
 
 

 

 

1 
 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Gedung Serbaguna merupakan bangunan yang dapat digunakan oleh umum 

untuk berbagai macam kepentingan sesuai dengan kapasitas bangunannya. 

Gedung Serbaguna sendiri biasanya digunakan untuk acara - acara dari luar 

daerah maupun dalam daerah, kegiatan – kegiatan kampus seperti wisudawan 

mahasiswa dan seminar – seminar yang diadakan oleh kampus. Seiring 

berjalannya waktu dan bertambahnya jumlah mahasiswa di itera, saat ini itera 

membutuhkan Gedung Serbaguna untuk menampung segala kegiatan – 

kegiatan besar. 

Dengan dibuatnya proposal Tugas Akhir yang berjudul “PERANCANGAN 

GEDUNG SERBAGUNA INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA, ITERA 

CONVENTION CENTER ( ICC )” ini merupakan suatu kajian penulis untuk 

melaksanakan Tugas Akhir yang dimana akan dibahas tentang perancangan – 

perancangan mengenai desain Gedung Serbaguna yang terletak di kawasan 

itera. Proyek ini merupakan proyek milik kampus itera yang nantinya akan 

difungsikan sebagai bangunan komersial. Pada bangunan ini juga memiliki 

konsep – konsep yang mendasari bangunan Gedung Serbaguna, kapasitas, dan 

persoalan – persoalan lainnya. 

 

1.2. Program 

Dalam proyek ini diminta untuk merancang bangunan Gedung Serbaguna yang 

mampu menampung sekitar 5000 pengunjung. Bentuk massa bangunan yang 

memanfaatkan keadaan iklim sekitar sehingga terdapat banyak bukaan yang 

mengarahkan udara untuk masuk ke dalam bangunan, kemudian fasad yang 

menyerupai bentukan pola pucuk rebung yang diletakkan dibagian depan 
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bangunan guna untuk memperkecil kemungkinan silau matahari masuk ke 

dalam bangunan. Sirkulasi kendaraan keluar masuk untuk roda 4 ( empat ) 

menjadi satu akses pintu masuk sehingga mengurangi terjadinya crowdit dan 

pintu masuk sendiri untuk kendaraan roda 2 ( dua ) agar tidak mengganggu 

akses kendaraan lain, pada area parkir tedapat 310 unit kendaraan pribadi, 20 

unit kendaraan bus, dan 400 unit kendaraan roda 2 ( dua ). Pada Gedung 

Serbaguna ini diwajibkan pengunjung untuk menggunakan kendaraan umum 

yang disediakan oleh Itera. Lantai 1 terdapat area Prefunction dimana area ini 

merupakan area lobi dari Gedung Serbaguna, dari area ini bisa mengakses ke 

berbagai area mulai dari area VIP, area pengelola, dan area utama dari Gedung 

Serbaguna. Kemudian pada lantai basement merupakan area publik dimana 

pada lantai tersebut terdapat ruang – ruang penunjang dari Gedung Serbaguna 

yaitu restoran, ATM Center, ruang laktasi, ruang anak, mushola, ruang medis, 

ruang karyawan, gudang, dan ruang MEP. 

1.3. Asumsi - Asumsi 

Pada area lokasi ada beberapa persoalan – persoalan yang harus diperhitungkan 

terutama pada area lahan yang berkontur. Kontur pada proyek Gedung 

Serbaguna ini merupakan lahan yang digunakan warga sebagai tempat 

berkebun sehingga kontur yang didapat cukup sulit dikarenakan jenis tanah 

yang berkapur dan terdapat aliran irigasi yang dibuat oleh warga. Persoalan 

berikutnya yaitu akses menuju lokasi tapak dimana letak lokasi tapak berada 

tepat dipinggir jalan sehingga padat nya kendaraan yang lewat dapat menjadi 

persoalan yang cukup serius karena dapat menyebabkan tingkat kebisingan 

yang cukup tinggi pada area Gedung Serbaguna. Untuk kapasitas ruang utama 

pada Gedung Serbaguna yaitu mampu menampung sekitar 5000 pengunjung 

dimana pada ruang utama ini dapat dipartisi menjadi 4 ruang sehingga dapat 

disewa pada saat yang bersamaan. 


