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BAB II 

PEMAHAMAN PROYEK 

 

2.1 Kriteria Keberhasilan Perancangan 

Kriteria dari keberhasilan perancangan proyek ini yaitu gedung menjadi ikon dari 

kampus sekaligus ciri dari slogan Institut Teknologi Sumatera yaitu “Smart 

Friendly And Forest Campus” dan memberikan experience kepada pengguna 

ataupun pengunjung dengan desain yang ramah walaupun berada di gedung 

dengan hirarki jabatan yang tinggi, memfasilitasi fasilitas yang layak bagi para 

penyandang disabilitas, maintenance yang mudah, fleksibelitas ruangannya serta 

bangunan merupakan bangunan yang cocok di daerah beriklim tropis.  

 

2.2 Analisis Preseden Proyek Sejenis  

 Gedung Rektorat Universitas Hasanudin,  

Berdasarkan denah yang didapat gedung ini terdiri dari 8 lantai, perlantai diisi 

ruang-ruang yang telah dibagi berdasarkan fungsi dan jabatannya. Pada lantai 

1 merupakan area umum yang terdiri dari ruang serba guna yang luas dan 

terdapat gudang, satpam dan tentunya toilet, lantai 2 terdiri dari jabatan terkait 

kemahasiswaan dan akademik serta dilengkapi dengan ruang rapat dan ruang 

tamu, lantai 3 ruangan-ruangan dari jabatan mengenai keuangan dan anggaran, 

lantai 4 terdiri dari ruang rektor dan pimpinan kampus, lantai 5 terdiri dari 

jabatan mengenai bagian umum dan rumah tangga, lantai 6 terdiri atas bagian 

perencana dan pengadaan, lantai 7 terdiri dari kerjasama dalam dan luar negri, 

lantai 8 terdiri dari ruang rapat dan ruang servis. Berdasarkan data yang telah 

dijabarkan, akan diterapkan beberapa hal untuk proyek ini yaitu lantai satu 

digunakan untuk area umum yaitu ruangan serbaguna, yang dapat dianalisa dari 

hal tersebut adalah memudahkan akses bagi pengunjung untuk menemukan 

ruangannya dan bagi pengguna gedung tidak terganggunya aktivitas mereka 

bahwasannya sedang adanya sebuah acara pada ruang pertemuan. Tidak hanya 
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itu, penempatan ruang rektor dan pimpinan kampus berada ditengah-tengah 

lantai yaitu lantai 4 dari 8 lantai, untuk memudahkan akses dari rektor ataupun 

pimpinan kampus ketika berkegiatan ataupun mengunjungi ruangan dari 

bawahannya. Pada bangunan ini core dimanfaatkan untuk aksesibilitas vertikal 

dan toilet sehingga posisi dari keduanya mudah diakses. Namun, pada 

perancangan proyek ini keduanya membutuhkan cahaya dan penghawaan 

buatan sehingga bangunan tersebut bangunan yang kurang sehat. Ruangan 

pada bangunan ini banyak yang sulit untuk diakses dikarenakan bentukan dari 

denah yang tidak biasa sehingga pemanfaatan ruang terlihat tidak indah dan 

banyak ruangan-ruangan yang tidak mendapatkan cahaya alami.  

 

  

 

  

 

b) Denah Lantai 1 a) Denah Lantai 2 

d) Denah Lantai 3 c) Denah Lantai 4 
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Gambar 2. 1 Denah Rektorat Universitas Hasanudin  

Sumber: unhas.ac.id 

 

