
18   BAB 3 
ANALISIS PERANCANGAN 

 

3.1 Analisis Kegiatan dan Pengguna 

3.1.1. Kegiatan dan Pengguna Pada kegiatan sehari-hari gedung Rektorat digunakan untuk melakukan aktifitas seperti biasa yang dilakukan oleh staf Institut Teknologi Sumatera dalam menjalankan tugasnya. Melakukan pelayanan Administrasi yang dibutuhkan oleh mahasiswa serta kebutuhan lainnya dalam bidang akademik dan non-akademik. Gedung Rektorat dapat digunakan sebagai fasilitas penyambut tamu dari kampus lain, instansi lain terkait yang melakukan kunjungan, melakukan rapat pimpinan dan lain sebagainya.   Dalam acara khusus seperti Saat libur nasional gedung Rektorat digunakan sebagai pusat layanan terpadu administrasi pendaftaran mahasiswa baru, dan melakukan kegiatan administrasi lain yang membutuhkan pelayanan. Sedangkan untuk jam sibuk seperti menyambut tamu undangan biasanya gedung Rektorat digunakan untuk persiapan khusus yang dilakukan oleh staf dan lain sebagainya. Adapun tabel klasifikasi pengguna dengan kegiatan serta ruang penunjang kegiatan yang digunakan didalam gedung Rektorat yaitu sebagai berikut:             Tabel 3.1. Klasifikasi Pengguna dan kegiatan serta ruang penunjang kegiatan No Pengguna Klasifikasi Pengguna 

         Kegiatan Ruang penunjang kegiatan 1. Rektor • Rektor • Kerja (mengkoordinasi penyelenggaraan kegiatan • Ruang Kerja   



19   perguruan tinggi, tenaga penunjang akademik dan penunjang lainnya) 
• Rapat  
• Menerima Tamu 
• Ibadah 
• Makan/Minum 
• Buang Air 
• Parkir 
• Orientasi    

• Ruang Rapat 
• Ruang tamu 
• Mushola 
• Kantin 
• Toilet 
• Parkiran 
• Sirkulasi 2. Pembantu Rektor • Akademik 

• Non Akademik 
• Kepegawaian 
• Keuangan • Kerja (membantu pekerjaan Rektor serta memngawasi Bak)  

• Rapat  
• MenerimaTamu   
• Ibadah 
• Makan/Minum 
• Buang Air 
• Parkir 
• Orientasi • Ruang Kerja   

• Ruang Rapat 
• Ruang Tamu  
• Mushola 
• Kantin 
• Toilet 
• Parkiran 
• Sirkulasi 3. Sekretaris Rektor   • Kerja (membantu mengatur agenda kegiatan Rektor)  

• Rapat  
• Mengunjungi • Ruang Kerja   

• Ruang Rapat 



20   Tamu  
• Ibadah 
• Makan/Minum 
• Buang Air 
• Parkir 
• Orientasi • Ruang Tamu 

• Mushola 
• Kantin 
• Toilet 
• Parkiran 
• Sirkulasi 4. Kepala Jurusan • JTIK 

• JTI 
• Sains 
• JTKS 
• JSD • Kerja ( menyusun rencana dan mengevaluasi pelaksanaan pendidikan sesuai standar program studi). 

• Rapat  
• Ibadah 
• Makan/Minum 
• Buang Air 
• Parkir 
• Orientasi • Ruang Kerja      

• Ruang Rapat 
• Mushola 
• Kantin 
• Toilet 
• Parkiran 
• Sirkulasi 5  Senat • Ketua Senat 

• Sekretaris senat 
• BPH Senat • Kerja ( Penanggung jawab dalam urusan pengembangan perguruan tinggi) 

