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BAB 1 
PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

 
Saat ini Institut Teknologi Sumatera belum mempunyai Gedung rektorat yang 

lengkap dalam segi fasilitas dan kebutuhan ruang. Oleh sebab itu, dibutuhkan 

sebuah wadah yang dapat menjadi pusat sarana akademik dimana seluruh 

kebutuhan akademik diatur, direncanakan dan di arahkan. Untuk memenuhi 

kebutuhan tersebut dibutuhkan perancangan Gedung Rektorat yang dapat 

menampung semua kebutuhan yang ada. 

 

Gedung Rektorat sebagai pusat akademik dan administrasi akan sangat 

berpengaruh penting dalam kemajuan dan perkembangan sebuah perguruan 

tinggi, Untuk mewujudkan Gedung rektorat yang dapat memenuhi kebutuhan 

serta mewujudkan “smart, friendly dan forest campus” sebagai moto dari Institut 

Teknologi Sumatera. Maka diajukanlah proposal tugas akhir ini sebagai kajian 

awal yang berupa perencanaan dan perancangan proyek Gedung Rektorat 

Institut Teknologi Sumatera, dan di harapka dapat menjadi icon serta identitas 

bagi ITERA. 

 

Institut Teknologi Sumatera atau ITERA berada pada daerah tropis dengan 

kondisi lahan yang cukup lembab dan tingginya intensitas cahaya matahari. Oleh 

sebab itu dalam merancang sebuah bangunan di ITERA perlu untuk 

memperhatikan lingkungan  sekitar tapak. Sehingga dapat mencegah terjadinya 

kesalahan dalam merancang bangunan terhadap kondisi tapak yang ada. 

 

1.2 Program  
 

Dalam proyek ini diminta untuk membangun sebuah gedung rektorat yang 

berada di lahan seluas 1300 m2, dengan tinggi maksimum 4 lantai. Bangunan 

ini nantinya akan menjadi kantor dari rektor serta staf lainnya dan sebagai pusat 

administrasi. 
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1.3 Asumsi asumsi 
 

- Perancangan Gedung Rektorat berada diatas lahan seluas 1300 m2 terletak 

di belakang Gedung F  dan berada di dekat embung terbesar ITERA yang 

nantinya akan difungsikan sebagau best view dari bangunan.  

- Lahan Gedung Rektoran memiliki kontur dengan kemiringan dan 

ketinggian yang bervarisi.  

- Fungsi utama yang harus di tampung dalam Gedung Rektorat adalah ruang 

kerja, ruang seminar, international office, ruang pelayanan mahasiswa, dan 

ruang penerimaan mahasiswa baru. 

- Luas total bangunan sekitar 8000 m2 dengan tinggi bangunan sebanyak 4 

lantai. 

- Kawasan eksisting tidak di pertahankan seluruhnya karna tidak berfungsi 

terhadap keberlanjutan proyek. 

- Sekeliling kawasan proyek akan berkembang pesat 

- Tidak ada batasan biaya 

 

1.4  Peraturan Terkait 

 

Dalam merancang Gedung rektorat terdapat beberapa peraturan -peraturan atau 

standar yang telah di tetapkan sebagai acuan dalam mendesain. Adapun 

beberapa peraturan-peraturan pemerintah dalam proyek Gedung rektorat ini 

yang di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan nomor 06 

tahun 2014 mengenain: 
 

Table 1.1 Peraturan Terkait 

NO PASAL ISI 

1 

Mengenai Izin 
Mendirikan 
Bangunan IMB asal 
14 ayat 1 

Setiap perorangan atau badan yang melakukan 
rencana kegiatan pembangunan Gedung/mendirikan 
Gedung wajib memiliki dokumen IMB dari Bupati, 
kecuali untuk bangunan Gedung fungsi khusus. 

2 
Mengenai Koefisien 
Dasar Bangunan 
KDB pasal 22 Ayat 
4 yang 

ketentuan umum KDB untuk setiap bangunan 
apabila tidak ditentukan lain,adalah : 

a. pada daerah dengan kepadatan rendah, 
maksimum 40% (empat puluh persen) 

b. pada daerah dengan kepadatan sedang, 
maksimum 60% (enam puluh persen) 
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c.  pada daerah dengan kepadatan tinggi, 
maksimum 70% (tujuh puluh persen) 

3 

Mengenai Koefisien 
Lantai Bangunan 
KLB pasal 23 ayat 3 
yang berisi 
 

ketentuan besarnya KLB sebagai mana dimaksut 
pada ayat (1) di sesuaikan dengan 
RTRW/RDTR/RTBL untuk lokasi yang 
bersangkutan, atau jika belum ada, disesuainkan 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang terkait dan di tetapkan dengan perturan Bupati 

4 
Mengenai Koefisien 
Daerah Hijau KDH 
pasal 24 ayat 3 

ketentuan umum KDH untuk setiap bangunan 
apabila tidak ditentukan lain,adalah : 

a. pada daerah dengan kepadatan rendah, 
maksimum 40% (empat puluh persen) 

b. pada daerah dengan kepadatan sedang, 
maksimum 60% (enam puluh persen) 

c. pada daerah dengan kepadatan tinggi, 
maksimum 70% (tujuh puluh persen) 

5 
Mengenai Garis 
Sempadan 
Bangunan GSB 
pasal 26 ayat 5 

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 
 

6 
Jarak Bebas 
Bangunan pasal 27 
ayat 3 bagian a 

Pada bangunan umum yang renggang jarak bebas 
samping maupun jarak bebas belakang di tetapkan 4 
(empat) meter pada lantai dasar, dan pada setiap 
penambahan lantai, jarak bebas di atasnya di tambah 
0.5 meter dari jarak bebas lantai bawahnya sampai 
mencapai jarak bebas 6 meter 

Sumber: Perda Lampung Selatan 

  


