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BAB III  

ANALISIS PERANCANGAN 
 

3.1 Analisis Kegiatan 

Berdasarkan studi lapangan dan hasil studi literatur [4,9], jenis kegiatan yang ada 

di ITERA Convention Center adalah sebagai berikut: 

1. Kegiatan utama 

• Kegiatan yang terkait dengan kampus ITERA, yaitu wisuda yang 

diselenggarakan tiga kali dalam satu tahun, stadium generale atau kuliah 

umum yang biasa diselenggarakan hampir setiap minggu, seminar, 

workshop, acara seni pertunjukan dan konvensi. Dengan rata-rata 

pengguna adalah mahasiswa, dosen, serta pengisi acara. 

• Kegiatan eksibisi yang dilakukan oleh masyarakat umum, seperti 

pameran, promosi produk, dan peluncuran produk. Gedung ini juga 

dapat disewakan kepada masyarakat umum untuk acara pernikahan, 

pesta, rapat, dan pertemuan bisnis Dengan tidak ada batasan umur untuk 

pengguna. 

2. Kegiatan pendukung 

• Kegiatan lain yang dapat ditampung oleh ITERA Convention Center, 

yaitu kegiatan transaksi jual-beli, penjualan makanan dan minuman, 

serta penjualan souvenir. 

• Kegiatan administrasi pengelola bangunan, seperti manajer, 

receptionist, dan bagian keuangan. 

• Kegiatan pengelolaan acara seperti event organizer yang tugasnya 

merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan suatu acara. 

• Kegiatan umum yang biasa dilakukan oleh pengguna, yaitu ibadah, 

lavatory, keamanan, kebersihan, bongkar muat barang, konsumsi, dan 

kegiatan teknis lainnya. 
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Berikut adalah alur sirkulasi kegiatan-kegiatan yang ada di ITERA Convention 

Center.  

• Diagram Sirkulasi Kegiatan Konvensi

 

• Diagram Sirkulasi Kegiatan Eksibisi

 

• Diagram Sirkulasi Kegiatan Ruang Sidang

 

• Diagram Sirkulasi Kegiatan Pengelola

 

3.2 Analisis Pengguna  

Pengguna gedung ini dibagi menjadi 3 kelompok utama, yaitu pengelola, pengisi 

acara dan pengunjung. Berikut adalah penjelasan mengenai masing-masing 

pengguna. 

1. Pengelola 

Kegiatan pengelola dapat dibagi menjadi dua bagian, yang pertama yaitu 

manajemen bangunan yang bekerja setiap hari mengurusi perawartan 

bangunan, administrasi hingga dewan pemilik bangunan. Kedua adalah 

panitia acara yang menyewa ruangan tertentu, yang datang hanya pada saat 

persiapan pertunjukan, kontrol suara, kontrol pencahayaan, dan tata ruang.  

2. Pengisi acara 

Pengisi acara datang ke gedung hanya untuk menampil pada saat hari 

pertunjukan. Para pengisi acara membutuhkan fasilitas persiapan dan 

fasilitas istirahat. Fasilitas yang disediakan termasuk ruang tata rias.  



 
 

16 

 

3. Pengunjung 

Fasilitas yang dibutuhkan pengunjung agar pengunjung merasa nyaman 

adalah fasilitas informal seperti restoran dan café, fasilitas servis seperti 

lavatory dan jalur pedestrian, serta fasilitas yang dapat dimanfaatkan 

menjadi ruang-ruang pertemuan formal maupun informal. 

3.3 Persyaratan Fungsional  

Kebutuhan ruang utama pada ITERA Convention Center ada dua, yaitu convention 

hall dan ruang sidang. Convention hallmerupakan ruang yang terbesar dengan 

kapasitas 5000 orang. Ruang yang dapat dibagi menjadi empat bagian ini harus 

mempunyai prefunction lobby, ruang vip dan lavatory vip, serta ruang teknis yang 

terpisah di setiap bagian. Main lobby didesain untuk menguhubungkan ruang luar 

dan prefunction lobby sebagai transisi dari penghawaan alami ke penghawaan 

buatan pada ruang konvensi utama. Prefunction lobby harus terhubung dengan 

lavatory. Main Lobby harus terhubung dengan ruang pendukung seperti café dan  

toko souvenir. Ruang sidang harus mempunyai ruang vip, lavatory, ruang teknis, 

dan lobby tersendiri. 

Persyaratan khusus pada convention hall dan ruang sidang ialah penghawaan 

buatan, pencahayaan buatan, dan sistem akustik yang kedap suara. Sedangkan 

persyaratan khusus untuk main lobby adalah penggunaan penghawaan alami dan 

pencahayaan alami. 
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3.4 Data Tapak 

3.4.1 Data Lokasi 

 
Gambar 3.1 Kabupaten Lampung Selatan 

Sumber: google maps 

 

Lokasi Proyek ITERA Convention Center berada di Provinsi Lampung, 

Kabupaten Lampung Selatan. Dan terletak di Way Huwi, Kecamatan 

Jati Agung. 

