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BAB III 

ANALISIS PERANCANGAN 

 

 

3.1 Analisis Kegiatan 

 

Berdasarkan studi lapangan pengguna yang nantinya akan intens menggunakan 

ataupun memiliki ruangan di gedung rektorat sesuai starta organisasi yang sudah 

tertulis dalam Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut 

Teknologi Sumatera dalam sebagai berikut : 

 

1. Kegiatan utama 
 
 
Kegiatan utama nantinya membutuhkan ruang serta menempati Gedung Rektorat 

ITERA yang dilakukan jajaran pimpinan kampus, staff administrasi, serta bebeapa 

bagian UPT. Staff bagian administrasi dan UPT dapat menangani permasalahan, 

serta melakukan penyaringan yang berkaitan dengan mahasiswa, staff pengajar, 

serta civitas ITERA lainnya sebelum memberikan laporan kepada jajaran pimpinan 

kampus. Setelah mendapatkan laporan para pimpinan kampus dan beberapa staff 

ahli melakukan rapat untuk menyelesaikan permasalahan, serta dapat digunakan 

kedepannya dengan menghasilakan sebuah peraturan secara tertulis atau non 

tertulis. Selain itu, juga pimpinan juga berperan sebagai konektor kampus dalam 

hal kerjasama dengan beberapa instansi pemerintahan, perusahanan maupun 

kampus lain, ataupun menjamu rekan kerjasama yang sudah dan akan bersama 

ITERA. 

 

2. Kegiatan pendukung 
 
 
Kegiatan pendukung yang dapat dilakukan didalam area rektorat yang dilakukan 

staff kantor, pengunjung, serta mahasiswa dan dosen sebagai berikut: 

Pada beberapa ruang difungsikan sebagai area pameran keberhasilan proyek 

inovasi, dan rancangan proyek inovasi yang akan dikerjakan dan sudah dikerjakan 

ITERA, dan beberapa kegiatan yang berhubungan dengan event dengan 

mendatangkan narasumber, untuk melakukan seminar ataupun pelatihan. Serta 
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dapat dimanfaatkan mahasiwa,dosen, ataupun pengunjung yang sedang  atau tidak 

menunggu proses administrasi dengan memanfaatkan fasilitas yang diberikan  

seperti area luar bangunan yang berfungsi  area refreshing  dengan melakukan 

piknik, atau sekedar menikmati fasilitas sembari  jalan kaki.  Selain itu didalam 

bangunan juga disedikan area bersantai seperti foodcourt, ruang tunggu, area 

diskusi, area history ITERA serta perputakaan. Dan difasilitasi beberapa fasilitas 

servis seperti mushola, ruang kesehatan, laktasi, dan toilet bagi pengguna fasilitas 

bangunan.  

 

Berikut adalah alur sirkulasi kegiatan yang ada di Area Gedung Rektorat ITERA: 

 

• Diagram Sirkulasi Kegiatan Administrasi Akademik 

 
• Diagram Sirkulasi Kegiatan Administrasi Keuangan 
 

• Diagram Sirkulasi Kegiatan Pimpinan ITERA 

 
• Diagram Sirkulasi Kegiatan UPT 

 

• Diagram Sirkulasi Kegiatan Ruang Rapat 

 
• Diagram Sirkulasi Kegiatan Ruang Auditorium 
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• Diagram Sirkulasi Kegiatan Ruang Multimedia 

 

• Diagram Sirkulasi Kegiatan Area Pajangan   

 

3.2 Analisis Pengguna 

 

Pengguna gedung ini dibagi menjadi 3 kelompok utama, yaitu civitas ITERA, 

mahasiswa dan pengunjung. Berikut adalah penjelasan mengenai masing-masing 

pengguna. 

 

1. Civitas ITERA 

 
 
Kegiatan civitas ITERA terdiri beberapa bagian, yang pertama bagian administrari 

yang menangani tentang keuangan dan akademik, yang kedua bagian pimpinan 

ITERA menangani tentang keadaan administrasi dan non administrasi ITERA, 

menjamu serta menjalin kerja sama antar kampus maupun perusahan, dan yang 

terakhir bagian UPT yang menangani tentang servis kampus mulai dari bagian 

hukum, pemajuan SDM, peninjauan mahasiswa, dan kebutuhan internal kampus. 

 
 
2. Mahasiswa 

 
 
Mahasiswa datang ke gedung untuk melakukan beberapa bagian civitas yang 

bertugas digedung rektorat yang pertama kebagian administrasi pada bagian 

akademik mahasiswa mencari info cuti kuliah, perubahan nilai, penghapusan SKS, 

dan info pendaftaran yudisium. Sedangkan pada bagian keuangan mahasiswa 

mencari info penangguhan UKT, keringanan pembayaran UKT, dan pengurusan 

bebas UKT. Yang kedua kebagian pimpinan ITERA yang dilakukan oleh beberapa 

mahasiswa yang berkaitan dengan proyek yang ada diarea ITERA, atau demo, yang 

terakhir kebagian UPT ini berkaitan dengan menggunakan fasilitas kampus untuk 

mengadakan beberapa event kampus, PRODI, ataupun kegiatan ekstrakurikuler. 
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3. Pengunjung 

