembangunan gedung semakin tahun semakin bertambah akan tetapi tetap saja 

belum adanya pembangunan gedung rektorat yang menaungi rektor dan jajaran 

pada satu gedung. Menurut Anas Hidayat, 2015, gedung rektorat merupakan pusat 

dari kegiatan civitas dan sebagai tempat pengendali dam kebijakan tertinggi 

dikampus, segala bentuk orchestra kampus terdapat di gedung rektorat. Rektorat 

juga memiliki hirarki yang tertinggi dalam sebuah kampus, karena didalamnya 

bertempat pucuk pimpinan kampus beserta jajarannya.  

 

Laporan tugas akhir ini merupakan tahapan awal dari pelaksanaan tugas akhir 

mahasiswa/i Program Studi Arsitektur Jurusan Infrastruktur dan Kewilayahan 
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Institut Teknologi Sumatera. Pihak-pihak yang ikut andil dalam proyek ini adalah 

pimpinan, dosen-dosen, dan mahasiswa yang mengambil proyek ini sebagai 

bahan dari tugas akhirnya dan kepemilikan atas proyek ini adalah Institut 

Teknologi Sumatera. Lokasi proyek berada di area Institut Teknologi Sumatera 

dengan luas lahan gedung rektorat 13ha dan luas bangunan 8000m2 dengan 

maksimal lantai 4 buah. Bangunan ini yang nantinya akan menjadi salah satu 

gedung yang ikonik menciri khaskan dari Institut Teknologi Sumatera dengan 

slogan “Smart Friendly and Forest Campus”. Walaupun Gedung ini adalah 

gedung rektorat, diharapkan dapat memberikan kesan yang ramah dari desain, 

pelayanan serta suasana.  

 

1.2 Progam  

Fungsi dari gedung rektorat merupakan bagian dari fasilitas kampus yang sangat 

penting untuk menunjang prasarana dan sarana sebagai pusat kebijakan tertinggi 

civitas Institut Teknologi Sumatera. Luas bangunan berkisar 8000m2 dengan 

tinggi maksimum 4 lantai.  

 

1.3 Asumsi  

Proyek rancangan gedung rektorat terdiri dari maksial 4 lantai dengan luasan 

gedung 8.000m2. Lingkup rancangan terdiri dari letak bangunan, lapangan, parkir, 

area masuk dan keluar serta landscaping.  
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Gambar 1. 1 Rencana Perancangan  

Sumber: Dokumen Prodi Geomtika ITERA https://peta.itera.ac.id/peta/ 

 

Peraturan terkait pembangunan gedung menggunakan Peraturan Daerah Lampung 

Selatan No. 6 Tahun 2014 yaitu:  

 Persyaratan tata bangunan dan lingkungan: 

1. Persyaratan peruntukan lokasi  

2. Intensitas bangunan gedung arsitektur bangunan gedung  

3. Rencana tata bangunan dan lingkungan  

 Persyaratan keandalan bangunan gedung: 

1. Ketentuan umum KDB untuk setiap bangunan apabila tidak ditentukan lain, 

adalah:  

a. Pada daerah dengan kepadatan rendah, maksimum 40%  

b. Pada daerah dengan kepadatan sedang, maksimum 60% 

c. Pada daerah dengan kepadatan tinggi, maksimum 70% 

2. Penetapan garis sempadan bangunan untuk di atas permukaan tanah 

terhadap as jalan. Apabila tidak ditentukan lain, adalah sebagai berikut:  

a. GSB pada sisi jalan arteri minimal 25 (dua puluh lima) meter dari as 

jalan, dan garis sempadan pagar minimal 11 (sebelas) meter dari as jalan  

b. GSB pada sisi jalan kolektor minimal 15 (lima belas) meter dari as jalan, 

dan garis sempadan pagar minimal 8 (delapan) meter dari as jalan  

c. GSB pada sisi jalan gang minimal 6 (enam) meter dari sisi jalan dan garis 

sempadan pagar minimal 2 (dua) meter dari as jalan  
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d. GSB pada sisi jalan tanpa perkerasan minimal 5 (lima meter dari as jalan, 

dan garis sempadan pagar minimal 2 (dua) meter dari as jalan  

Rektor setara dengan pejabat negri Eselon I yaitu gubernur dan peraturan 

ruangan yang dipakai menggunakan Peraturan Mentri Dalam Ngeri Nomor 7 

Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintah 

Daerah.  

  


