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BAB II  

PEMAHAMAN PROYEK 

 

 

2.1 Pemahaman 

 

Proyek ini secara garis besar di tujukan sebagai kantor pusat kegiatan akademik 

kampus. Rektorat memiliki peran penting sebagai tempat Rektor (pemimpin 

perguruan tinggi) beserta staff pengelola kampus yang berfungsi untuk melayani 

administrasi masyarakat kampus. Memiliki pengaruh besar dalam perkembangan 

penyelenggaraan pendidikan, penilitian serta pengabdian kepada masyarakat, dan 

membina hubungan dengan alumni yang terdahulu.  

 

Proyek perencanaan Gedung Rektorat ITERA memiliki luas lahan  13270 m
2
 

yang memenuhi kebutuhan dan fungsi pendidikan terutama sebagai pusat 

administrasi ITERA. Menyediakan fasilitas-fasilitas utama maupun pendukung 

berupa area kerja, diskusi, maupun pertemuan pengguna rektorat ITERA. Dengan 

pemenuhan kriteria keberhasilan menjadi salah satu bangunan yang penting dan 

dibutuhkan dalam kawasan Institut Teknologi Sumatera. Gedung Rektorat sebagai 

wadah pengelola kampus juga menandakan identitas Institut Teknologi Sumatera. 

Menjadi bangunan yang ikonik dalam kawasan kampus dan mudah dikenali 

sehingga mempermudah akses mahasiswa dalam malakukan urusan administrasi.  

 

Perancangan proyek Gedung Rektorat Institut Teknologi Sumatera ini dibatasi 

oleh ruang lingkup yang meliputi Program kebutuhan ruang, tata ruang. 

Prarancangan site plan dengan rancangan gubahan massa bangunan yang 

dilengkapi jalur sirkulasi proyek serta konsep desain yang menjadi dasar 

rancangan Gedung Rektorat. 

 

2.2 Studi Preseden 
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Untuk melakukan perancangan Gedung Rektorat ini diperlukan beberapa acuan 

Preseden yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam perancangan proyek ini. 

Adapun preseden yang saya pakai dalam perancangan proyek ini adalah  

2.2.1 Gedung Rektorat Polinela  

Gedung Rektorat Politeknik Negeri Lampung (POLINELA) adalah Perguruan 

Tinggi Negeri di Lampung yang terletak di Jalan Soekarno Hatta No. 10 Rajabasa 

Bandar Lampung. Berdiri sejak 07 April 2001 hingga kini dan sudah memiliki 5 

jurusan. Politeknik Negeri Lampung ini memiliki Gedung Rektorat yang terdiri 

dari tiga lantai yang dilengkapi dengan ruangan dan prasarana yang sudah cukup 

memadai. 

Tabel 2. 1 Program Ruang POLINELA 

No Lantai Nama Ruang 

1 1 Resepsionis 

Ruang Tamu Umum 

Ruang Tunggu Sidang 

Ruang Sidang 

Ruang Humas 

Ruang Akademik 

Ruang Kasubbag 

Musollah 

Toilet 
 

2 2 Ruang Pembantu Rektorat I, II, III,IV 

Ruang Arsip 

Ruang Subbag Perencanaan dan 

Informasi 

Ruang Bagian Keuangan 

Ruang Bagian Tata Usaha 

Ruang Ka. BAUK 

Ruang Ka. BAAKPSI 

Ruang UIP 

Musollah 

Dapur 
 

3 3 Ruang Rektor 

Ruang Tamu Rektor 

Ruang Sekretaris Rektor 

Toilet/ Kamar Mandi 
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Gambar 2. 1 Ruang Administrasi Umum POLINELA 

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2019 

 

 

Gambar 2. 2 Ruang Sidang POLINELA 

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2019 

 

Posisi Gedung Rektorat yang berada di depan kampus mempermudah akses dan 

pengurusan administrasi terutama bagi mahasiswa. Sistem akses kontrol 

menggunakan finger print untuk mengakses ruang kerja bagi para staff dapat 

meningkatkan keamanan bagi gedung.  