 
 
Pengunjung formal terbagi menjadi 2 bagian yang pertama kolega kampus yang 

sudah dan akan bekerja sama disiapkan area beristirahat serta dapat menikmati 

semua fasilitas didalam maupun diluar gedung, yang kedua pengunjung yang 

datang ke event yang dilakukan diarea audotorium dapat menikmati fasilitas diarea 

kawasan gedung rektorat ITERA, dan yang terakhir pengunjung informal dapat 

menikmati fasilitas dalam Gedung seperti: foodcourt, area historial ITERA, ruang 

tunggu, perpustakaan, innercourt, taman, plaza, dan jalur pedestrian sehingga 

pengunjung merasa nyaman dan aman.  

 

Tabel 3.1 Analisa Kebutuhan Ruang berdasarkan Fungsi 

Jenis Kegiatan Kebutuhan Ruang Pengguna Privasi 

Perkantoran 

Pimpinan 

R. Rektor 

R. WaRek 

R. Internal 

R. Senat 

R. Sekertaris 

Civitas 

akademik 

Tinggi 

Administrasi 
R. Akademik 

R. keuangan 

Sedang 
UPT 

R. LKBH 

R. LPPM 

R. SDM 

R. RT 

R. PMB 

Rapat R. Rapat 

Study 

Kunjungan 

Pameran 

 

 

R. Histori ITERA 

R. Pameran Hasil 

Proyek 

R.Pameran  Rencana 

Semua 

 

Rendah 

 

 

 

Diskusi Kerja 

Sama 
R. Video Confrence Pengunjung Sedang 
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Seminar 

Pelatihan 

R. Multimedia 

R. Video Confrence 

Semua Rendah 
Seminar 

Pelatihan 

Penyewaan 

Auditorium 

R. Audotorium 

Penerima 

Pelayanan 
R. Akademik 

R. keuangan 

Mahasiswa 

& 

Civitas ITERA 

Sedang 

Belanja Foodcourt 

Semua 
Rendah 

Sosialisasi 
R. Diskusi 

lobby 

Bersantai 

Innercourt 

R. Tunggu 

Perpustakaan 

Menunggu lift Looby lift 

Dropoff Area Dropoff Pengunjung 

Servis 

Ibadah Mushola Semua Rendah 

Pengawas 
R.Control 

R. Security 
Civitas ITERA Sedang 

Perawatan 

R. Kesehatan 

R. Laktasi 

R. OB & Janitor 

Semua Rendah 

Pemeliharaan 

Shaf Plumbing 

Shaf Listrik 

Shaf Lift 

Civitas ITERA Sedang 

Buang Air Toilet 

Semua Rendah Area Evakusi Tangga Darurat 

Akses Vertikal Tangga & Lift 

Sumber : Analisa Penulis,2020 
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3.3 Persyaratan Fungsional 

 

Pada Proyek Gedung Rektorat ini memiliki beberapa persyaratan khusus yang harus 

dipenuhi seperti: alur sirkulasi yang jelas, terdapat fasilitas kebakaran yang benar 

dan aman berupa jalur evakuasi (tangga, atau lift pemadam kebakaran) dan pada 

bagian ruang arsip harus memiliki dinding yang lebih tahan api, pembagian luasan 

ruang sesuai dengan tingkatan eselon.   

Sedangkan pada bagian eksterior bangunan (fasad) harus memiliki fungsi sebagai 

penghadang radiasi matahari, angin kencang, tempias air hujan dan mengurangi 

cahaya matahari berlebih, sehingga menghasilkan pencahayaan alami yang sesuai 

dengan kenyamanan visual pengguna, penghawaan alami yang sesuai dengan 

keadaan termal pengguna, serta pengurangan emisi energi tak terbarukan dengan 

penerapan arsitektur tropis dengan menggunakan material dan sistem yang sesuai. 
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3.4 Data Tapak 

 

3.4.1 Data Lokasi 
 

Perancangan Gedung Rektorat ITERA berada didalam area kawasan kampus 

berada dititik koordinasi -5°21'46.8"S 105°18'46.6"E, di Jalan Terusan Ryacudu, 

Way Hui, Jati Agung, Lampung Selatan. 

 

Gambar 3.1 Lokasi Lahan 

Sumber: Google.earth.com 

 

3.4.2 Delineasi Tapak 

 

1. Topografi Lahan 

 

Kontur lahan Gedung Rektorat ITERA memiliki jarak kentinggi antar kontur 

mencapai 0.5-1 meter, merupakan jarak kontur yang mendekati landai sedangkan 

posisi lahan berada pada ketinggi 88mdpl hingga 98 mdpl. Untuk mengetahui 

ketinggian lahan secara visual, lahan dipotong melalui 2 sudut memanjang dan 

melintang. Pada bagian lahan yang dipotong secara memanjang yang berjarak 

169m dari ketinggian 98 sampai 96 mdpl dan mendapatkan hasil kemiringan lahan 

sebesar 3%, sedangkan pada bagian lahan yang dipotong melintang yang berjarak 

80 m dari ketinggian kontur 96 sampai 88mdpl mendapatkan kemiringan kontur 
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lahan mencapai 14%, berdasarkan USSSM (United State Sail System Management) 

serta USLE (Universal Sail Loss Equation), pada lahan yang dipotong memanjang 

yang memiliki luas mencapai 13.500 m2 dengan panjang  160 meter dan lebar lahan 

mencapai 80 meter.  

