
1.1. Latar· Belakang. 

BABI 

PENDAHULUAN 

Latar belakang menclirikan/merencanakan Kampus, aclalah sebagai 

alah satu wujud penjabaran UUD 1945, ya itu turut sertanya 

ncerdaskan kehidupan bangsa serta merupakan ·. wadah penampungan 

- irasi dan hasrat masyarakat yang tenrs berkembang untuk menikmati 

ndidikan tinggi. Nama diambil sebagai penghargaan atas keberhasilan 

-ora binjai sebagai kota metropolitan baru, Membidang (Medan-Binjai 

Deli Serdang) dan dikenal dengan bestarinya. 

Kota Binjai sebagai daerah tingkat fl Kotamac!ya Binjai, y�ng 

m mpunyar berbagai fungsi dan peranan yang penting dalam 

mbangunan nsional. Ibukota Kecamatan merupakan pusat c!istribusi dan 

·si sekaligus wilayah perantara anrs barang bagi wilayah sekitarnya, 

membantu kesejahteraan diantara daerah perkotaan dan pedesaan. 

Kota Binjai sebagai daerah Tingkat H Kotamadya Binjai, pada saat 

tm dang memasuki tahap modrenisasi guna menycnesong era tinggal 

lan sebagai kota metropoliltan baru, Membidang (Medan-Binjai-Deli 

r ng) dan merupakan pusat kegiatan, baik itu perdagangan, ekonomi, 

u ria l , perbankan, politik, sosial, budaya, pendidikan serta parawisata. 

Di daJam pusat kegiatan tersebut juga mengembangkan sarana-sarana 

u -ungn lainya yang meliputi semua aspek yang membuat kehidupan 

- tiap indi idu lebih beragam. 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



1 

2 

Dari data badan pusat statistik, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk 

ang tamat dari perguruan tinggi masih sedikit, sehingga dirasa perlu 

adanya penciptaan fasilitas pendidikan tinggi sebagai upaya untuk 

membantu peningkatan kesempatan masyarakat sctempat dalam 

memperoleh pendidikan dalam jenjang yang lebih tinggi. 

Dari segi peruntukan laban, kelurahan pahlawan merupakan daerah 

_ ng diperuntukan untuk fungsi pendidikan, perkantoran dan pemukiman, 

hingga dengan menempatkan fungsi pendidikan pada saran kampus ini 

m rupakan salah satu upaya untuk mendukung dalam kegiatan penataan 

ngsi lahan eli Kodya Binjai. Masih rendahnya persentase angkatan ke1ja 

i Indonesia yang menamatkan pendidikan tinggi, sehingga dengan adanya 

arana kampus di kodya Binjai ini diharapkan mampu berperan serta 

d lam meningkatkan mutu dan kualiatas tenaga ke1ja dimasa yang akan 

a ang. 

ar yang digunakan dalam penentuan bidang pendidikan yang akan 

p adalah yang mengacu kepada kebutuhan daerah setempat akan 

ber daya manusia yang mampu mengikuti perkembangan. Kota sesuai 

ngan bidang yang akan dikembangkan untuk masa yang akan clatang, 

menciptakan suatu fasilitas yang berman11lat bagi masyarakat 

- ·i arnya clalarn biclang penclidikan. 

Bangunan yang akan clirancang, selain clituj ukan sebagai suatu 

ung kuliah secara fungsional, juga direncanakan semaksimal mungkin 

n i 'uti kaidah-kaidah secara arsitektural. Sehingga diharapkan selain 

- - --------
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