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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Institut Teknologi Sumatera (ITERA) merupakan Kampus yang terletak di Jalan 

terusan Ryacudu, Desa Way Hui, Kecamatan Jati Agung, Lampung selatan. Tujuan 

dibangunannya Institut Teknologi Sumatera adalah memajukan, mengembangkan dan 

menyebarkan ilmu. Serta meningkatkan kesejahteraan penduduk khususnya didaerah 

Sumatera. Dalam pembangunannya Institut Teknologi Sumatera sebagai bangunan 

kampus belum memiliki gedung Rektorat. Oleh karena itu Institut Teknologi Sumatera 

harus membangun gedung rektorat guna menunjang kebutuhan administratif ataupun 

lainnya. Proposal ini berisi tentang rencana pembangunan bangunan gedung rektorat 

yang akan di bangun di kawasan kampus Institut Teknologi Sumatera. Bangunan 

rektorat merupakan sebuah bangunan yang sangat vital pada wilayah kampus karena 

merupakan bangunan yang berisi kantor dari para petinggi kampus dan juga tempat 

mengatur semua kegiatan akademik maupun non akademik di kampus Institut 

Teknologi Sumatera. 

 

Dalam pembangunan gedung rektorat ini diharapkan gedung dapat memiliki tingkat 

kenyamanan dan juga sirkulasi yang baik, hal tersebut dapat menjadi faktor yang 

menunjang produktivitas bagi para pengguna gedung, lokasi pembangunan ini terdapat 

di Provinsi Lampung, Indonesia yang beriklim tropis. Bangunan pada iklim tropis 

memiliki beberapa aspek bangunan yang harus di pertimbangkan dalam 

pembangunannya. Dalam hal ini, pembangunan harus memperhatikan aspek Arsitektur 

Tropis pada bangunan, Arsitektur Tropis sendiri adalah konsep bangunan yang 

tanggap terhadap iklim tropis dan dapat mengatasi perubahan iklim yang terjadi. 1 

 

                                            
1 Buku Arsitektur Tropis, Prof. Ir. Tri Harso Karyono, M.A., Ph.D. 
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Bangunan ini akan dibangun di kawasan kampus Institut Teknologi sumatera dengan 

posisi yang dapat dilihat pada (Gambar 1). Pada gambar tersebut terlihat bahwa posisi 

pembangunan gedung memiliki sumbu axis yang sama dengan gerbang utama dari 

arah utara. Dengan mempertimbangkan axis utama dan juga konsep bangunan 

Arsitektur tropis. Bangunan yang diharapkan mampu mengatasi permasalahn iklim 

secara pasif, contohnya dengan bukaan pencahayaan, penggunaan material, bentuk 

bangunan, jalur masuk sirkulasi udara dan juga penghalang radiasi matahari sehingga 

pengguna bangunan terlindung dari iklim yang kadang kala tidak di kehendaki. 

 

 
Gambar 1. 1 Masterplan pembangunan ITERA  

Sumber: Bagian Rektor ITERA 
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Dari beberapa konsep Arsitektur tropis konsep yang di ambil adalah konsep arsitektur 

tropis lembab, yang kita ketahui iklim tropis dibagi menjadi 2 iklim yaitu iklim tropis 

lembab dan juga iklim tropis kering, karena posisi dari letak pembangunan berada 

diiklim tropis lembab. Dilansir dari wawancara dengan Rektor Institut Teknologi 

Sumatera, bangunan rektorat yang ada saat ini sangat belum memenuhi standar 

bangunan kantor yang nyaman untuk digunakan karna beberapa aspek. Aspek tersebut 

juga di pengaruhi oleh panas matahari, material bangunan dan lainnya. Bangunan 

rektorat yang ada saat ini sangat mengandalkan mesin pendingin udara dan cenderung 

menggunakan banyak energi untuk mengoprasikan gedung.2 

 

 
Gambar 1. 2 Gedung A (Gedung Rektort ITERA)  

 

Gambar 1. 3 Green office park 6 BSD 

Sumber: Artikel Penghargaan Green Office Park (https://artikel.rumah123.com/green-office-park-6-

bsd-city-menangkan-penghargaan-gedung-hemat-energi-29597) 

                                            
2 Wawancara rektor ITERA, Prof., Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc (Eng)., Ph.D 



 
 