Gambar 3.2 Kontur Awal Lahan 

Sumber: Analisa Penulis, 2019 

2. Iklim Lokal 

 

Kabupaten Lampung Selatan beriklim tropis basah karena berada di 105‘45’ bujur 

timur dan 5’ 15’ sampai 6’Lintang Selatan. Berdasarkan data iklim yang didapatkan 

dari UPT MKG ITERA dalam kurun waktu 3 tahun terakhir digunakan sebagai 

salah satu acuan dalam perancangan, dengan tingkat suhu yang rendah dengan 

kelembaban yang tinggi menimbulkan tingkat kenyaman yang dirasakan kurang. 
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Tabel 3.2 Data Klimatologis tahun 2017 hingga 2019 

Sumber: MKG ITERA,2019 

3. Sarana 

 

Sarana belum tersedia ditapak baik drainase, sumber air bersih dari jalur PDAM 

ataupun air tanah, dan jalur listrik belum tersedia, sedangkan jalur akses menuju 

lahan sudah tersedia dan terletak disebelah selatan yang difungsikan sebagai jalan 

utama yang dapat mengakses ke jalur kota, sedangkan untuk jalur evakuasi ataupun 

alternatif berada disebelah barat lahan kedua jalur ini belum sesuai standar. 

 

Gambar 3.3 Sarana 

Sumber: http://peta.itera.ac.id/ 

  

Tahun 
Avg 

suhu 

Avg 

panas 

radiasi 

Avg 

kelem

baban 

Avg 

arah 

angin 

Avg 

kecepatan 

angin 

Avg 

tekanan 

Avg 

curah 

hujan 

2017 27.2 226.4 2541 198 3.9 997 0.03 

2018 26.7 209 1065 197 3.2 998 0.03 

2019 27 105.6 78.7 198 3.4 999 0.04 

RATA 27 180 1228 198 3.5 998 0.03 
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4. Aksesibilitas 

 

Akses yang tersedia disekitar lahan berada disebelah selatan jalan yang difungsikan 

sebagai jalur utama tapak yang dapat mengakses ke jalur kota, namun akses utama 

ini belum difasilitasi rute jalan yang sesuai standar. Sedangkan untuk akses yang 

dapat difungsikan sebagai jalur evakuasi berada disebelah barat, yang dapat 

langsung mengakses jalan utama kampus. Serta dapat dijangkau oleh beberapa 

fasilitas umum di sekitarnya. 

 

5. Vegetasi 

 

Di area proyek tidak terdapat banyak vegetasi yang dapat di pertahankan hanya 

terdapat beberapa tanaman singkong dan rumput liar, namun terdapat 1-3 batang 

pohon akasia di area barat daya (didalam area resapan air) yang bisa di pertahankan. 

 

6. Bangunan Eksisting dan Rencana Ke Depan 

 

Pada area tapak tidak terdapat baangunan eksisting yang dapat dipertahankan, 

sehingga memudahkan dalam merencanakan gedung rektorat kedepannya 

 

7. Aspek Visual 

 
Gambar 3.4 Aspek View Dari Luar Ke Dalam Tapak 

Sumber: Data Penulis, 2020 
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Tidak terdapat view yang menarik jika dilihat dari sudut luar kedalam tapak, hanya 

terdapat rumput liar dan beberapa tanaman singkong yang dikelola warga setempat. 

 

Gambar 3.5 Aspek View Dari Dalam Keluar Tapak 

Sumber: Data Penulis,2020 

Sedangkan view dari dalam ke luar tapak terdapat beberapa yang dapat dijadikan 

sebagai salah satu view bangunan yang dapat dinikmati pengguna, maupun 

pengunjung. 

 
 

3.5 Analisis Tapak 

 

Lokasi perancangan berada pada kawasan kampus ITERA. Lahan berbentuk 

persegi Panjang yang memanjang dari barat ke timur, dengan beberapa pohon disisi 

barat daya tapak dengan perbedaan ketinggian kontur yang signifikan pada sisi ini. 

Sehingga memerlukan perlakuan khusus dengan memanfaatkan sebagai area 

kolam, yang disandingkan dengan area parkir pada bagian baratnya sehingga 

terdapat koneksi yang dapat dimanfaatkan pedestia. Area bangunan akan diletakan 

ditengah tapak karena ketinggian kontur yang relative landai, dengan penambahan 

pemotongan pada area yang ketinggian kontur melebihi tinggi kontur pada area 

bangunan untuk dijadikan jalur sirkulasi, plaza, serta taman. Dengan 

mempertimbangkan view yang didapatkan dari tapak, untuk peletakan bangunan 

dan jalur sirkulasi. 


