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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Politeknik Negeri Bengkalis merupakan salah satu Politeknik Negeri yang

ada di provinsi Riau yang kini sudah terkenal dengan baik, hal ini dibuktikan

dengan banyaknya calon mahasiswa/i yang mendaftar di kampus dan banyak

mencetak sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif setiap tahunnya.Hal

tersebut tentunya tidak terlepas dari sarana dan prasarana penunjang kegiatan

yang ada dikampus Politeknik Negeri Bengkalis salah satunya gedung

direktorat.Untuk menjadi perguruan tinggi yang berkelas dunia dan

mempertahankan apa yang sudah dicapai, Gedung Direktorat harus berfungsi

sebagai Gedung yang menjunjung tinggi dan mencerminkan nilai-nilai Tri

Dharma perguruan tinggi, yaitu pengajaran, pengabdian, dan penelitian.Pada

umumnya setiap kampus memiliki Gedung Direktorat sebagai  pusat pengelolaan

dari sebuah perguruan tinggi, pada Gedung ini semua kegiatan kampus

direncanakan, diarahkan, dan dikendalikan oleh manajemen kampus dalam sebuah

akademik yang bekerjasama untuk mencapai visi tertentu. Rektorat juga memiliki

fungsi tertinggi dalam sebuah kampus, karena di dalamnya terdapat pimpinan

kampus (Direktur) beserta jajarannya, sehingga perancangan Gedung Direktorat

harus direncanakan dengan baik, serta memenuhi unsur-unsur kenyamanan,

keamanan dan keindahan visual sebuah gedung.

Didalam tugas akhir ini penulis membahas tentang “Perancangan Desain

Gedung Direktorat Politeknik Negeri Bengkalis”, dengan output tugas akhir yaitu

Desain Gambar dalam bentuk 2D dan 3D. Gambar 2D merupakan gambar asbult

drawing, Sedangkangambar 3D merupakan gambar perspektif fasade dan

landscape. Tapak perancangan gedung rektorat inidisesuaikan dengan masterplant

yang direncanakan oleh pihak perencanaPoliteknik Negeri Bengkalis.
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1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijalaskan diatas maka ditentukan

rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Desain gambar  2D Gedung Direktorat Politeknik Negeri

Bengkalis ?

2. Bagaimana Desain gambar 3D Gedung Direktorat Politeknik Negeri

Bengkalis?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah :

1. Memberikan rancangan Desain, yang efektif dan tepat sasaran didalam

mendukung seluruh aktifitas Gedung Direktorat Politeknik Negeri

Bengkalis.

2. Memberikan rancangan Desain yang memiliki tampilan modern

dengan memasukan unsur budaya dan pendidikan didalamnya.

1.4 Manfaat penulisan

Hasil dari penelitian in diharapkan dapat memberikan manfaat dan

kegunaan secara teoritis maupun praktis yaitu :

1. Manfaat secara teoritis dari penelitian ini adalah untuk mahasiswa

dapat mengetahui bagaimana desain yang menerapkan dan

mengembangkan ilmu dibidang arsitektur, khususnya pada sirkulasi

bangunan dan dapat digunakan sebagai literarur untuk penelitian lebih

lanjut yang relevan di masa yang akan datang

2. Manfaat secara praktis dari penelitian ini adalah memberikan alternatif

desain kepada Politeknik Negeri Bengkalis yang bisa digunakan

sebagai bahan pertimbangan dalam perancangan, khususnya pada

bangunan pendidikan

1.5 Batasan masalah

Batasan pada desain gedung rektorat ini yaitu:
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1. Desain 2 dimensi meliputi :

a) Blockplan

b) Siteplan

c) Denah

d) Tampak

e) Potongan AA & BB

f) Potongan Arsitektur

2. Desain 3 dimensi meliputi :

a) Desain exterior (Fasade Bangunan)

b) Desain landscape & parkir

3. Tapak perancangan disesuaikan dengan masterplan yang sudah

direncanakan oleh Politeknik Negeri Bengkalis.

4. Pada perancangan ini hanya merancang desain arsitektur nya saja

tanpa membuat gambar struktur, utilitas dan instalasinya.
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