4 
 

Di atas merupakan kedua gambar perbandingan, gambar 2 menunjukan gedung 

rektorat ITERA sementara, gedung ini berisi bagian kepengurusan ITERA, bagian 

Internasional ITERA, adimistrasi umum dan sarana pendukung. Dari pengalaman 

pengguna, bangunan ini banyak memiliki permasalahan saat mengatasi panas matahari 

dan juga hujan yang lebat. Sedangkan pada gambar 3 menunjukan contoh bangunan 

perkantoran yang menerapkan Arsitektur tropis pada bangunannya dan juga mendapat 

penghargaan yang dilansir oleh acara Penghargaan Energi Efesiensi Nasional (PEEN) 

sebagai bangunan hemat energi. 

 

1.2 Progam  

Rektorat adalah bangunan yang menjadi pusat dari sebuah kampus dan juga akan 

menjadi muka utama dari bangunan yang ada dikampus. Dikarenakan kebutuhan 

kampus untuk memenuhi kegiatan pelayanan administrasi, interaksi antar sivitas 

akademika kampus, sebagai tempat penerima tamu dari luar kampus dan sebagai titik 

pusat Institut Teknologi Sumatera. Bangunan Rektorat ini bersifat seperti bangunan 

perkantoran yang berisikan kantor dari para petinggi kampus dan juga pusat 

administrasi dikampus Institut Teknologi Sumatera. Semua kegiatan yang terjadi di 

dalam gedung rektorat akan saling behubungan dan harus membutuhkan aksesibilitas 

yang mudah bagi para pengguna gedung guna menunjang produktivitas di dalam 

gedung. 

 

Selain dibangun untuk administrasi, bangunan ini dirancang agar menimbulkan kesan 

monumental dan terpusat di kawasan Institut Teknologi Sumatera walaupun dirancang 

berdasarkan konsep tropis yang sangat mempertimbangkan kenyamanan bagi para 

penggunannya. Dengan fungsi utama dari gedung ini adalah sebagai tempat pengambil 

keputusan tertinggi di kawasan kampus ITERA.3 

                                            
3 Wawancara rektor ITERA, Prof., Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc (Eng)., Ph.D  
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1.3 Asumsi  

Pembangunan proyek perpustakaan berfokus pada konsep perancangan tanpa 

memikirkan batasan biaya. Pembangunan proyek perpustakaan akan dibangun di atas 

lahan yang terletak diakses utama masuk kampus ITERA, tepatnya di bundaran utama 

bersebrangan dengan gedung kuliah E. Gedung perpustakaan tersebut akan dibangun 

di lahan yang memiliki kontur yang curam. Pada lahan terdapat area paling rendah 

yang pada saat musim hujan akan terjadi genangan karena letak kontur yang turun, 

serta tidak terdapat bangunan yang akan mengganggu keberlangsungan pembangunan 

perancangan Gedung perpustakaan. Untuk proyek perancangan ini diasumsikan 

bahwa: 

1. Tidak ada batasan anggaran. 

2. Rancangan akan dibangun secara bertahap. 

3. Bangunan eksisting dianggap akan dibongkar. 

 

 

Gambar 1. 4 Foto bangunan eksisting 

 

4. Bentuk bangunna dibuat dengan pendekatan Arsitektur Tropis 

5. Penyesuaian lahan kontur dengan bangunan yang akan dibangun 
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Pembangunan ini dikerjakan di daerah Lampung Selatan, dengan begitu pembangunan 

gedung ini mengunakan peraturan-peraturan daerah setempat. Peraturan yang berisi 

tentang tata cara pembangunan gedung, KDB, KDH, GSB. Peraturan resmi yang 

digunakan mengacu pada peraturan Kabupaten Lampung Selatan No 6 tahun 2014. 

