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BAB 3 

ANALISIS PERANCANGAN 

3.1 Analisis Proyek 

3.1.1 Kegiatan  

Adapun kegiatan-kegiatan dalam perpustakaan ini dikelompokkan sebagai 

berikut 

1). Kegiatan utama 

Kegiatan operasional perpustakaan yang meliputi kegiatan 

pencarian koleksi, membaca, mencari referensi, mencari koleksi 

khusus, dsb. Fasilitas kegiatan utama perpustakaan terdiri dari ruang 

penerima, ruang kontrol, ruang pengawas, ruang simpan katalog, 

ruang baca, dan ruang simpan koleksi. 

 

2). Kegiatan penunjang 

Kegiatan komersial maupun non komersial yang dapat menunjang 

kegiatan utama. Fasilitas yang menunjangnya seperti ruang seminar, 

ruang workshop kafetaria, toko buku, serta ruang-ruang terbuka 

untuk menampung berbagai jenis kegiatan yang akan dilakukan. 

 Kegiatan ini dapat dikelompokkan sebagai berikut: 

 Kegiatan temporer 

 Kegiatan yang berbasis pendidikan seperti workshop, 

seminar, dll. 

 Kegiatan yang menunjang kegiatan utama dalam hal 

penyediaan makanan dan minuman bagi pemustaka dan 

pustakawan 

 Kegiatan fotokopi dan percetakan. 

3) Kegiatan pengelolaan dan administrasi 
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Fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang kegiatan pengelolalan dan 

administrasi adalah fasilitas ruang kantor, ruang katalog dan 

pencatatan, ruang pengolahan dan perawatan buku, dan gudang. 

 

4) Kegiatan servis 

Kegiatan meliputi pengadaan buku secara berkala, administrasi, 

pengecekkan dan perbaikan  utilitas bangunan secara berkala serta 

kegiatan lainnya yang dilakukan untuk menunjang kenyamanan 

aktivitas pengunjung perpustakaan. Fasilitas yang  dapat 

menunjang kegiatan servis antara lain, ruang genset, ruang pompa, 

gudang, area parkir, dan staf dan sebagainya. 

3.1.2 Pengguna 

Berdasarkan beberapa sumber yang ada di internet bisa disimpulkan 

bahwa kawasan ITERA di Lampung Selatan ini rencananya akan 

menampung aktivitas sebanyak 16000 mahasiswa,  dan 800 dosen. 

Pengguna fasilitas perpustakaan ini juga dibagi menjadi dua kelompok, 

yaitu : 

A. Pengunjung Bangunan / Pemustaka 

Penggunan utama dari fasilitas ini tentunya adalah sivitas 

akademik dari ITERA, baik mahasiswa/I, maupun dosen. Namun 

masyarakat umum termasuk kaum difable juga tidak menutup 

kemungkinan untuk bisa menggunakan fasilitas perpustakaan ini. 

Untuk pengguna yang ingin masuk ke perpustakaan dan 

menggunakan fasilitas diharuskan untuk menjadi anggota 

perpustkaan, jika belum menjadi anggota perpus akan dikenakan 

biaya masuk umum. 

 

B. Pegawai perpustakaan / Pustakawan 

Untuk bagian pelayanan, inventaris, dan perawatan buku akan 

dikelola oleh pegawai perpustakaan  yang memiliki ruang sendiri 

dan tidak terbuka untuk umum (akses terbatas).  
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3.1.3 Analisis ruang khusus 

1. Ruang Baca 

a. Meskipun penerangan alami dapat menurunkan biaya operasional 

gedung, kandungan ultraviolet dan panas pada sinar matahari juga 

dapat menyebabkan kerusakan pada kertas, untuk itu diperlukan 

pengaturan cahaya yang baik agar memperpanjang umur buku, dan 

membuat pembaca merasa nyaman. Berdasarkan Peraturan 

Perpustakaan Nasional 2017 iluminasi cahaya yang 

direkomendasikan dalam ruang baca yaitu sebanyak 200 Lumen. 

b. Menurut Peraturan Perpustakaan Nasional 2017, untuk 

temperature area baca,  sebaiknya berkisar antara 20o – 25o  

Celcius. Bila udara terlampau lembab, akan memungkinkan 

timbulnya jamur, pelekat buku lepas, dan kertas-kertas menjadi 

lembab, Sedangkan jika terlampau kering, akan menyebabkan 

kertas kering, kesar, dan getas. 

2. Ruang koleksi 

a. Berdasarkan Peraturan Perpustakaan Nasional 2017, pengaturan 

cahaya yang direkomendasikan dalam ruang koleksi yaitu 

sebanyak 200 Lumen, dan untuk temperaturnya berkisar antara 20o 

– 25o  Celcius. 

b. Keamanan pada koleksi buku yang ada menjadi prioritas utama, 

untuk menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti 

pencurian ataupun kerusakan. 

3. Ruang perawatan buku 

Dalam jurnal Endang Fatmawati yang berjudul Identifikasi faktor-

faktor penyebab kerusakan koleksi perpustakaan, serangga ataupun 

hewan yang sekiranya bisa merusak buku adalah lipas, rayap, kutu 

buku, cendawan, dll. Perlindungan terhadap gangguan tersebut salah 

satunya dengan cara pengasapan. Untuk itu perpustakaan sebaiknya 

memiliki kamar pengasapan sebagai bagian dari perawatan. (ej 
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Bagian dalam kamar pengasapan terdapat rak – rak buku yang 

digunakan untuk perawatan buku. Perawatan dilakukang dengan 

menyemprotkan bahan kimia dan kamar dikunci selama 2 – 3 hari. 