• Rapat  
• Mengunjungi Tamu 
• Ibadah 
• Makan/Minum 
• Buang air • Ruang Kerja    

• Ruang Rapat 
• R. Tamu 
• Kantin 
• Toilet 
• Parkir 
• Sirkulasi 



21   • Parkir 
• Orientasi 5. Kepala Bagian • Bagian Umum dan Keuangan 

• Bagian Akademik dan Perencanaan  • Kerja (wakil pimpinan sesuai bidang masing-masing yang bertanggung jawab langsung kepada rektor). 
• Rapat  
• Ibadah 
• Makan/Minum 
• Buang Air 
• Parkir 
• Orientasi • Ruang  Kerja     

• Ruang  Rapat 
• Mushola 
• Kantin 
• Toilet 
• Parkiran 
• Sirkulasi 6. Kepala Subagian • Subag Tata Usaha 

• Subag Akademik dan Kemahasiswaan 
• Subag Perencanaan 
• Subag Umum dan Kepegawaian 
• Subag Keuangan dan BMN • Kerja (Melaksanakan sebagian tugas kasubag sesuai bidang masing-masing dalam ruang lingkup yang dikerjakan sesuai bidang tersebut). 

• Rapat  
• Ibadah 
• Makan/Minum 
• Buang Air 
• Parkir 
• Orientasi • Ruang Kerja      

• Ruang Rapat 
• Mushola 
• Kantin 
• Toilet 
• Parkiran 
• Sirkulasi 7.  Staf  Administrasi • Kerja (secara • Ruang 



22   Umum 
• Tata Usaha 
• Akademik dan Kemahasiswaan 
• Perencanaan 
• Umum dan Kepegawaian 
• Keuangan dan BMN umum tugas staf adalah membantu kepala staf dalam melaksanakan tugasnya yang berkaitan dengan bidang masing-masing). 

• Rapat  
• Mengambil Arsip 
• Ibadah 
• Makan/Minum 
• Buang Air 
• Parkir 
• Orientasi Kerja       

• Ruang Rapat 
• Ruang Arsip 
• Mushola 
• Kantin 
• Toilet 
• Parkiran 
• Sirkulasi 8. Pegawai  IT - • Kerja  ( memastikan layanan yang berhubungan dengan informasi berbasis teknologi seperti sistem operasi maupun sitem aplikasi kampus). 

• Ibadah 
• Makan/Minum 
• Buang Air 
• Mengambil Perlengkapan 
• Perkir 
• Orientasi • Ruang Server      

• Mushola 
• Kantin 
• Toilet 
• Gudang  
• Parkiran 
• Sirkulasi 9. Pegawai ME - • Kerja • Ruang 



23   (Bertanggung jawab mengontrol utilitas gedung Rektorat) 
• Ibadah 
• Makan/Minum 
• Buang Air 
• Mengambil Perlengkapan 
• Perkir 
• Orientasi ME    

• Mushola 
• Kantin 
• Toilet 
• Gudang  
• Parkiran 
• Sirkulasi 9. Petugas Kebersihan - • Kerja (membersihkan seluruh ruangan didalam gedung). 

• Ibadah 
• Makan/Minum 
• Buang Air 
• Ganti Baju  
• Istirahat 
• Perkir 
• Orientasi • Seluruh Ruang  

• Mushola 
• Kantin 
• Toilet 
• Ruang Ganti 
• Ruang OB 
• Parkiran 
• Sirkulasi 10. Satpam - • Pengamanan (mengawasi keamaan ruangan dalam gedung dan lingkungan sekitar gedung rektorat).  