Yang menimbang beberapa poin besar yaitu penyelenggara bangunan gedung harus 

dilaksanakan secara tertib, sesuai dengan fungsinya, dan memenuhi persyaratan 

administratif dan teknis bangunan gedung agar menjamin keselamatan penghuni dan 

lingkungannya, harus berlandaskan pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), 

harus dapat memberikan pengamanan dan kenyamanan bagi lingkungannya. Peraturan 

ini terdapat pada Badan Standar Nasional Pendidikan tahun 2011 yang berisi: 

1. Sarana dan prasarana ruang pimpinan  

a) Ruang pimpinan digunakan untuk kegiatan pengelolaan perguruan tinggi, 

pertemuan dengan staff akademik maupun non-akademik dan tamu lainnya.  

b) Isi dari Ruang pimpinan adalah pimpinan dari Perguruan Tinggi atau Rektor, 

Fakultas dan Program Studi. 

c) Luas minimum 12m2 setiap pimpinan dan lebar minimum 3m. 

d) Ruang pimpinan mudah diakses oleh tamu. 

e) Ruang pimpinan dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada Tabel 1.1 

 

Tabel 1. 1 Jenis jumlah dan deskripsi sarana ruang pimpinan 

No Jenis  Jumlah   Deskripsi 

1 Perabot kerja  1 set/ruang 

 Dapat menunjang pimpinan dalam bekerja, menerima 

tamu terbatas, melakukan rapat kecil.  

Minimum terdiri atas meja ukuran 1 biro, kursi kerja, 

kursi tamu dan meja tamu. 

2 
Perabot 

penyimpanan  
1 set/ruang 

 Dapat meyimpan dokumen dan peralatan yang perlu 

diamankan.  

Minimum terdiri atas lemari yang dapat dikunci. 

3 Peralatan kantor  1 set/ruang 
 Dapat menunjang kegiatan operasional pimpinan.  

Minimum terdiri atas 1 set komputer  
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4 
Peralatan 

komunikasi  
1 set/ruang 

 Dapat menunjang komunikasi internal dan eksternal baik 

untuk suara maupun data.  

Minimum terdiri atas peralatan fixedi dan/atau mobile 

phone untuk komunikasi suara serta mobile 

network/local area network iuntuk komunikasi data.  

5 

Peralatan penujang 

sistem informasi 

mutu pendidikan  

1 set/ruang 

 
Dapat menunjang sistem informasi mutu pendidikan 

berbasis teknologi informasi dan komunikasi  

Sumber: Rancangan Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan Tinggi Program Pascasarjana dan Profesi, 2011 

 

 

2. Sarana dan prasarana rapat 

a) Ruang rapat berfungi sebagai tempat kegiatan pertemuan koordinasi 

pimpinan baik dengan pejabat yang berada di bawahnya maupun pihak-pihak 

lainnya. 

b) Ruang rapat terdapat pada semua bagian dan sub bgaian kepengurusan. 

c) Luas ruangan minimum ruang rapat adalah 48m2. Lebar minimum adalah 6m. 

d) Ruang rapat mudah diakses oleh pimpinan dan tamu/mitra kerja. 

e) Ruang rapat dilengkapi sarana bagaimana tercantum pada tabel 1.2 

 

Tabel 1. 2 Jenis rasio dan deskripsi sarana ruang rapat 

No  Jenis  Rasio  Deskripsi  

1 Perabot  1 set/ ruang  

Dapat menunjang kegiatan pertemuan.  

Minimum terdiri atas meja dan kursi dengan 

jumlah sesuai kapasitas ruang   

2 

Peralatan media 

informasi dan 

komunikasi  

1 set/ ruang  

Dapat menunjang kegiatan pertemuan dan 

menunjang komunikasi internal dan eksternal baik 

untuk suara maupun data.  

Minimum terdiri atas papan tulis, komputer, LCD 

projector idan layar, serta peralatan fixed idan/atau 

mobile phone untuk komunikasi suara serta mobile 

network/local area network untuk komunikasi data 

Sumber: Rancangan Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan Tinggi Program Pascasarjana dan Profesi, 2011 
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3. Tempat beribadah  

a) Tempat beribadah berfungsi sebagai tempat sivitas akademika melakukan 

ibadah yang diwajibkan oleh agama masing-masing pada waktu kuliah atau 

kerja. 

b) Luas tempat beribadah sesuai dengan kebutuhan tiap civitas akademika 

dengan luasan ruangan minimum 24m2. 

c) Tempat beribadah dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada tabel.1.3. 

 

Tabel 1. 3 Jenis, jumlah dan deskripsi tempat ibadah 

No  Jenis  Rasio  Deskripsi  

1 Perabot penyimpanan 1 set/ ruang  
Dapat menyimpan perlengkapan ibadah. 

 Minimum terdiri atas lemari atau rak.   