 Bangunan yang dijadikan preseden selanjutnya adalah Unisda Centrum yang 

berada di Lamongan. Bangunan ini tidak seperti bangunan rektorat pada 

biasanya karena tidak menunjukkan ciri dari monumental. Unisda Centrum 

terdiri dari dua massa bangunan yaitu bangunan dengan 7 lantai yang 

difungsikan sebagai kantor rektorat dan bangunan dengan 3 lantai yang 

difungsikan sebagai auditorium. Letak bangunan ini berseberangan, dipisahkan 

oleh jalan masuk dari kedua bangunan. Hal yang akan diterapkan untuk proyek 

perancangan ini adalah massa bangunan yang terdiri dua massa, massa 1 dapat 

dijadikan area privat terdiri dari ruangan rektor dan jajaran, massa 2 dapat 

dijadikan sebagai area publik. Pada bangunan ini terdapat ruang pelayanan 

mahasiswa, ruang wisuda dan sebagainya yang dapat diakses oleh mahasiswa 

baru, mahasiswa lama, alumni, dosen, dan pimpinan dengan akses yang mudah. 

Area parkir pada Unisda Centrum ini akan dijadikan contoh karena posisi dari 

area parkir berada pada belakang gedung sehingga tidak menghalangi fasad. 

f) Denah Lantai 5 e) Denah Lantai 6 

h) Denah Lantai 7 g) Denah Lantai 8 
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Hal yang akan diadopsi dari bangunan ini adalah fasad yang tidak 

menunjukkan sebuah hirarki dari gedung rektorat, fasad dibuat dengan gaya 

modern sehingga mengubah kesan dari gedung rektorat yang kaku menjadi 

terkesan mewah dengan fasad yang modern.  

 

 

  

 

Gambar 2. 2 Unisda Lamongan 

Sumber: andyrahmanarchitect.com 

 

Pada gedung rektor Unisda Centrum juga ruangan-ruangan yang ada disusun 

menyesuaikan bentuk dari bangunan sehingga ruangan mendapatkan 

pencahayaan alami dan ruangan dibuat besar.  Analasis dari ruangan yang besar 

adalah memfleksibelkan ketika ruangan diubah fungsinya, alur dari ruangan-

a) Layout Plan  

c) View 1 Unisda Centrum  b) View 2 Unisda Centrum  



 
 

9 
 

ruangan yang ada juga mudah ditebak karena tidak adanya ruangan didalam 

ruangan yang masif. Bangunan ini memiki lorong-lorong disetiap lantainya 

akan tetapi lorong-lorong tersebut mendapatkan cahaya alami. Area resepsionis 

dari bangunan ini juga dapat dijadikan contoh karena memiliki gaya yang 

modern.  

   

 

 

  

 

 

 

 

a) Area Resepsionis  b) Denah Lantai 1  

c) Denah Lantai 2 d) Denah Lantai 3 

e) Denah Lantai 4 f) Denah Lantai 5 
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Gambar 2. 3 Unisda Centrum 

Sumber: andyrahmanarchitect.com 

 

 Universitas Lampung memiliki fasad tropis dengan adanya tritisan disetiap 

lantainya. Tritisan ini dapat dimanfaatkan sebagai area teras lantai. Gedung 

Rektorat Universitas Lampung terlihat monumental dan gagah menjadikan 

bangunan ini ikonik.  

 

 

 

 

g) Denah Lantai 6 h) Denah Lantai 7 

a) Fasad 1  b) Fasad 2  
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Gambar 2. 4 Fasad Gedung Rektorat Universitas Lampung  

Sumber: Dokumentasi kelompok 

 Perbandingan preseden 

 

Tabel 2. 1 Komparasi preseden 

Komparasi  
Rektorat Univ. 

Hasanudin  

Rektorat Unisda 

Centrum  

Rektorat 

Unila  
Perancangan ITERA 

Massa 

bangunan 
1 massa bangunan 2 massa bangunan 

1 massa 

bangunan 
2 massa bangunan 

Konsep Kontemporer Modern Tropis Megah 

 
Dipisahkan 

berdasarkan lantai 

Dipisahkan 

berdasarkan massa 

bangunan dan 

lantai 

Dipisahkan 

berdasarkan 

lantai 

Dipisahkan berdasarkan 

massa bangunan dan 

lantai 

Ruang Non-fleksibel Fleksibel 
Non-

fleksibel 
Fleksibel 

c) Fasad 3  d) Fasad 4 