• Istirahat  • Pos  Satpam     
• Ruang Istirahat 
• Mushola 
• Toilet 



24   • Ibadah 
• Buang Air 
• Makan/Minum 
• Ganti baju 
• Perlengkapan 
• Parkir • Kantin 

• Ruang ganti 
• Gudang 
• Parkiran   11.   Mahasiswa   

• Pelayanan (mengurus keperluan administrasi kampus)  
• Ibadah 
• Menunggu pelayanan  
• Buang Air 
• Parkir 
• Orientasi  

• Ruang Pelayananmahasiswa  
• Mushola 
• Ruang tunggu 
• Toilet 
• Parkiran 
• Sirkulasi  

3.1.1 Isu Terkait Fungsi Beberapa isu terkait fungsi pada gedung Rektorat adalah : yang sangat perlu mendapatkan perhatian khusus dalam perancangan proyek Gedung Rektorat yaitu  isu keamanan untuk gedung Rektorat untuk menghindari hal-hal yang menyangkut keamanan Rektor, Hirarki Jabatan yang mempengaruhi kedekatan ruang, Fleksibilitas Ruang yang dapat berubah fungsinya kapan saja, dan kontur tapak yang harus diperhatikan dalam peletakan masa bangunan.      



  3.2 Analisis Lahan

3.2.1 Analisis L   Lokasi proyek terletak dikawasan kampus Institut TekSumatera. 5o21’48”S 105berbatasan langsung dengan jalan pada sisi barat dan selatan lahan. Pada sisi timur batas lahan bersebelahan denPerpustakaan Institut Teknologimerupakan lahan tanaman pohon Sengontapak untuk dimanfaatkan sebagailahan terdapat sumur dan untuk area taman proyek gedung R  Lahan proyek gedung Runtuk  kondisi kontur Permasalahan yang ada yaitu area rendah yang merupakan sumberdimanfaatlangsung denmasa bangunan terkoneksi dari 25 Lahan 

alisis Lokasi           Gambar 3.1. Peta lokasi proyek gedung Rektorat     Sumber: Web Gis - ITERA, 2019 Lokasi proyek terletak dikawasan kampus Institut TekSumatera. Lahan Proyek gedung Rektorat terletak pada koordinat 21’48”S 105o18’50”E dengan luas 1,3 Ha. Proyek gedung Rberbatasan langsung dengan jalan pada sisi barat dan selatan lahan. Pada sisi timur batas lahan bersebelahan dengan proyek gedung erpustakaan lalu, pada sisi utara lahan berbatasan dengan gedung F Institut Teknologi Sumatera. Lahan proyek gedung Rmerupakan lahan tanaman pohon Sengon. Potensi yang ada dalam tapak untuk dimanfaatkan sebagai pendukung view yaitu titik terendah lahan terdapat sumur dan  genangan air sehingga bisa di peruntukkan untuk area taman proyek gedung Rektorat. Lahan proyek gedung Rektorat pada umumnya tidak terlalu curam untuk  kondisi kontur Permasalahan yang ada yaitu area rendah yang merupakan sumber genangan air. Hal ini juga di dukung untuk dimanfaatkan pada area tersebut. Gedung Rektorat juga bersebelahan langsung dengan gedung F dan proyek gedung Perpustakaan sehingga masa bangunan  harus diletakkan dengan orientasi yang benar dan terkoneksi dari desain tapak dengan gedung di sekitarnya.         Lokasi proyek terletak dikawasan kampus Institut Teknologi terletak pada koordinat royek gedung Rektorat berbatasan langsung dengan jalan pada sisi barat dan selatan lahan. gan proyek gedung lalu, pada sisi utara lahan berbatasan dengan gedung F gedung Rektorat . Potensi yang ada dalam yaitu titik terendah  genangan air sehingga bisa di peruntukkan ektorat pada umumnya tidak terlalu curam untuk  kondisi kontur Permasalahan yang ada yaitu area rendah yang genangan air. Hal ini juga di dukung untuk ektorat juga bersebelahan erpustakaan sehingga harus diletakkan dengan orientasi yang benar dan desain tapak dengan gedung di sekitarnya.  



