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BAB I  

PENDAHULUAN 
 

 

1.1. Latar Belakang 

Proyek Gedung Rektorat Institut Teknologi Sumatera (ITERA) dibangun atas 

permintaan Rektor Insitut Teknologi Sumatera sebagai pengadaan gedung pusat 

perkantoran dari sebuah institusi, merupakan kebutuhan internal dari kampus di 

mana sebuah kampus harus mempunyai saran dan prasarana untuk pimpinan 

serta jajarannya sesuai  yang tertera dalam standar Badan Standar Nasional 

Pendidikan (BSNP). Lokasi pembangunan Gedung Rektorat ini berada pada 

Lahan Kampus ITERA di Jl. Teusan Ryacudu, Way Huwi, Kecamatan Jati 

Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. 

 

Dalam pengadaan pembangunan Gedung Rektorat ITERA bertujuan untuk 

memenuhi syarat dan standar BNSP sebagai Pergurua Tinggi Negeri di 

Indonesia. Gedung Rektorat ini sebagai wadah untuk aktivitas bersosial antar 

civitas akademik Institut Teknologi Sumatera. 

 

1.2. Program  

Program utama perancangan Gedung Rektorat ini diarahkan oleh koordinator 

tugas akhir program studi Arsitektur ITERA serta Pembimbing 1 dan 

pembimbing 2, yang berupa zona ruang dan sirkulasi pengguna bangunan, baik 

itu pimpinan, staf, tamu pimpinan dan mahasiswa, yang berisikan fasilitas dan 

ruangan yang berada di gedung rektorat ITERA seperti pada Lower Ground 

Floor yang berisikan ruang seminar dan kafetaria sebagai penunjang kegiatan 

perkantoran, pada Lantai 1 terdapat lobby dan ruang – ruang pelayanan bagi 

mahasiswa. Pada lantai 2 terdapat ruang – ruang pembantu kegiatan perkantoran 

seperti ruang – ruang biro umum dan akademik. Pada lantai 3 sebagai lantai di 

area zona ruang privat yang terdiri dari ruang pinpinan (rektor dan wakil rektor) 

dan ruang – ruang penunjang keuangan, kemahasiswaan, dan akademik. Pada 

lantai 4 juga termasuk dalam area privat yang terdapat ruang dekan.  
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1.3. Asumsi – asumsi  

1.3.1. Lahan 

Lahan pada proyek gedung rektorat memiliki luas total ± 1,3 hektar. 

Ketentuan lahan kawasan menyesuaikan ketentuan dari ITERA yang dapat 

berubah sewaktu – waktu, dengan asumsi bagian timur laut akan di bangun 

gedung perpustakaan ITERA, sisi timur akan di bangun pusat riset ITERA, 

dan sisi bagian barat merupakan lahan MKG ITERA. 

 

1.3.2. Peraturan Terkait 

 BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN tentang RANCANGAN 

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN TINGGI  

a. Lahan  

- Koefisien Dasar Hijau (KDH), yaitu persentase bagian lahan yang 

dihijaukan terhadap luas lahan keseluruhan, harus mengikuti 

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota setempat tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah, Rencana Rinci Tata Ruang atau Peraturan Zonasi. 

Bila Peraturan Daerah dimaksud belum tersedia, Koefisien Dasar 

Hijau minimum adalah 10%. 

- Lahan terhindar dari gangguan-gangguan berikut. 

1. Pencemaran air, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas 

Air dan Pengendalian Pencemaran Air dan peraturan 

penggantinya. 

2. Pencemaran udara, sesuai dengan Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Pengendalian Pencemaran Udara dan peraturan penggantinya. 

3. Kebisingan, sesuai dengan Keputusan Menteri Negara 

Lingkungan Hidup Nomor Kep. 48/MENLH/11/1996 Tentang 

Baku Mutu Kebisingan dan peraturan penggantinya. 

- Bangunan memenuhi ketentuan intensitas dan tata bangunan yang 

diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota setempat tentang 
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Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Rinci Tata Ruang, Peraturan 

Zonasi, Bangunan, atau peraturan lainnya yang mengikat. Bila  

Peraturan Daerah dimaksud belum tersedia, maka: 

1. Koefisien Dasar Bangunan (KDB), yaitu persentase luas lantai 

dasar bangunan terhadap luas lahan, maksimum adalah 80% dari 

luas lahan di luar luas lahan praktik dan parkir di luar bangunan. 

2. Jarak bebas bangunan gedung yang meliputi Garis Sempadan 

Bangunan terhadap as jalan batas kepemilikan persil (Garis 

Sempadan Pagar atau Garis Sempadan Jalan), tepi sungai, tepi 

pantai, jalan kereta api, dan/atau Saluran Udara Tegangan Tinggi 

(SUTT) atau Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), 

dan jarak antara bangunan gedung dengan batas-batas persil 

mengikuti peraturan yang berlaku nasional. 

3. Garis Sempadan Bangunan muka minimum 10 meter, dan Garis 

Sempadan Bangunan samping dan belakang minimum 4 meter. 