2.2.2 Gedung Rektorat Universitas Indonesia 

Kampus Universitas Indonesia dibangun di Depok tahun 1980-an dengan gaya 

arsitek yang menunjukkan ekspresi “Arsitektur Indonesia” moderen. Kampus 

yang dibangun berdasarkan kesadaran menjunjung nama Indonesia dan menjadi 

satu-satunya di Indonesia. Bangunan yang paling penting pada kampus UI adalah 

Gedung Rektorat. Gedung Rektorat Universitas Indonesia dirancang oleh 

professor Gunawan Tjahjono yang dibangun pada tahun 1984 dan selesai pada 

tahun 1986. Gedung ini dirancang dengan memperhatikan iklim tropis sehingga 

dapat memberikan kenyamanan bagi pengguna dengan tinggi 40 meter dengan 8 

jumlah lantai .  
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Dinding bangunan diberi bukaan jendela yang materialnya dari kaca yang 

berfungsi untuk memaksimalkan pencahayaan alami pada ruangan sehingga dapat 

meminimalisir penggunaan sistem pencahayaan buatan. Menggunakan material 

berupa kaca yang dapat memaksimalkan pemanfaatan sinar matahari sebagai 

penerangan alami. 

 

 
Gambar 2. 3 Gedung Rektorat UI 

sumber:https://www.google.com 

 

 

Gambar 2. 4 Denah Rektorat UI 

http://sekar.ui.ac.id/ 

 

https://www.google.com/search?q=UI&safe=strict&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi8mee4rYXoAhVL6XMBHRK8ByEQ_AUoAXoECBUQAw&biw=681&bih=647#imgrc=4EVZPhuu-1JYhM
http://sekar.ui.ac.id/
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2.2.3 Studi Preseden Arsitektur Bioklimatik Menara Mesiniaga 

 

Gambar 2. 5 Menara Mesiniaga 

Sumber : https://www.archdaily.com/ 

 

Menara Mesiniaga (1992), berlokasi di Kuala Lumpur, Malaysia yang di rancang 

oleh arsitek Kenneth Yeang. Menara mesiniaga merupakan kantor pusat IBM di 

Subang Jaya dekat Kuala Lumpur dan merupakan bangunan high-tech yang 

memiliki tinggi bangunan 15 lantai. Tiga bagian struktur bagian dasar yang 

dinaikan dan menjadi area “hijau”, sepuluh lantai ruang kantor yang 

menggunakan balkon dibuat menjadi taman, dinding bagian luar digunakan 

sebagai pembayang pada fasad bangunan, serta pada puncak bangunan  di pasang 

atap matahari (sun roof).  

 

Strategi desain Kenneth Yeang pada gedung menara ini menggunakan pendekatan 

bioklimatik dan lingkungan untuk mengurangi biaya perawatan jangka panjang 

salah satunya dengan meminimalisir pemakaian energi. Kenneth Yeang telah 

memberikan dimensi estetik sesuai dengan pendekatan iklim pada jenis bangunan  

medium high rise dengan penutup kaca dan pengkondisian udara.  

https://www.archdaily.com/
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Gambar 2. 6 Denah Lantai 8 Menara Menisiaga 

sumber : https://www.archdaily.com/ 

 

2.2.4 Kesimpulan 

Berdasarkan dua preseden proyek yang sama ada beberapa hal yang dapat menjadi 

acuan dan pertimbangan dalam perancangan Gedung Rektorat ITERA. Dari 

Gedung Rektorat POLINELA yang merupakan gedung yang berada di wilayah 

yang sama dengan proyek perancangan ini saya memperoleh pertimbangan 

kebutuhan ruang dan tata ruang.  

 

Pada Gedung Rektorat UI, pertimbangan dalam merancang fasad yang 

memaksimalkan pemakaian sinar matahari kedalam ruangan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.archdaily.com/