Bahan – bahan kimia yang bisa dipakai menurut perpusnas.go.id antara 

lain : 

 

• Hydrogen Cyanide, Carbon-disulfide 

• Ethylene-oxide yang dicampur dengan Caron dioxide 

• Methyl Bromide 

3.2 Analisis Lahan 

3.2.1 Analisis lokasi 

Lahan pengembangan perpustakaan ITERA berada pada garis  5°21'40.26"S 

dan 105°18'55.84"E. Lokasi yang perpustakaan akan dibangun 

bersebelahan dengan gedung E dan F, dengan memiliki batasan lahan yaitu 

: 

1. Sebelah Utara  : Gedung E kampus Institut Teknologi Sumatera 

2. Sebelah Selatan  : Gedung Pusat Riset Institut Teknologi Sumatera 

3. Sebelah Barat : Gedung F kampus Instiut Teknologi Sumatera 

4. Sebelah Timur : Lahan kosong 
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Gambar 3. 1 Lahan perpustakaan 

3.2.2 Delineasi Tapak 

1. Topografi Lahan 

 

Bentuk kontur yang beragam pada lahan perpustakaan ini menjadikan 

masalah sekaligus potensi dalam mendesain. Keadaan kontur pada lahan 

yang beragam menjadikan potensi jika kontur tetap dipertahankan sehingga 

membuat keadaan lahan tetap seperti apa adanya tanpa adanya urugan atau 

timbunan. Namun kontur juga menjadi masalah karena kondisi lahan yang 

kurang stabil akan menyulitkan struktur bangunan dikarenakan 

kekhawatiran akan terjadinya penurunan tanah. 

 

Titik tertinggi pada kontur berada pada ketinggian 92m dari permukaan laut, 

dan berada di sekitar bundaran utama. Titik terendah berada pada ketinggian 

86,5m dari permukaan laut, daerah ini berada pada sisi timur lahan yang 

berdekatan langsung dengan akses jalan menuju asrama mahasiswa. 
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Gambar 3. 2 Peta topografi 

 

 

Gambar 3. 3 Potongan Kontur 
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Area merah pada gambar peta topografi merupakan area potensial yang 

terdapat pada lahan, area tersebut dinilai potensial karena letaknya yang 

bersinggungan denga jalur gedung E dan F dengan persentase kemiringan 

lahan sekitae 8% terbilang datar. 

2. Aksesibilitas 

 

Akses-akses bangunan sekitar Itera menuju lahan perpustakaan dibagi 

menjadi dua yaitu akses utama yang digunakan untuk kendaraan beroda 2 

dan 4, lalu ada juga akses untuk pejalan kaki yang berada disekitar lahan.  

a. Jarak antara gedung dengan Lahan (Kendaraan) 

 Gedung D dan C ke lahan perpustakaan   = 4 menit 

 Gerbang Itera ke lahan perpustakaan  = 3 menit 

 Asrama mahasiswa ke lahan perpustakaan = 2 menit 

 Gedung F ke lahan perpustkaan   = 1 menit 

 Gedung E ke lahan perpustakaan   = 1 menit 

b. Jarak antara gedung dengan Lahan (Jalan kaki) 

 Gedung D dan C ke lahan perpustakaan   = 7 menit 

 Gerbang Itera ke lahan perpustakaan  = 7-8 menit 

 Asrama mahasiswa ke lahan perpustakaan = 4 menit 

Gambar 3. 4 Aksesibilitas area Itera dengan jalan kaki 

Sumber : Google Maps, diakses pada 6 februari 2020 
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 Gedung F ke lahan perpustkaan   = 4 menit 

 Gedung E ke lahan perpustakaan   = 2 menit 

 

 

 

Gambar 3. 5 Aksesibilitas area Itera dengan jalan kaki 

Sumber : Google Maps, diakses pada 6 februari 2020 

3. Aspek Visual 

 

Pada gambar 3.6 bisa dilihat bahwa tampak visual dari dalam keluar lahan 

adalah sebagai berikut : 

A1. Mengarah ke Gedung E, dan jalan utama , bisa dijadikan pertimbangan 

untuk orientasi bangunan dengan skor 2/5 

A2. Mengarah kebundaran kecil dan asrama, bisa dijadikan pertimbangan 

untuk orientasi bangunan dengan skor 2/5 

A3. Mengarah ke gedung F, namun dengan adanya jalan utama yang terlihat 

direncanakan untuk berada disana sehingga mendapatkan skor 1/5 karena 

area tersebut tidak berpotensi untuk menjadi orientasi bangunan. 
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Gambar 3. 6 View dari dalam ke luar lahan 

 

Pada gambar 3.7 bisa dilihat bahwa tampak visual dari dalam keluar lahan 

adalah sebagai berikut : 

B1. Dari arah bundaran dan jalan utama memiliki skor 4/5 karena area 

tersebut akan banyak dilewati civitas akademika Itera. 

B2. Dari arah timur memiliki skor 3/5 karena dialui oleh jalan, yang 

nantinya memang mengarah ke lahan perpustakaan. 

 

Gambar 3. 7 View dari luar ke dalam lahan 


