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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1 Latar Belakang 

Institut Teknologi Sumatera merupakan sebuah perguruan tinggi negeri yang 

berada di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Institut Teknologi 

Sumatera merupakan perguruan tinggi yang baru berdiri pada tahun 2012 dan saat 

ini sedang melakukan pembangunan berbagai fasilitas berupa gedung – gedung 

perkuliahan dan sarana prasarana kampus untuk menunjang berbagai kegiatan 

perkuliahan. Dalam pengembangannya, kampus Institut Teknologi Sumatera 

diharapkan menjadi kampus yang dapat bersaing dengan kampus besar di Indonesia 

dan dapat secara maksimal memfasilitasi mahasiswanya. 

 

Berdasarkan kebutuhan mahasiswa dalam melakukan berbagai macam kegiatan 

formal ataupun non-formal, baik itu perorangan ataupun secara berkelompok, maka 

dituntut untuk adanya sarana atau tempat yang layak dan nyaman serta dapat 

mewadahi berbagai kegiatan tersebut. Oleh karena itu, Institut Teknologi Sumatera 

memerlukan adanya bangunan Pusat Kegiatan Mahasiswa yang dapat mewadahi 

berbagai kegiatan mahasiswa tersebut sebagai sarana pendukung agar dapat 

memaksimalkan prestasi mahasiswa dan dapat menjadi tempat berkumpul dan 

berinteraksi mahasiswa dari berbagai program studi dan jurusan. 

Untuk mendukung perencanaan bangunan Pusat Kegiatan Mahasiswa, mahasiswa 

Program Studi Arsitektur ITERA akan mendesain bangunan Pusat Kegiatan 

Mahasiswa dalam rangka tugas akhir. 

 

1.2 Program 

Proyek Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa merupakan sebagai sarana untuk 

memfasilitasi mahasiswa ITERA, karena berangkat dari kebutuhan akan ruang atau 

tempat berkumpul para mahasiswa yang dapat mewadahi berbagai kegiatan 

kemahasiswaan. Selain sebagai fasilitas untuk mahasiswa ITERA, proyek ini 

bersifat semi komersial dengan disediakannya beberapa ruangan yang disewakan, 
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seperti ruang pameran, ruang pertunjukan atau auditorium, rental room, serta tenant 

pada area food court. 

 

1.3 Asumsi 

Untuk proyek perancangan ini di asumsikan misalnya bahwa : 

• Tidak ada batasan anggaran pembangunan. 

• Gedung milik Itera. 

• Keadaan lahan akan dipertahankan bentuk utamanya, dengan sedikit cut and 

fill. 

• Bangunan sekitar akan dipertahankan, yaitu tempat air baku Itera. 

• Kawasan di sekitar merupakan area yang ramai pada jam sibuk, sehingga 

dibutuhkan sirkulasi kendaraan serta lahan parkir yang memadai. 

• Vegetasi eksisting sebagian dipertahankan. 

 

 

  


