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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1. Latar Belakang 

Institut Teknologi Sumatera (ITERA) yang beridiri sejak tahun 2012 

berkembangan pesat dan perlu didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai 

sebagai wadah bagi seluruh civitas akademika ITERA untuk melakukan kegiatan 

perkuliaan sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan dan 

pengajaran, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat. Dalam meningkatkan 

mutu pendidikan dan penelitian yang ada di ITERA maka diperlukan gedung 

perpustakaan yang dapat memberikan fasilitas-fasilitas pendidikan dan penelitian. 

Dengan memiliki kualitas referensi, informasi, dan literatur yang baik maka 

ITERA dapat menjadi institusi yang unggul dan berprestasi. 

 

Bangunan gedung perpustakaan ini nantinya akan menjadi pusat informasi & 

sumber literatur perkuliahan dan penelitian  bagi seluruh civitas akademika 

ITERA. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, penting untuk merancang gedung 

perpustakaan dengan mempertimbangkan isu-isu yang berkaitan, perilaku 

pengguna. 

 

1.2. Program 

Program utama perancangan gedung perpustakaan ini diarahkan oleh koordinator 

tugas akhir prodi Arsitektur ITERA, berupa pembedaan zona ruang dan sirkulasi 

pemustaka dan pustakawan. Fasilitas utama yang terdiri dari lantai 1 berisikan lobi 

semi terbuka, auditorium, ruang konsulttasi, lab bahasa, kantor pelayanan, 

stationary, kafetaria, dan musholla. Pada lantai 2 terdiri dari ruang orientasi, area 

loker pemustaka, area koleksi open stack, area baca, dan ruang kerja pustakawan. 

Pada lantai 3 terdapat fasilitas area open stack, area closed stack, area baca, area 

diskusi, ruang multi media, dan ruang kerja pustakawan. 
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Fasilitas pada lantai 4 terdiri dari area koleksi open stack, area koleksi langka, area 

baca, ruang diskusi, area mahasiswa S3, ruang multi media, serta ruang kerja 

pustakawan. 

 

1.3. Asumsi – asumsi 

1.3.1. Lahan 

Lahan gedung perpustakaan diasumsikan memiliki luas total ±2,5 hektar, 

dengan mengikuti ketentuan dari master plan ITERA yang dapat berubah 

sewaktu-waktu, dengan asumsi pada sisi selatan lahan akan dibangun 

gedung pusat riset, dan pada sisi barat daya akan dibangun gedung rektorat 

ITERA. 

1.3.2. Pendanaan 

Tidak terdapat batasan anggaran dana pembangunan secara nominal, 

namun tetap mengikuti batasan desain yang relevan agar dapat terbangun 

di ITERA. 

1.3.3. Peraturan Terkait 

Dalam perancangan perpustakaan, terdapat batasan dalam ketentuan 

mengenai koleksi buku, sarana dan prasarana, pelayanan, serta tenaga 

perpustakaan menurut Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik 

Indonesia Nomor 13 tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan 

Perguruan Tinggi. Sarana dan prasarana perpustakaan meliputi gedung 

dengan luasan minimal 0,5 m2 x jumlah seluruh mahasiswa dengan 

komposisi ruang yang terdiri atas 45% untuk area koleksi, 25% area 

pemustaka, 10% area kerja, dan area lain yang meliputi toilet, ruang tamu, 

seminar/teater, dan lobi. 

  


