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BAB III 

ANALISIS PERANCANGAN 

 

3.1 Analisis Kegiatan dan Pengguna 

3.1.1 Kegiatan dan Pengguna 

Yang pertama diperhatikan adalah pembagian pengguna bangunan, 

dikarenakan gedung Rektorat ini adalah gedung yang bersifat semi publik. 

Yang dimaksud semi publik disini adalah gedung ini mempunyai bagian-

bagian ruangan yang berhubungan langsung dengan sivitas akademika kampus 

ataupun ruangan yang khusus dibuat untuk keperluan privasi pengguna. 

Beberapa pengguna bangunan ini yang di lansir dari wawancara bagian 

kepegawaian Institut Teknologi Sumatera adalah Rektor, Wakil Rektor, bagian 

keuangan, bagian akademik, bagian kemahasiswaan, bagian TIK, Mahasiswa, 

dan staff administrasi lainnya (Bagian Kepegawaian, Yudi, 2019). Di dalam 

gedung rektorat juga akan terjadi banyak birokrasi mengenai administrasi 

kampus, dari hasil studi banding yang penulis lakukan pada gedung Rektorat 

UNILA ada beberapa tinjauan kegiatan yang akan terjadi didalam sebuah 

gedung Rektorat. 
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Gambar 3. 1 Struktur birokrasi pada Kampus Universitas Lampung  

Yang pertama adalah tempat pembayaran ukt atau loket ukt adalah tempat 

administrasi keuangan mahasiswa dan organisasi. Seperti pengajuan banding, 

pembayaran ukt, penangguhan ukt, keuangan prodi dan keuangan organisasi. 

Pusat administrasi kampus adalah tempat perencanaan, pengendalian, dan 

pengorganisasian segala kegiatan kampus. Selain itu, ada tempat yang 

mengatur tentang jadwal dosen lokal maupun dosen terbang. Hal ini 

menyangkut tentang keberangkatan dosen atau tendik, biaya akomodir yang 

akan digunakan, penginapan dan lain sebagainya (Bagian Umum dan 

Keuangan, ITERA). 

 

Gedung rektorat juga mengatur bagian kelembagaan kampus intra kampus 

maupun ekstra kampus dengan kegiatan-kegiatan sayembara yang diadakan 

oleh pihak luar, dan disini peranan kemahasiswaan harus mengawasi setiap 

kegiatan dari mahasiswa karena hal tersebut juga akan masuk kepenilaian 

sebuah Institusi atau Universitas (Kemahasiswaan UNILA, Rohana, 2019). 

Contohnya, dalam intra kampus seperti hubungan kampus dengan keluarga 

mahasiswa (KM) Institut Teknologi Sumatera dan ekstra kampus yang 

mengurusi bagian untuk study exchange ataupun hubungan kampus Institut 

Teknologi Sumatera dengan kampus diluar Indonesia. Pengguna gedung ini 
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akan mengisi ruang yang berbeda-beda didalam gedung Rektorat serta 

memiliki kebutuhan ruang yang berbeda-beda pula. 

 

3.1.2 Persyaratan Fungsional 

Fungsi dalam gedung sendiri mungkin dapat di pisahkan kebutuhannya 

berdasarkan lantai bangunan. Karena fungsi dari gedung rektorat yang bisa 

dibilang mengurusi banyak hal dan hubungannya bukan hanya ke satu pihak, 

hal tersebut dapat menjadi satu tinjauan yang mengharuskan perbedaan area 

kerja dari masing-masing bidang agar dapat bekerja lebih optimal. Lantai satu 

berisikan semua hal yang berhubungan dengan sivitas akademika kampus 

Institut Teknologi Sumatera contohnya seperti loket pembayaran UKT, bagian 

permohonan izin untuk melakukan dispensasi perkuliahan, bagian perizianan 

pengadaan acara kampus maupun bagian perizinaan lainnya yang bersangkutan 

dengan sivitas akademika kampus. 

 

Lantai dua berisi ruang yang mengatur data masuk dari mahasiswa, 

menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh sivitas akademika 

kampus dan hal-hal lain yang fisatnya semi publik. Lantai 3 berisi ruang rapat 

dari staff maupun para petinggi, bagian yang mengurusi tentang organisasi 

intra maupun estra kampus ataupun hal-hal yang menyangkut kampus yang 

sifatnya privat dan tidak semua orang dapat mengakses ruangan tersebut. 

Sedangkan, lantai paling atas yaitu lantai empat berisi ruang rektor beserta 

ruang wakil rektor dan juga ruang para petinggi kampus yang sifatnya privat. 