2 Perlengkapan ibadah  1 set/ ruang  Sesuai dengan kebutuhan.  

3 Toilet/Tempat Wudhu 1 set Untuk membersihkan diri sebelum ibadah 

Sumber: Rancangan Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan Tinggi Program Pascasarjana dan Profesi, 2011 

 

4. Ruang Kesehatan 

a) Ruang kesehatan berfungsi sebagai tempat untuk pelayanan awal bagi sivitas 

akademika yang mengalami gangguan kesehatan. 

b) Luas ruang kesehatan sesuai dengan kebutuhan sivitas akademika, dengan 

luas total minimum 12m2. 

c) Ruang kesehatan dilengkapi sarana sebagai tercantum pada tabel 1.4.. 

d) Ruangan ini juga bisa dianggap Ruangan laktasi yang terdapat didalam 

gedung 

 

Tabel 1. 4 Jenis, juamlah dan deskripsi sarana ruang kesehatan 

No  Jenis  Jumlah  Deskripsi  

1 Perabot  1 set/ ruang  

Dapat menunjang kegiatan penanganan dini 

mahasiswa yang mengalami gangguan kesehatan. 

 Minimum terdiri atas tempat tidur, meja, kursi dan 

lemari yang dapat dikunci.   

2 Peralatan dan 1 set/ ruang  Dapat menunjang kegiatan penanganan dini 
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perlengkapan 

kesehatan  

mahasiswa yang mengalami gangguan kesehatan.  

Minimum terdiri atas catatan kesehatan peserta 

didik, perlengkapan P3K, tandu, selimut, tensimeter, 

thermometer badan, timbangan badan, pengukur 

tinggi badan, dan tempat cuci tangan.  

Sumber: Rancangan Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan Tinggi Program Pascasarjana dan Profesi, 2011 

 

 

5. Toilet 

a) Toilet berfungsi sebagai tempat buang air kecil atau besar bagi dosen, 

karyawan dan mahasiswa. 

b) Minimum terdapat 1 unit jamban untuk setiap 40 mahasiswa, 1 unit jamban 

untuk setiap 30 mahasiswi, 1 unit jamban untuk setiap 40 dosen dan/atau 

karyawan laki-laki, dan 1 unit jamban untuk setiap 30 dosen dan/atau 

karyawan perempuan. 

c) Luas minimum 1 unit jamban adalah 2m2. 

d) Toilet harus berdinding, beratap, dapat dikunci, dan mudah dibersihkan. 

e) Tersedia air bersih di setiap unit toilet. 

6. Kantin  

a) Kantin berfungsi sebagai tempat jual beli makanan dan minuman bagi sivitas 

akademika pada saat hari kerja/kuliah. 

b) Luas kantin sesuai dengan kebutuhan mahasiswa, dengan luas total minimum 

20m2. 

c) Kantin dilengkapi dengan tempat duduk yang sesuai dengan luasan dan juga 

tempat sampah. 

7. Gudang 

a) Gudang berfungsi sebagai tempat menyimpan peralatan pembelajaran dan 

peralatan kampus lainnya. 

b) Luas gudang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa, dengan luas total 

minimum 24m2. 

c) Gudang dapat dikunci dan mendapatkan perhatian keamanan khusus.  

8. Tempat parkir  
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a) Tempat parkir berfungsi untuk menyimpan sementara kendaraan roda dua dan 

kendaraan roda empat milik dosen, karyawan dan mahasiswa didalam 

kawasan gedung. 

b) Tempat parkir dibuat dengan mengikuti standar yang ditetapkan dengan 

peraturan daerah atau peraturan nasional. Dengan maka standar minimum: 

c) Minimum terdapat 1 tempat parkir kendaraan roda dua untuk 10 mahasiswa 

dan 1 tempat parkir kendaraan roda dua untuk 2 karyawan atau dosen. 

1) Minimum terdaapat 1 tempat parkir kendaraan roda empat untuk 40 

mahasiswa dan 1 tempat parkir kendaraan roda empat untuk 10 karyawan 

atau dosen. 

2) Ukuran minimum tempa parkir kendaraan roda dua adalah 1,5m X 1m, 

dengan luas lahan minimum 3m2 per satuan ruang parkir (SRP) termasuk 

sirkulasi. 

3) Ukuran minimum tempat parkir kendaraan roda empat adalah 5m X 

2,5m, dengan luas lahan minimum 25m2 per satuan ruang parkir (SRP) 

termasuk sirkulasi.  

  


