
BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Proyek perancangan Tugas Akhir ini berupa perancangan gedung perustakaan dan 

pusat pembelajaran yang berada di tengah kampus ITERA, Jalan Terusan Ryacudu, 

Jati Agung, Lampung Selatan. Institut Teknologi Sumatera merupakan kampus 

perguruan tinggi baru yang berencana akan membangun gedung perpustakaan yang 

bertujuan menjadi wadah sarana ilmu pengetahuan dan penunjang akademik 

mahasiswa ITERA.  

 

1.2 Program 

Dasar perencanaan gedung perpustakaan ditentukan oleh Koordinator Tugas Akhir 

dan Dosen Pembimbing serta keinginan dari pihak ITERA. Gedung perpustakaan 

ini memiliki 4 lantai dengan luas lahan 23.658 m2. Peletakan lahan gedung 

perpustakaan berada di tengah kampus. Perpustakaan memiliki area non-koleksi 

dan koleksi serta sirkulasi antara pustakawan dan pemustaka. Fasilitas 

perpustakaan, pada lantai 1 terdapat lobi yang dibuat terbuka dengan fasilitas 

ruangan non-koleksi seperti area konsultasi, laboratorium bahasa, auditorium, 

kantin dan stationary serta area pustakawan dan servis. Pada lantai 2 sampai empat 

merupakan area koleksi, pemustaka yang akan menggunakan koleksi perpustakaan 

harus melalui area orientasi dan alat scanner untuk menjaga keamanan koleksi. 

Area koleksi terdiri dari koleksi umum, koleksi periodikal, koleksi referensi, 

koleksi tertutup, koleksi langka, koleksi e-book, area multimedia, area baca, area 

diskusi, ruang S3. Area pustakawan yang utama berada di lantai 2, diantaranya; 

ruang kerja, ruang rapat, ruang perawatan buku, ruang labeling. Jalur kendaraan 

pada tapak memiliki jalur yang sama antara kendaraan pribadi dan servis, area 

parkir diasumsikan dapat menampung 50 kendaraan roda empat. 

 

 



1.3 Asumsi 

1.3.1 Lahan  

1) Lahan berada di tengah kampus ITERA 

2) Lahan merupakan tanah kosong yang disekitarnya terdapat Gedung F dan 

terdapat lahan rencana pembanguan gedung rektorat, lapangan upacara, 

dan pusat riset. 

3) Lahan memiliki kontur yang telah diberikan oleh koordinator tugas akhir 

 

1.3.2 Peraturan terkait 

Peraturan terkait dengan perpustakaan perguruan tinggi berpegangan pada 

Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 

2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi. Luas gedung 

perpustakaan perguruan tinggi paling sedikit 0.5 m2 x jumlah seluruh mahasiswa 

dan dapat menampung jumlah koleksi paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) 

judul. Pembagian area ruang perpustakaan seperti, area koleksi seluas 45%, area 

pemustaka seluas 25%, area kerja seluas 10%, dan area lain seluas 20% seperti, 

toilet, ruang ekspresi publik, seminar / teater, dan lobi. 

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2014 

tentang Bangunan Gedung, untuk ketentuan umum pada daerah dengan kepadatan 

rendah Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 40%, Koedisien Daerah 

Hijau (KDH) 60%, dan Garis Sempadan Bangunan (GSB) pada jalan kolektor 

minimal 15 meter dari as jalan, garis sempadan pagar minimal 8m dari as jalan. 

1.3.3 Pendanaan 

Proyek ini diasumsikan tidak memiliki batasan biaya, tetapi dengan catatan 

penggunaan desain tidak berlebihan dan masuk akal untuk bangunan yang berada 

di kampus ITERA. 

 

 


