
BAB IV

ANALISA PENDEKATAN PERENCANAAN DAN PERANCANGAN

4.1. Analisa Eksternal

4.4.1.1. Analisa Peaiilihan Lokasi/site

Untuk menentukan lokasi pembangunan Kantor

Kabupaten Dati II Tegal, yang menjadi dasar pertimbangan

adalah:

a. Aspek strategis, Yaitu mudah dijangkau dari setiap

bagian wiiayah kota; merupakan lokasi yang

strategis dari sudut pandang yang luas dan

memiliki nilai estetika yang tinggi

b. Aspek Teknis, Yaitu di dalam kaitannya dengan

pembangunan perkotaan, hal ini diusahakan agar

lokasi terpilih benar-benar dapat menampung

perkembangan pemukiman perkotaan sampai jangka

waktu panjang

c. Aspek Administratif, dalam menentukan lokasi

mempertimbangkan terhadap kedekatan hubungan

terhadap area fungsional Pemerintah/fungsi

instansional lainnya.



4.2.1. Penentuan Lokasi

Lokasi/site yang terpilih berdasarkan pada

pertimbangan mengenai tujuan perencanaan dan perancangan

bangunan Kantor Kantor Kabupaten, maka lokasi Kantor

Kabupaten di Kota Slawi telah memenuhi persyaratan sebagai

berikut:

a. Persyaratan Lokasi

- Kesesuaian dengan master plan

- Kemudahan dalam pencapaian

- Kedekatan dengan area fungsional Pemerintah

b, Persyaratan Site

- Kemudahan dan kejelasan pencapaian

- Tingkat gangguan suara/nois

- Tata letak sita mendukung penampilan banguanan

- Terpenuhinya persyaratan lingkungan dalam site,

yang meliputi:

- Jaringan utilitas

- Kondisi Topografi

- Luasan site memungkinkan

c. Kriteria Pemilihan Site

a. Status tanah

status tanah dipertimbangkan dalam pemilihan

alternatif lokasi, mengingat bahwa pembangu

nan suatu ibukota akan lebih mudah dilakukan

apabila tanah yang tersedia adalah Tanah

Milik Negara, sehingga tidak diperlukan lagi

pembebasan tanah yang biasanya memerlukan



mempunyai hubungan kerja yang sangat erat dalam

operasionalnya dianjurkan untuk dikonsentrasikan

menjadi satu komplek perkantoran yang kompak dan

harmonis.

Lokasi yang dianjurkan memenuhi syarat-syarat sebagai

berikut : lokasinya strategis, dan mudah dijangkau

dari setiap bagian wiiayah kota, merupakan lokasi

yang strategis dari sudut pandang yang luas dan

memiliki nilai estetik yang tinggi.
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Gambar : Peta B pembagian ruang komponen Kota

Slawi.



B. Fasilitas pendidikan

- Fungsi

Merupakan kegiatan peningkatan kemampuan sumber daya

manusia agar lebih trampil pada berbagai bidang

keilmuan baik yang bersifat teoritis, maupun praktis,

serta moral dan etika untuk mewujudkan manusia

seutuhnya, terdiri dari Taman kanak-kanak, Pendidikan

dasar, Pendidikan menengah pertama, Menengah atas,

Akademi dan Perguruan tinggi.

- Orientasi lokasi

- Untuk Taman kanak-kanak dan Pendidikan dasar

lokasinya tersebar di setiap bagian kota dan

merupakan unit lingkungan perumahan'.

- Untuk Pendidikan menengah pertama dan menengah atas

lokasinya menyebardi segenap bagian wiiayah kota.

- Akademi dan Perguruan tinggi, memerlukan lokasi

yang luas dan merupakan komplek sekolah dari

berbagai bidang kejuruan beserta perlengkapannya,

lokasi diusahakan dipinggir jalan arteri.
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Gambar : 4.3. Peta pembagian ruang komponen Kota

Slawi.

C. Fasilitas kesehatan

- Fungsi

Merupakan kegiatan pengobatan baik untuk pasien

berobat "jalan" maupun yang melakukan perawatan

intensif (opname). Terdiri dari berbagai jenis skala

pelayanan yaitu : Puskesmas, Poliklinik, Rumah sakit.



