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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Proyek tugas akhir perancangan Gedung Perpustakaan yang akan dibangun 

di Kampus ITERA. Saat ini kampus sebenarnya sudah mempunyai 2 

perpustakaan sementara yang berada di Gedung E dan Gedung Kuliah 

Umum (GKU). Tetapi dengan melihat dari penerimaan mahasiswa baru 

yang setiap tahunnya bertambah dan tidak memungkinkan jika hanya terus 

mengandalkan perpustakaan sementara sebagai pusat literatur, ITERA 

berencana membangun sebuah gedung perpustakaan pusat yang nantinya 

dapat menjadi pusat literatur bagi mahasiswa dan dapat digunakan sebagai 

pusat kegiatan. 

Bangunan gedung perpustakaan merupakan salah satu bangunan yang 

diinginkan untuk menjadi landmark kampus ITERA dan fasilitas yang 

menunjang banyak kegiatan mahasiswa dan dosen di kampus seperti 

mencari referensi buku, belajar individu atau kelompok, serta aktivitas lain 

yang dapat dikerjakan. Oleh karena itu gedung perpustakaan mempunyai 

banyak manfaat untuk mendukung fasilitas belajar mengajar di Institut 

Teknologi Sumatera.  

Proyek perancangan perpustakaan bersifat publik, dimana proyek 

perpustakaan nantinya dapat diakses oleh masyarakat kampus serta diluar 

kampus. Perpustakaan juga nantinya sebagai tempat pertemuan atau 

interaksi bagi civitas kampus serta diluar kampus ITERA. 

 

1.2 Program 

Dalam proyek ini diminta untuk merancang bangunan Gedung Perpustakaan 

dengan luas ± 7500m² dengan 4 lantai. Sirkulasi keluar masuk kendaraan 

servis, pemustaka dan pustakawan dengan satu jalur agar tidak 

membingungkan, kemudian pada area parkir untuk kapasitas sebanyak 50 

mobil, sirkulasi didalam bangunan berbeda antara pemustaka dan 
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pustakawan, Lantai 1 sebagai area non-koleksi yang menyediakan lobi 

terbuka tanpa perlu menggunakan AC, fasilitas tatap muka seperti ruang 

konsultasi, auditorium, laboratorium bahasa, kafetaria, dan stationary untuk 

memenuhi kebutuhan kampus ITERA sebagai salah satu landmark sekaligus 

fasilitas penunjang belajar mengajar, pengembangan dan peningkatan 

kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pengelolaan dan 

pembiayaan. Lantai 2, 3, dan 4 merupakan area multimedia dan koleksi 

buku yang menyediakan koleksi terbuka, koleksi periodical, koleksi 

tertutup, koleksi buku langka, ruang baca, dan ruang penunjang bagi 

mahasiswa S3. Sebelum masuk ke area koleksi dari lantai 1 ke lantai 2, 

pemustaka harus melewati ruang orientasi sebagai area transisi.  

 

1.3 Asumsi 

Proyek perpustakaan ini diasumsikan: 

1) Tidak ada batasan pada anggaran pembangunan 

2) Akan ada bangunan disisi selatan yaitu gedung rektorat, pusat riset, dan 

lapangan upacara 

3) Perpustakaan mampu menampung sekitar 15.000 pengunjung atau 

pemustaka 

4) Kawasan bangunan sekitar akan berkembang sesuai dengan rencana 

kawasan kampus ITERA. 

 

1.4   Peraturan Terkait 

Dalam proses perancangan gedung perpustakaan, terdapat peraturan  

mengenai standar - standar yang harus dipenuhi di dalam perpustakaan. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah tahun 2014 nomor 24 tentang 

pelaksanaan undang-undang nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan 

pada bab IV pasal 9 yang dapat saya simpulkan bahwa setiap penyelenggara 

perpustakaan wajib berpedoman pada Standar Nasional Perpustakaan yang 

berisi standar koleksi perpustakaan , standar sarana dan prasarana yang 

terdiri dari: 
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1)  Area koleksi seluas 30% yang terdiri dari ruang koleksi buku, ruang 

multimedia (koleksi digital dan audio visual), ruang koleksi referensi, 

ruang koleksi majalah ilmiah, ruang koleksi karya ilmiah. 

2) Ruang pemustaka seluas 45% yang terdiri dari ruang baca dengan meja 

baca, meja baca berpenyekat, ruang baca khusus/audio visual, ruang 

penelusuran informasi internet dan e-resouces, ruang diskusi, lemari 

katalog/komputer, meja sirkulasi, tempat koran, ruang display koleksi 

mutakhir, ruang foto copy, tempat penitipan tas dan toilet. 

3) Ruang staf perpustakaan seluas 25% terdiri dari ruang pimpinan, ruang 

tamu, ruang akuisisi, ruang pengolahan, ruang pelestarian bahan 

pustaka, ruang komputer, ruang pertemuan, ruang penyimpanan buku 

yang baru diterima, dapur dan toilet. 

Pada pasal 10 berbunyi “ Penetapan standar sebagaimana pada pasal 9, 

standar sarana dan prasarana juga wajib memperhatikan kebutuhan 

pemustaka dengan kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan 

sosial.” Seperti menyediakan area parkir yang nyaman bagi penyandang 

disabilitas,  ramp sebagai jalur akses yang dapat dipakai oleh penyandang 

disabilitas, dan toilet khusus. 
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