 

b. Bangunan Gedung 

- Bangunan memenuhi persyaratan keselamatan berikut: 

1. Dilengkapi peringatan bahaya bagi pengguna, pintu keluar 

darurat dengan lebar minimum 1,2 meter, dan jalur evakuasi jika 

terjadi bencana kebakaran dan/atau bencana lainnya. 

2. Dilengkapi akses evakuasi yang dapat dicapai dengan mudah 

dan dilengkapi penunjuk arah yang jelas. 

- Bangunan menyediakan fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, 

aman, dan nyaman termasuk bagi penyandang cacat dan pengguna 

lain yang memiliki keterbatasan kemampuan bergerak. 

- Bangunan bertingkat dilengkapi tangga yang bentuk, lokasi dan 

jumlahnya mempertimbangkan kemudahan, keamanan, 

keselamatan, dan kesehatan pengguna. Bangunan bertingkat lebih 

dari empat lantai dilengkapi dengan elevator. 

 

c. Sarana dan Prasarana 
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- Ruang Pimpinan  

1. Ruang pimpinan berfungsi sebagai tempat melakukan kegiatan 

pengelolaan Perguruan Tinggi, pertemuan dengan pimpinan 

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

2. Ruang pimpinan terdapat pada tingkat Perguruan Tinggi, 

Fakultas dan Program Studi. 

3. Ruang Pimpinan memiliki luas minimal 75 m2/pimpinan dan 

lebar minimal 7,5 m. 

4. Ruang pimpinan mudah diakses oleh tamu. 

5. Ruang pimpinan dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada 

Tabel 1. 

 

- Ruang Staf Lembaga dan Biro 

Ruang Tata Usaha: 

1. Ruang tata usaha berfungsi sebagai tempat bekerja pegawai tata 

usaha untuk mengerjakan administrasi perguruan tinggi.  

2. Ruang tata usaha terdapat pada tingkat Perguruan Tinggi dan 

Program Studi.  

3. Rasio minimum luas ruang tata usaha adalah 4 m2/orang 

pegawai. Luas minimum ruang tata usaha adalah 48 m2 dengan 

lebar minimum 6 m.   

4. Ruang tata usaha mudah dicapai dari halaman atau dari luar 

lingkungan perguruan tinggi, serta dekat dengan ruang 

pimpinan. 

 

Ruang Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM): 

1. Ruang LPPM berfungsi sebagai tempat mengadministrasi 

kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang 

dilaksanakan oleh perguruan tinggi. 

2. Ruang LPPM terdapat pada tingkat Perguruan Tinggi.  
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3. Luas minimum ruang LPPM adalah 48 m2 termasuk ruang 

pimpinan, ruang rapat minimum seluas 16 m2 dan ruang 

penyimpanan arsip. Lebar minimum adalah 6 m. 

Ruang Penjamin Mutu dan Kepatuhan : 

1. Ruang penjaminan mutu berfungsi sebagai tempat pengelolaan 

sistem penjaminan mutu perguruan tinggi.   

2. Ruang penjaminan mutu terdapat pada tingkat Perguruan Tinggi.   

3. Luas minimum ruang penjaminan mutu dan kepatuhan adalah 20 

m2.  

 

- Area Penunjang 

Tempat Ibadah : 

1. Tempat beribadah berfungsi sebagai tempat civitas akademika 

melakukan ibadah yang diwajibkan oleh agama masing-masing 

pada waktu kuliah/kerja. 

2. Luas tempat beribadah sesuai dengan kebutuhan tiap civitas 

akademika, dengan luas total minimum adalah 24 m2. 

Ruang Konseling : 

1. Ruang konseling berfungsi sebagai tempat mahasiswa 

mendapatkan layanan konseling individu atau kelompok dari 

konselor berkaitan dengan pengembangan pribadi, sosial, 

akademik, dan karir.  

2. Luas ruang konseling sesuai dengan kebutuhan civitas 

akademika, dengan luas total minimum 12 m2.  

3. Ruang konseling dapat memberikan kenyamanan suasana dan 

menjamin privasi mahasiswa. 

- Area Penunjang 

Gudang : 

1. Gudang berfungsi sebagai tempat menyimpan peralatan 

pembelajaran dan peralatan lembaga yang tidak/belum 

dimanfaatkan serta arsip lembaga.  
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2. Luas gudang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa, dengan luas 

total minimum 24 m2.  

 

 Permenristekdikti 44 2015 tentang SN Dikti Pasal 34  

- Bangunan Perguruan Tinggi  

1. Harus memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara.   

2. Harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, 

kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi 

listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah 

domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan. 

 

 Permenristekdikti 44 2015 tentang SN Dikti Pasal 37 

- Sarana dan Prasarana Bagi Mahasiswa yang Berkebutuhan Khusus 

antara lain 

1. pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk 

suara, 

2. lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda,  

3. jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di 

lingkungan kampus,  

4. peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta / denah 

timbul, dan  

5. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda. 

 

 

1.3.3. Pendanaan 

Peroyek perancangan gedung rektorat ini tidak ada batasan anggaran, 

namun tetap mempertimbangkan batasan – batasan desain agar jika 

dibangun di ITERA dapat dilaksanakan dengan satu tahap pembangunan. 

 

  


