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BAB 2 
PEMAHAMAN PROYEK 

 

2.1 Pengertian Proyek 

Bangunan Gedung Pusat Riset dan Inovasi ITERA ini dibangun dengan tujuan 

untuk menunjang kegiatan penelitian yang dilakukan di kampus ITERA dalam 

bidang keahlian tertentu. Ada 14 bidang pusat riset dan inovasi (purino) yang akan 

menggunakan gedung ini, diantaranya adalah Mitigasi Bencana dan Deteksi Dini 

Kebakaran Hutan, Pusat Riset dan Inovasi Infrastruktur Berkelanjutan, Pusat Riset 

dan Inovasi Kecerdasan Buatan, Pusat Riset dan Inovasi Lingkungan Hidup dan 

Sanitasi, Pusat Riset dan Inovasi Teknologi Membran Nano, Pusat Riset dan 

Inovasi Big Data, Pusat Riset dan Inovasi Wisata Geopark Global dan Wisata 

Langit, Pusat Riset dan Inovasi Material Hayati dan Material Alami, Pusat Riset 

dan Inovasi Prediksi dan Pemodelan Risiko Bahaya dan Bencana, Pusat Riset dan 

Inovasi Material Maju, Pusat Riset dan Inovasi Teknologi Kebumian dan Mineral, 

Pusat Riset dan Inovasi Konservasi dan Energi Terbarukan, Pusat Riset dan Inovasi 

Perkeretaapian, dan Pusat Riset dan Inovasi Ilmu Informasi Geospasial. 

Bangunan gedung ini diharapkan mampu menghasilkan inovasi-inovasi baru dalam 

bentuk prototype  yang dapat bermanfaat bagi ITERA, instansi-instansi terkait, 

serta masyarakat khususnya di Sumatera. Selain digunakan untuk melakukan 

kegiatan riset oleh 14 bidang purino tersebut, gedung ini juga dapat digunakan 

untuk melakukan kegiatan riset yang dilakukan oleh mahasiswa (S1, S2, dan S3), 

fakultas-fakultas, kampus, bahkan pihak umum yang membutuhkan. Untuk 

kegiatan riset yang dilakukan selain oleh 14 bidang purino akan dilakukan sistem 

sewa ruangan laboratorium dan ruangan-ruangan lain yang dibutuhkan.   

Selain digunakan untuk melakukan kegiatan riset dan inovasi, gedung ini juga 

digunakan untuk melakukan kegiatan pameran, seminar, pendidikan, dan retail. 

Kegiatan pameran diadakan pada saat-saat tertentu dan dibuka untuk umum, 

kegiatan pameran ini digunakan sebagai ajang demo prototype hasil dari inovasi-

inovasi yang dilakukan. Kegiatan seminar juga dilakukan pada saat-saat tertentu 

dan bisa dilakukan oleh pihak umum. Kegiatan pendidikan yang dapat dilakukan di 

gedung ini didukung dengan disediakannya perpustakaan, dan kelas-kelas yang 
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juga dapat digunakan sebagai ruang kursus. Di gedung ini juga disediakan ruang 

untuk melakukan kegiatan retail seperti cafe, souvenir shop, bahkan penjualan 

produk-produk hasil riset dan inovasi yang dilakukan di gedung ini. 

2.2 Studi Preseden 

Preseden yang akan dirujuk dalam perencanaan dan perancangan bangunan Gedung 

Pusat Riset dan Inovasi ITERA ini, diantaranya adalah :  

2.2.1 Central Taiwan Innovation Campus MOEA 

Bangunan Central Taiwan Innovation Campus MOEA. Dengan mengadopsi konsep 

bangunannya yang didesain untuk ramah lingkungan dengan menciptakan 

lingkungan alami yang paling cocok untuk menghubungkan manusia dengan alam.  

Gambar 2.1. Reseach Center, Central Taiwan Innovation Campus MOEA. 

