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BAB 2 
PEMAHAMAN PROYEK 

 
2.1  Pemahaman Proyek 

 

Gedung Rektorat merupakan jantung dari sebuah perguruan tinggi, Gedung 

Rektorat menjadi pusat dari semua kegiatan kampus di rencanakan secara tersusun 

dan sistematis, untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan motto perguruan tinggi. 

Gedung rektorat akan di fungsikan sebagai pusat administrasi yang mengatur 

kegiatan administrasi akademik maupun non akademik. Gedung Rektorat juga 

memiliki hirarki tertinggi dalam perguruan tinggi karna di dalamnya bertempat 

pusat pimpinan tertinggi yang merencanakan, mengarahkan, dan mengendalikan 

sistem kerja suatu perguruan tinggi untuk mencapai tujuan dan cita-cita bersama. 

 

2.2 Studi Preseden 
 
Gedung Rektorat Universitas Padjajaran 

 

Universitas Padjajaran memiliki Gedung rektorat dengan konsep yang unik, 

menggunakan karakteristik bambu sebagai konsep desain dengan bangunan 

berbentuk lingkaran menyerupai bentuk stadion bola jika terlihat dari luar. 

Bangunan rektorat Universitas Padjajaran terdiri dari dua masa bangunan yaitu 

massa bangunan berbentuk lingkaran dan massa bangunan berbentuk bulat sebagai 

pusat bangunan yang di tempati oleh rektor serta staf inti lainnya. Terdapat jarak 

antara kedua massa bangunan yang di fungsikan sebagai taman. Kedua massa 

bangunan di hubungkan dengan tiga buah jembatan. 
 

      
 Gedung Rektorat Universitas Padjajaran 
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Sumber: kompasiana.com 

 
Gambar 2.1 semogabermanfaat.web. 

 
Gedung rektorat Universitas Indonesia 

 

Gedung rektorat Universitas Indonesia merupaka hasil rancangan dari Prof. 

Gunawan. Desain bangunan yang menyesuaikan dengan iklim dan budaya daerah 

tropis menjadi keunggulan dari bangunan 8 lantai dan memiliki 4 bangunan 

pendamping yang berbentuk seperti pendopo berfungsi sebagai ruang pameran atau 

galeri. Gedung Rektorat UI juga memiliki konsep eco office atau kantor ramah 

lingkungan seperti penggunaan teritis yang lebar untuk menyikapi kondisi iklim di 

Indonesia yang memiliki curah hujan yang cukup tinggi, penggunaan material kaca 

sebagai pengganti dinding agar cahaya matahari tercukupi, serta konsep yang 

mengadaptasi banguna tradisional ke dalam bangunan bertingkat banyak.  
 

 
Gambar 2.2 Gedung Rektorat Universitas Indonesia 

Sumber: prelo.co.id, 2019 
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Gedung Pusat Pelayanan Akademik Universitas Negri Makassar 

 

Gedung Rektorat Universitas Negri Makassar di rancang oleh arsitek Yu-Sing. 

Seperti namanya Menara Phinisi yaitu perahu yang selalu menjadi ikon keberania 

orang Bugis, desain Gedung Rektorat Universitas Negri Makassar menggambil 

konsep perahu khas Bugis dan rumah tradisional makassar yang terdiri dari tiga 

bagian yaitu kolong, badan dan kepala. Bangunan ini juga menerapkan konsep 

hemat energi dan ramah lingkungan, seperti penerapan konsep panggung, Lorong 

angin, kolam, danau buatan, taman atap, vegetasi sekitar bangunan dan ventilasi 

silang yang dapat menurunkan suhu sekitar bangunan . 
 

 
Gambar 2.3 Gedung Rektorat Universitas Negri Makassar 

Sumber: persbiomaonline.wordpress.com 

        
Gambar 2.4 Denah dan Konsep Desain Gedung Rektorat Universitas Negri Makassar 

Sumber: rumah-yusing.blogspot.com 
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Table 2.2 hal-hal yang dapat di adopsi dari preseden 

No Universitas 
Padjajaran 

Universitas 
Indonesia 

Universitas 
Negri 

Makassar 

Institut 
Teknologi 
Sumatera 

1.  bentuk yang 
ikonik, 
menjadikan 
gedung rektorat 
sebagai identitas 
kampus 

 

bentuk yang 
ikonik, 
menjadikan 
gedung rektorat 
sebagai identitas 
kampus 

 

bentuk yang 
ikonik, 
menjadikan 
gedung rektorat 
sebagai identitas 
kampus 

 

bentuk yang 
ikonik, 
menjadikan 
gedung rektorat 
sebagai identitas 
kampus 

 
2.    konsep banguna 

yang modern dan 
ramah lingkungan 

 

 

3.  bentuk gubahan 
massa yang unik 

 

bentuk gubahan 
massa yang unik 

 

bentuk gubahan 
massa yang unik 

 

bentuk gubahan 
massa yang unik 

 
4.   desain bangunan 

yang 
menyesuaikan 
iklim dan budaya 
daerah tropis 

 

 desain bangunan 
yang 
menyesuaikan 
iklim dan budaya 
daerah tropis 

 
5.    penerapan kolam 

dan vegetasi di 
sekitar bangunan 
guna menurunkan 
suhu sekitar 
bangunan 

penerapan kolam 
dan vegetasi di 
sekitar bangunan 
guna menurunkan 
suhu sekitar 
bangunan 

6.  Memiliki dua 
massa bangunan, 
dengan 
pembagian fungsi 
ruang pada setiap 
massa bangunan 

  Memiliki dua 
massa bangunan, 
dengan 
pembagian fungsi 
ruang pada setiap 
massa bangunan 

7.    Menerapkan 
unsur kebudayaan 
pada banguanan 

Menerapkan unsur 
kebudayaan pada 
banguanan 

 

 
  