  3.2.2 Delineasi TapakPembahasantapak Proyek diantaranya1. Topografi lahanLahan Proyek gedung Rektorat 105o18’50”ETitik terendah berada di sisi barat lahan atau dekat denganjalan.     Jarak 98                                                                   2. Iklim lokData Kabupaten Lampung selatan kawasan perguruan tinggi pada bulanberikut: Berdasarkan sebagai berikut:
• Suhu Udara rata
• Kelemba
• Tekanan Udara rata
• Kecepatan angin rata 26 Delineasi Tapak Pembahasan dalam sub bab delienasi tapak yang lebih detail terkait Proyek gedung Rektorat dengan konteks dan isu yang dibahas diantaranya: Topografi lahan Lahan Proyek gedung Rektorat terletak pada koordinat 518’50”E. Kontur lahan sedikit curam dengan kemiringanTitik terendah berada di sisi barat lahan atau dekat denganJarak 98 - 93 m                      % Kemiringan = tinggi / jarak x 100%                                                                  8%   = 5/61,31 x 100%                    Gambar 3.2. Kontur lahan dan potongan          Sumber:  Data kelompok, 2019 kal Kabupaten Lampung selatan kawasan perguruan tinggi pada bulan Januari – November 2019 dimuat dalam tabel sebagai  Berdasarkan data BMKG ITERA tersebut, dapat di simpulkan sebagai berikut: Suhu Udara rata-rata berkisar antara 27oC - 28,5 oCKelembaban rata-rata berkisar antara 77 % - 80 % Tekanan Udara rata-rata berkisar antara 996 hPA –Kecepatan angin rata-rata berkisar antara 1,8 km/jam yang lebih detail terkait dan isu yang dibahas pada koordinat 5o21’48”S . Kontur lahan sedikit curam dengan kemiringan 8 %. Titik terendah berada di sisi barat lahan atau dekat dengan  bundaran 93 m                      % Kemiringan = tinggi / jarak x 100% 8%   = 5/61,31 x 100%  Kabupaten Lampung selatan kawasan perguruan tinggi ITERA 2019 dimuat dalam tabel sebagai data BMKG ITERA tersebut, dapat di simpulkan C  – 998,7 hPA rata berkisar antara 1,8 km/jam – 8,6 km/jam 



  Suhu ratasehingga, menjadi pertimbangan dalam konsep tapak dan bangunan untuk meminimalkan panas.3. Sarana umum1. Sarana UmumSarana umum yang tersedia di sekitar lahan gedung Rektorat Institut Teknologi Sumatera2. UtilitasPada Lahan proyek gedung rektorat terdapat genangan airdekat dengan sisi bundaran jalan utama sekitar lahan sehingga, genangan air tetap dipertahankan        3. ASarana umum yang ada disekitar lahan tersedia jalan umum Institut Jalan tersebut akan dimanfaatkan sebagai jalur pintu masuk ke lahan dan keluar lahan.                        27 Suhu rata-rata setempat cukup panas dan kecepatan sehingga, menjadi pertimbangan dalam konsep tapak dan bangunan untuk meminimalkan panas. Sarana umum, utilitas dan aksesibilitas. Sarana Umum Sarana umum yang tersedia di sekitar lahan gedung Rektorat Institut Teknologi Sumatera saat ini belum tersedia.Utilitas Pada Lahan proyek gedung rektorat terdapat genangan airdekat dengan sisi bundaran jalan utama sekitar lahan sehingga, genangan air tetap dipertahankan untuk area taman.                     Gambar 3.3. Utilitas di lahan  Aksesibilitas Sarana umum yang ada disekitar lahan tersedia jalan umum Institut Teknologi Sumatera pada sisi barat dan selatan lahan.Jalan tersebut akan dimanfaatkan sebagai jalur pintu masuk ke lahan dan keluar lahan.                        Gambar 3.4. Aksesibilitas sekitar lahan cukup panas dan kecepatan cukup kencang sehingga, menjadi pertimbangan dalam konsep tapak dan bangunan Sarana umum yang tersedia di sekitar lahan gedung Rektorat saat ini belum tersedia. Pada Lahan proyek gedung rektorat terdapat genangan air dekat dengan sisi bundaran jalan utama sekitar lahan untuk area taman.  Sarana umum yang ada disekitar lahan tersedia jalan umum Teknologi Sumatera pada sisi barat dan selatan lahan.  Jalan tersebut akan dimanfaatkan sebagai jalur pintu masuk  