 

3.2 Analisis Tapak 

3.2.1 Analisis Lokasi 

Pembangunan gedung Rektorat ini berada di kampus Institut Teknologi 

Sumatera, lokasi pembangunannya berada di dekat gedung F yang mendaptkan 

akses masuk utama dari gerbang barat Institut Teknologi Sumatera. Dengan 

luas lahan yang akan dibangun kurang lebih 13.270 m2. 
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Gambar 3. 2 Batas lahan yang akan dibangun  

Sumber: Dokumen Prodi Geomatika ITERA (https://peta.itera.ac.id/peta/) 
 

 

Gambar 3. 3 Batas lahan yang akan dibangun  

Sumber: Dokumen Prodi Geomatika ITERA (https://peta.itera.ac.id/peta/ 

 

3.2.2 Delineasi Tapak 

Pada lahan pembangunan ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan 

pembangunan, hal-hal tersebut terbagi menjadi: 

1. Lokasi lahan  
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Berikut meripakan bentuk kontur topografi dari lahan yang akan dibangun.  

 

 
Gambar 3. 4 Peta kontur lahan  

Sumber: Analisis Kaprodi Arsitektur ITERA (Ir. Eko Purwon, MSAS. 2019) 

 

Gambar 3. 5 Potongan kontur lahan  

Sumber: Analisis Kaprodi Arsitektur ITERA (Ir. Eko Purwon, MSAS. 2019) 

 

2. Iklim lokal 

Yang kita ketahui bahwa lokasi pembangunan proyek kali ini berda di 

kawasan kampus Institut Tenologi Sumatera yang beriklim tropis. Iklim 

tropis sendiri dapat diartikan sebagai suatu daerah yang terletak di antara 

garis isotherm di bumi bagian utara dan selatan, atau daerah yang terdapat 

di 23,5° lintang utara dan 23,5° lintang selatan. Pada dasarnya wilayah 

yang termasuk iklim tropis dapat dibedakan menjadi daerah tropis kering 
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dan daerah tropis lembab. Iklim tropis memiliki dua musim yaitu musim 

hujan dan juga musim hujan.  

 

Tertera dalam buku Lampung Dalam Angka 2019 yang dikeluarkan oleh 

Badan Pusat Stastistik Lampung (BPS Lampung) yang diamati dari 

Stasiun Meterologi Radin Inten II mencapai suhu maksimum diangka 

35.8°C dan suhu minimum 20.0°C dengan kelembaban terendah 29.00% 

dan kelembaban tertinggi mencapai angka 100%. Kemudian, kecepatan 

angin maksimum 45.0 m/det dengan rata-rata 3.26m/det pada hari biasa. 

Serta juga curah hujan tertinggi dalam setahun mencapai 399.5 mm dan 

terendah 3.5 mm.  Dengan angin yang datang dari arah barat laut ke arah 

tenggara dan juga sebaliknya. 

3. Akesesibilitas  

Posisi dari lahan proyek berada diantara dua jalan sub yang mengarah dari 

gerbang utama dan arah timur kampus, akses utama terdekat menuju jalan 

kota adalah melalui jalan dari gerbang barat kampus Institut Teknologi 

Sumatera dan jalan tersebut juga bisa menjadi jalan alternatif utama untuk 

masuk kedalam lokasi bangunan Rektorat. Lokasi lahan juga berbatasan 

dengan:  

Utara  : Gedung F  

Selatan : Embung Utama  

Timur  : Lahan Perpustakaan  

Barat  : Stasiun MKG Institut Teknologi Sumatera  
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Gambar 3. 6 Peta lahan ITERA  

Sumber: Dokumen Prodi Geomatika ITERA (https://peta.itera.ac.id/peta/) 

 

4. Vegetasi dan bangunan eksisting 

Hampir seluruh lahan ditutupi oleh vegetasi pohon singkong, pohong 

singkong ini berasal dari penduduk sekitar yang memanfaatkan lahan 

kosong Institut Teknologi Sumatera sebagai lahan tanam. Vegetasi pada 

lahan dapat berubah-ubah sesuai musim tanam atau tanaman apa yang di 

tanam oleh penduduk. Tanaman yang paling sering ditanam adalah 

singkong, jagung dan juga umbi-umbian. Selain tanaman dari penduduk 

terdapat sebuah pohon yang cukup besar yang berada di bagian selatan 

lahan (Lampiran). Selain vegetasi, terdapat bangunan eksiting pada lahan 

yaitu sebuah sumur yang beratapkan genteng pada bagian selatan dan juga 

sebuah genangan air yang cukup besar yang juga terdapat di bagian selatan 

lahan. 
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Gambar 3. 7 Invetaris lahan  

 

5.  Aspek visual dari dan ke tapak  

Tapak dikelilingi oleh lahan tanam warga yang berisikan vegetasi 

sementara, bagian arah ke selatan lahan berhadapan dengan Embung 

utama Institut Teknologi Sumatera yang bisa jadi nilai lebih pada bagian 

menghadap selatan dan bisa jadi pertimbangan dalam bukaan pada fasad 

nantinya. Dan juga 4 arah visual lainnya: 

Utara  : Gedung F  

Selatan : Embung Utama  

Timur  : Lahan Perpustakaan  

Barat  : Stasiun MKG Institut Teknologi Sumatera  

 


