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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

ITERA merupakan sebuah PTN baru yang diresmikan sejak tahun 2014, Namun 

dengan perkembangan ITERA yang sangat pesat maka sarana dan fasilitas yang 

dapat menunjang seluruh civitas akademik kampus sangatlah diperlukan. 

 

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 pasal 1, disebutkan bahwa 

Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah 

kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian, dan 

Pengabdian kepada masyarakat. Sebagai salah satu PTN yang ada di Indonesia, 

sudah sewajibnya sivitas akademika ITERA menjalankan Tridharma Perguruan 

Tinggi. Untuk mengoptimalkan dalam menjalankan Tridarma Perguruan Tinggi 

perlu adanya fasilitas penunjang, salah satunya Pusat Riset.  

 

Dalam perencanaan-nya ITERA nantinya akan mewajibkan setiap program studi 

agar mempunyai 1 pusat studi, maka dari itu perlunya wadah untuk menempatkan 

pusat studi itulah yang menjadi alasan utama diperlukannya pusat riset ITERA 

yang nantinya akan mencakup semua pusat studi yang tersedia. Pusat riset ini juga 

diharapkan menjadi tempat berinovasi oleh peneliti baik itu dari jajaran ahli 

maupun mahasiswa sekalipun. 

 

Pusat riset bertujuan untuk menunjang sarana sivitas akademika ITERA dalam hal 

penelitian yang diharapkan dapat memecahkan permasalahan yang ada di 

Indonesia khususnya sumatera dan dapat menciptakan Inovasi baru di bidang ilmu 

pengetahuan. Tak hanya mampu digunakan oleh civitas akademik ITERA, 

bangunan pusat riset ini juga diharapkan mempunyai orientasi dapat menjadi 
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bangunan semi-komersil yang dapat juga digunakan oleh masyarakat umum atau 

sebuah instansi.  

 

Pusat riset ini juga diharapkan mampu menjadi bangunan yang dapat menjadi 

identitas dari ITERA baik dari visual ataupun fungsinya sebagai pelopor 

pemecahan masalah yang ada di sumatera dan tetap sesuai dengan visi dari ITERA 

sendiri yaitu “smart, friendly, and forest campus” yaitu tetap menjadi bangunan 

yang ramah dengan lingkungan di sekitar.  

 

1.2  Program  

 
Gedung pusat riset adalah sebuah fasilitas untuk mengeksekusi ide-ide baru yang 

dihasilkan dari penelitian sivitas akademika ITERA. Pusat Riset nantinya akan 

terdiri dari 14 pusat riset dan inovasi yang berbeda keilmuannya. Bangunan yang 

akan di bangun berluasan sekitar  ± 8000 m2. Menjadi tempat penelitian di hanya 

di tahap hilir karena tahap hulu akan di laksanakan di laboratorium program studi 

terkait. Terdapat juga ruang pameran sebagai etalase dari prototype hasil 

penelitian dan auditorium sebagai tempat melakukan workshop. Laboratorium 

juga menggunakan konsep share facility dimana semua laboratorium tidak 

sebagai kepemilikan satu pusat riset dan inovasi tetapi milik ITERA dan bisa 

digunakan semua akademisi ITERA. 

1.3 Asumsi 

 
Untuk proyek perancangan ini diasumsikan misalnya bahwa  

• tidak ada batasan anggaran,  

• rancangan proyek ini akan dibangun secara serentak  

• Penyesuaian lahan kontur dengan bangunan yang akan dibangun 

 
 
 
 
 