 
Gambar 3.2 Kecamatan Jati Agung 

Sumber: google maps 
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Gambar 3.3 Lokasi Proyek 

Sumber: google maps 

 

Lokasi proyek Gedung serbaguna berada di Jalan Terusan Ryacudu, 

Way Huwi, Jati Agung, Lampung Selatan, Lampung. Luas lahan total 

adalah 49.722 m2. Dengan titik koordinat 5°21’24.9”LS 

105°18’37.3”BT. Batas tapak Gedung Serbaguna antara lain :  

• Nomor 1 adalah lahan kosong yang akan dibangun underpass  

• Nomor 2 adalah Jalan Terusan Ryacudu 

• Nomor 3 adalah lahan kosong yang akan dibangun hotel  

• Nomor 4 adalah lahan kosong yang akan dibangun jalan  

3.4.2 Delineasi Tapak 

1) Topografi Lahan 

 Berikut ini adalah gambar dari topografi tapak.  
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Gambar 3.4 Topografi Tapak 

 

 Berikut ini adalah analisis kemiringan kontur pada tapak proyek 

gedung serba guna. 

 

Gambar 3.5 Peta Kontur 
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Gambar 3.6 Potongan Kontur 

 

2) Iklim Lokal 

Kabupaten Lampung Selatan beriklim tropis karena berada di 105‘ 

45’ Bujur Timur dan 5’ 15’ sampai 6’Lintang Selatan. Sama seperti 

daerah beriklim tropis lainnya, Lampung Selatan memiliki dua 

musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau dengan periode 

musim hujan pada bulan November sampa April sedangkan musim 

kemarau pada bulan Mei sampai bulan Oktober. Berikut adalah data 

klimatologis daerah Lampung Selatan selama dua tahun. 

Tabel 3. 1 Data klimatologis tahun 2018-2019 

Bula

n 

T 

min 

(°C) 

T 

max 

(°C) 

Sun 

Radi

ation 

(W/m

2) 

RH 

min 

(%) 

RH 

max 

(%) 

Wind 

Direc

tion 

(°) 

Press

ure 

Min 

(hpA

) 

Press

ure 

max 

(hpA

) 

Rain 

Rate 

(mm) 

Sep 26,5 27,0 36,0 73,8 76,1 190,4 999,3 999,4 0 

Okt 27,7 28,2 39,6 70,8 73,1 194,3 998,2 998,4 0 

Nov 27,9 28,3 39,8 70,7 72,9 196,5 998,0 998,2 0 

Des 27,5 27,9 32,0 77,1 79,2 236,3 998,1 998,2 0 

Rata-

rata 
27,4 27,8 36,85 73,1 75,32 

204,3

7 
998,4 998,5 0 

sumber : BMKG, 2019 
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3) Utilitas  

 
Gambar 3.7 Peta Utilitas 

 

Untuk menunjang tercapainya kenyamanan, keselamatan, 

komunikasi dan mobilitas dalam bangunan diperlukan kelengkapan 

fasilitas bangunan. Di sepanjang jalan terusan ryacudu terdapat tiang 

listrik untuk menjamin kebutuhan kelistrikan dalam bangunan. 

Untuk pipa air kotor sudah berada dekat dengan jalan sehingga bisa 

dimanfaatkan untuk area pembuangan air kotor pada bangunan.  

Sedangkan di sepanjang jalan terusan ryacudu belum ada drainase 

untuk mengaliri air hujan. Jika tidak dibuat air hujan akan mengalir 

ke tapak sehingga dapat menyebabkan genangan atau banjir. Tetapi, 

di sebelah utara tapak terdapat aliran sungai kecil dengan kontur 

yang rendah sehingga dimanfaatkan sebagai drainase alami.  

 
a) pipa air kotor 

 
b) tiang listrik 

Gambar 3.8 Utilitas pada tapak 

4) Aksesibilitas 
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Tapak dapat dijangkau oleh beberapa fasilitas umum di sekitarnya. 