   4. VegetasiTasengon yang sengaja ditanamiPada umumnya lahan tidak memiliki vegetasi pohon karena merupakan lahan kosongdipertahankan karena pohon tersebut masih berukuran kecil dan area tapak karena iklim disekitar cenderung panas5. Bangunan EksistingBangunan tidak merektorat. Keadaan eksisting terdasumur sehingga genangan air akan tetap dipertahankan menjadi kolam diarea taman proyek gedung Rektorat.                                  28 Vegetasi Tanaman yang ada di dalam lahan merupakan tanaman pohon sengon yang sengaja ditanami dan Pohon karet dekat sumur. Pada umumnya lahan tidak memiliki vegetasi pohon karena merupakan lahan kosong sehingga tidak ada vegetasi yang dipertahankan karena pohon tersebut masih berukuran kecil dan baru ditanami. Vegetasi pohon sebagai peneduh pada area tapak karena iklim disekitar cenderung panas            Gambar 3.5. Vegetasi didalam lahan  Bangunan Eksisting Bangunan  eksisting yang ada dalam lahan tidak atidak menjadi pertimbangan  proyek peranrektorat. Keadaan eksisting terdapat pada genangan air dan sumur sehingga genangan air akan tetap dipertahankan menjadi kolam diarea taman proyek gedung Rektorat.                                  Gambar 3.6. Bangunan eksisting merupakan tanaman pohon dan Pohon karet dekat sumur. Pada umumnya lahan tidak memiliki vegetasi pohon karena sehingga tidak ada vegetasi yang dipertahankan karena pohon tersebut masih berukuran kecil egetasi pohon sebagai peneduh pada area tapak karena iklim disekitar cenderung panas.  ing yang ada dalam lahan tidak ada sehingga proyek perancangan gedung pat pada genangan air dan sumur sehingga genangan air akan tetap dipertahankan menjadi kolam diarea taman proyek gedung Rektorat.   



  6. Aspek visual dari dan ke tapakmenjadi Institut Teknologi Sumatera.embung utama
3.2.3 Isu Terkait Tapak Kemiringanberpengaruh terhadap peletakan massa bangbangunan. karena titik curam kontur pada tapak berada pada sisi barat dan 29  Aspek visual dari dan ke tapak Aspek visual dari tapak yang bagus menjadi view yaitu arah selatan karena terdapat embung utInstitut Teknologi Sumatera. Sehingga good viewembung utama.        Gambar 3.7. Aspek visual dari dalam tapak   Gambar 3.8. Aspek visual dari luar tapak  

Isu Terkait Tapak Kemiringan kontur lahan proyek gedung Rektorat sangat berpengaruh terhadap peletakan massa bangunan dan jumlah massa bangunan. Massa bangunan diletakkan pada sisi utara dan timur karena titik curam kontur pada tapak berada pada sisi barat dan Aspek visual dari tapak yang bagus yaitu arah selatan karena terdapat embung utama view terdapat pada   proyek gedung Rektorat sangat unan dan jumlah massa Massa bangunan diletakkan pada sisi utara dan timur karena titik curam kontur pada tapak berada pada sisi barat dan 



30   selatan lahan. Peletakan massa bangunan pada sisi utara dan sisi timur karena secara umum kondisi kontur datar dan merupakan titik tertinggi kontur sehingga mendukung bangunan yang ikonik. Sisi barat dan selatan  lahan terdapat akses jalan yang cukup curam dan juga tergenang air saat musim hujan. Orientasi bangunan dapat menghadap ke arah selatan yang didukung dengan adanya view embung utama ITERA, arah barat dan arah timur. Posisi Lahan terletak diantara jalan dari arah gerbang barat kampus, serta jalan pada sisi selatan lahan.                      
 

 