Sumber : www.archdaily.com 

Penghijauan dimulai dari alun-alun di lantai dasar, berlanjut melalui area makan 

karyawan, berlanjut ke atap dan akhirnya menyatu kembali ke alam di belakang 

situs. Kelanjutan tanaman ini secara drastis mengurangi tabrakan visual dan 

lingkungan. Selain yang dipasang di halaman berfungsi sebagai tempat berlindung 

sekaligus energi regenerasi, dan platform atap berbentuk kawah menyamarkan 

peralatan elektromekanis. Semua hal dipertimbangkan, pendekatan desain telah 

berhasil menggabungkan teknologi dengan estetika. itu, eco-pond mencapai efek 

penurunan suhu, BIPV (Building Integrated Photovoltaics) 
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Gambar 2.2. Reseach Center, Central Taiwan Innovation Campus MOEA. 

Sumber : www.archdaily.com 

Fasad bangunan seluruhnya terdiri dari dinding tirai berbingkai logam dan panel 

louver aluminium dengan jalur pipa laboratorium dan jalur perawatan yang 

ditempatkan di antaranya. Untuk secara efektif mengurangi intensitas radiasi sambil 

menerima sumber cahaya alami maksimum, cangkang terbuat dari kaca hemat 

energi E-tebal 16 mm dan kaca semi-reflektif 8mm. Panel louver berlubang yang 

berfungsi sebagai tempat berlindung, menciptakan pola ritmis dengan 

kelengkungan dan kepadatannya. Fitur utama fasad bangunan- 3358 lembar 

arsitektural eksterior matahari yang dirancang oleh Arsitek Noiz (Keisuke Toyoda 

dan Chia-Hsuan Tsai) dipasang secara manual. 
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Gambar 2.3. Gambar 2-1 Fasad CTIC. 

Sumber : www.archdaily.com 

 

Gambar 2. 4. Denah Lantai 1 CTIC. 

(Sumber : www.archdaily.com

Area pameran dan perpustakaan yang berada di area inti berhubungan melalui 

jembatan penyeberangan dengan laboratorium dan area perkantoran. Secara 

keseluruhan, jembatan ini berfungsi sebagai ruang bersama bagi para peneliti untuk 

bertukar ide-ide kreatif. Platform semi-outdoor di atap gedung bertautan dengan 



 

8 
 

pepohonan dan perkebunan, serta kanopi yang dibentuk oleh panel surya, oleh 

karena itu, disediakan lebih banyak ruang bagi publik untuk bersantai dan 

beristirahat dengan nyaman. 

Gambar 2.5. Denah Lantai 1 CTIC. 

 (Sumber : www.archdaily.com) 
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Gambar 2.6. Denah Lantai 2 CTIC.  

Sumber : www.archdaily.com 
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Gambar 2.7. Denah Lantai 3 CTIC. 

Sumber : www.archdaily.com 
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Gambar 2.8. Denah Lantai 4 CTIC. 

Sumber : www.archdaily.com 

2.2.2 Technology and Innovation Centre   

Technology and Innovation Centre (TIC), Universitas Strathclyde adalah pusat 

penelitian dan konferensi kolaborasi delapan lantai di jantung Kota Glasgow. 

Bangunan ini menyediakan laboratorium spesialis, ruang penelitian dan ruang 

pertemuan kolaboratif untuk sekitar 900 staf. Selain itu, gedung ini menyediakan 

fasilitas konferensi dan ruang pertemuan, termasuk auditorium 450 dan 150 kursi. 
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Gambar 2.9. Technology and Innovation Centre. 

Sumber : www.archdaily.com 

Proyek TIC mempromosikan pertukaran pengetahuan dengan merangsang 

pertukaran ide dan keahlian dengan bisnis dan organisasi sektor publik dengan cara 

yang akan meningkatkan kewirausahaan universitas-bisnis, keterlibatan industri 

dan komersialisasi penelitian melalui industri strategis yang berfokus pada 

kemitraan, jaringan, leverage dan nilai yang saling menguntungkan. 