Fasilitas tersebut antara lain : 

Tabel 3. 2 Aksesibilitas sarana umum 

No. Nama Tempat Alamat Jarak ke 

Tapak 

Estimasi 

Waktu 

1)  Institut Teknologi 

Sumatera 

Jalan Terusan 

Ryacudu 

600 m 2 menit 

2)  ATM terdekat Jalan Terusan 

Ryacudu 

600 m 2 menit 

3)  Masjid Agung Airan 

Raya 

Jalan Terusan 

Ryacudu 

600 m 2 menit 

4)  Masjid At Tanwir Jalan Terusan 

Ryacudu 

650 m 2 menit 

5)  Polisi Sektor 

Sukarame 

Jalan Ryaacudu 700 m  2 menit 

6)  Minimarket terdekat Jalan Ryacudu 1 km 4 menit 

7)  Kecamatan 

Sukarame 

Jalan Ryacudu 3,4 km 8 menit 

8)  Rumah Sakit Airan 

Raya 

Jalan Airan Raya 2,2 km 5 menit 

9)  SPBU Jatimulyo Jalan Pangeran 

Senopati 

3,3 km 8 menit 

 

5) Vegetasi 

 

Gambar 3 9 Analisis vegetasi pada tapak 
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Vegetasi yang berada pada tapak, yaitu: 

a) Pohon akasia (Acacia), batang pohon akasia dapat dijadikan bahan 

pembuat kertas dan dapat juga dijadikan pohon peneduh di pinggir 

jalan.  

b) Singkong (Manihot esculenta),  umbinya dikenal sebagai makanan 

pokok penghasil karbohidrat dan daunnya sebagai sayuran. 

c) Pohon pisang (Musaceae), buah tanaman ini merupakan sumber 

energi (karbohidrat) dan mineral, terutama kalium. 

d) Alang – Alang (Imperata cylindrical), sejenis rumput berdaun 

tajam yang kerap menjadi gulma di lahan pertanian. 

6) Aspek visual dari dan ke tapak 

 
Gambar 3.10 Aspek view dari luar ke dalam tapak 

 

Pada tapak proyek ini tidak ada good view karena rata-rata tapak ini 

adalah lahan kosong. 

https://www.google.com/search?safe=strict&hl=id&biw=1496&bih=722&sxsrf=ACYBGNQX57QD3uGNQPYe1KhhcT4i_mJRDg:1576579123833&q=Musaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3sDAqNExWAjMNjSuyzbQss5Ot9JMy83Py0yv184vSE_Myi3Pjk3MSi4sz0zKTE0sy8_OsMjLTM1KLFFBFF7Fy-JYWJyanJqYCAD8ZlideAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwikk4v1vrzmAhUMX30KHXCODqoQmxMoATAUegQIEBAZ
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Gambar 3.11 Aspek view dari dalam ke luar tapak 

 

Untuk aspek visual dari dalam ke luar tapak, area yang merupakan 

good view adalah sisi depan yang menghadap ke jalan utama karena 

terdapat embung ITERA dengan pemandangan yang menarik. 

Sedangkan view dari sisi yang lain merupakan bad view. 

3.5 Analisis Tapak  

Lokasi perancangan berada pada kawasan kampus ITERA. Dari segi lokasi, 

aktivitas masyarakat,serta kebutuhan akan fasilitas publik tapak ini adalah lokasi 

yang potensial untuk dikembangkan menjadi sebuah gedung serbaguna.  

Lahan berbentuk cenderung persegi panjang yang memanjang dari barat ke timur. 

Tidak terlalu banyak pohon besar di dalam tapak, tetapi ada perbedaan ketinggian 

kontur yang signifikan pada tapak ini, sehingga dapat menghambat proses 

perancangan. Pada garis kontur 96 meter cenderung datar terutama di bagian timur 

lahan sehingga dapat di manfaatkan sebagai lapangan parkir. Di bagian tengah 

tapak dapat diletakan bangunan utama yang mengikuti bentuk kontur yang tidak 

rata dengan perbedaan ketinggian lantai. Sedangkan kontur terendah berada di sisi 
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utara tapak yang merupakan aliran sungai kecil yang dapat menimbulkan masalah 

jika tidak dikelola dengan baik. Aliran sungai dapat diperbesar dan diperdalam 

sehingga membentuk kubangan yang lebih besar yang dapat dimanfaatkan sebagai 

penampung aliran air hujan serta dapat memberikan pemandangan yang menarik. 

Dari data vegetasi pada tapak yang telah di jabarkan, tidak ada vegetasi yang 

menarik untuk dipertahankan. Karena kebanyakan vegetasi yang berada pada tapak 

merupakan tanaman perkebunan yang ditanam warga sekitar. Dari arah selatan 

tapak merupakan jalan utama yang kemungkinan terdapat banyak debu dan polusi 

serta bising. Hal ini dapat diminimalisir dengan ditambahkan vegetasi yang dapat 

menangkal debu dan polusi serta mengurangi bising kendaraan.  

Orientasi bangunan dapat menghadap jalan utama agar dapat dilihat oleh banyak 

orang serta merupakan good view yang terdapat embung ITERA.  

 

Gambar 3. 12 Orientasi bangunan 
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Lokasi perancangan juga dikelilingi oleh fasilitas - fasilitas yang mendukung dan 

berhubungan satu sama lain. Seperti fasilitas ibadah yang dekat dengan tapak serta 

kampus ITERA yang dapat dimanfaatkan sebagai fasilitas parkir tambahan jika 

dibutuhkan.  

  