Melalui kolaborasi dan konsultasi antara kelompok klien dan tim desain, 

keinginannya adalah untuk membuat bangunan landmark sebagaimana layaknya 

status sipil fasilitas. Bangunan harus fleksibel dan dapat diakses sepenuhnya dengan 

ruang yang mudah dikonfigurasi ulang, serta sangat ramah lingkungan. 

Gambar 2.10. Technology and Innovation Centre. 

Sumber : www.archdaily.com  
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Gambar 2.11. Technology and Innovation Centre. 

Sumber : www.archdaily.com 

Bentuk bangunannya relatif sederhana. Cincin segitiga akomodasi sangat fleksibel 

dan efisien dalam hal sirkulasi dan persyaratan ruang layanan. Cahaya alami 

diberikan ke sebagian besar ruang, baik melalui fasad eksternal atau melalui ruang 

atrium pusat. 

Kisaran jenis ruang yang terkandung menggambarkan karakter yang lebih 

kompleks sehubungan dengan perencanaan rinci bangunan sendiri.     

Ruang praktikum dan ruang lokakarya khusus terletak di samping akomodasi ruang 

kerja penelitian dan pertukaran pengetahuan dan elemen sosial yang membentuk 

jantung spiritual dari pembangunan. 
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Gambar 2.12. Denah Lantai 01 TIC. 

Sumber : University of Stratchlyde 

 

Gambar 2.13. Denah Lantai 02 TIC. 

Sumber : University of Stratchlyde 
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Gambar 2.14. Denah Lantai 03 TIC. 

Sumber : University of Stratchlyde 

  

 

Tabel 2.1. Spesifikasi Preseden. 

Nama 
Bangunan 

Central Taiwan Innovation 
Campus MOEA 

Technology and Innovation 
Centre (TIC), Strathclyde 

University 

Lokasi 
No.2, Wenxian Rd., Zhongxing 

New Village, Nantou City, Nantou 
County 540, Taiwan 

99 George St, Glasgow G1 1RD, 
Inggris Raya 

Luas Lahan 24.721,58 m2 25.000 m2 

Jumlah 
Lantai 

5 9 

Luas Total 
Lab 

3.963,21 m2 1.125 m2 

Persentase 
Lab 

6,32 % 4,5 % 
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2.2.3 Kesimpulan       

Berikut kesimpulan-kesimpulan dari ketiga preseden tersebut yang kemudian 

dijadikan sebagai acuan dalam perancangan bangunan Gedung Pusat Riset dan 

Inovasi ITERA : 

1. Bentuk fasad bangunan Central Taiwan Innovation Campus MOEA yang 

memerhatikan aspek lingkungan (ramah ligkungan) dianggap sesuain dengan 

konsep yang diangkat untuk merancang bangunan Gedung Pusat Riset dan 

Smart, Friendly, and Forest Campus

motto kampus ITERA 

2. Jenis dan fungsi ruang yang terdapat pada bangunan Central Taiwan Innovation 

Campus MOEA sesuai dengan proyek Gedung Pusat Riset dan Inovasi ITERA, 

sehingga dapat dijadikan rujukan dalam penyusunan program ruang Gedung 

Pusat Riset dan Inovasi ITERA. 

3. Yang dapat diambil sebagai acuan untuk merancang Gedung Pusat Riset dan 

Inovasi ITERA dari bangunan gedung Technology and Innovation Centre adalah 

tipologi bangunannya yang dianggap sesuai dengan fungsi utama dari Gedung 

Pusat Riset dan Inovasi ITERA. Selain itu, bangunan ini juga memiliki misi 

untuk meningkatkan kewirausahaan (bisnis) yang juga menjadi salah satu 

kriteria keberhasilan perancangan Gedung Pusat Riset dan Inovasi ITERA dalam 

hal kualitas. 

 

 

 

 

 

  

 