Orientasi lokasi

- Untuk Rumah sakit umum lokasi berada di bagian kota

yang berudara bersih, sejuk dan tenang serta mudah

dijangkau melalui kendaraan umum.

- Puskesmas dan Poliklinik lokasinya terletak di

setiap wiiayah kota.
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Gambar : 4.4. Peta D pembagian ruang komponen

Kota Slawi.



D. Fasilitas Keamanan

- Fungsi

Menyelenggarakan keamanan dan ketentraman bagi
penduduk maupun kepentingan nasional dari segala

macam rintangan baik dari luar maupun dalam.

Unsur-unsur yang terlibat di dalamnya adalah AD, AL,

AU, POLRI dan ditunjang oleh unsur-unsur sipil

lainnya sebagai pendukung sistem pertahanan keamanan

rakyat semesta.

- Orientasi lokasi

Lokasi Kepolisian berada di lingkungan kota untuk

angkatan lainnya orientasi lokasi berada di pinggiran

lingkungan kota.
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Gambar : 4.5. Peta E pembagian ruang komponen

Kota Slawi.

E. Perumahan

Merupakan bagian terbesar dari areal kota dan merupakan

sarana hunian yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Lokasinya tersebar di segenap bagian wiiayah kota. Pada

lokasi-lokasi yang mempunyai nilai tanah tinggi untuk

lingkungan perumahan yang memadai dan memenuhi



syarat/standar lingkungan yang memadai, antara lain

mempunyai karakteristik : tingkat kemudahan hubungan

yang tinggi ke segenap bagian kota; memenuhi syarat-

syarat kesehatan, tidak tercemar, tersedia fasilitas

dan utilitas lokal yang lengkap.

Peta F

Gambar : 4.6. Pembagian ruang komponen Kota

Slawi.



F. Jalan Arteri

Jalan raya yang menghubungkan bagian wiiayah kota yang

satu dengan lainnya dan menampung arus lalu lintas yang

melakukan perjalanan dari setiap bagian wiiayah kota.

lokasi : Menyebar menembus setiap bagian wiiayah kota.
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Gambar : 4.7. Peta G Pembagian ruang Komponen

Kota Slawi.

G. Kuburan

Tempat pemakaman bagi warga kota yang meninggal, serta

berfungsi sebagai jalur hijau. Lokasinya berada jauh

dari kota untuk menghindari polusi air dan udara.



4.3. Pengolahan Tapak yang Mendukung Citra Pusat

Pemerintahan

Wiiayah pengembangan di Pusat perencanaan yang

diharapkan dapat menjadi pendorong utama bagi pertumbuhan
kota dan menjadi titik orientasi warganya, didalam
perencanaan harus mempertimbangkan faktor eksternal dan

internal.

Pertimbangan faktor eksternal dilakukan agar dalam

pengembangan kawasan tersebut tidak terdapat pengaruh
buruk kepada wiiayah sekitarnya, terutama dalam member!

identitas Politis Kabupaten Dati II Tegal. Secara

eksternal, lokasi pusat pemerintahan harus dipilih pada

posisi yang strategis, yang dalam pengembangannya tidak
lepas dari keterkaitan dengan wiiayah lain.

Secara Internal, lokasi Kantor Kabupaten dipilih

dengan pertimbangan potensi-potensinya yang menonjol

sebagai Pusat Pemerintahan, terutama dari segi fisik dan

lingkungan yang dapat menunjang citra kota.

Menurut Kevin Lynch, Bahwa komponen citra kota adalah

identitas, yaitu ciri dari unsur-unsur yang membuat suatu

kota menonjol.

Dengan menggunakan dasar teori dari Lynch, dan

batasan-batasan yang akan dicapai diatas, perencanaan dan

perancangan Kantor Bupati dalam kawasan Pusat Pemerintahan
dilakukan melalui penggalian potensi kondisi fisik dan

lingkungan, terutama dengan pertimbangan tapak bangunan.



4.3.1- Pemanfaatan Lahan

Kondisi tanah di wiiayah perencanaan cukup datar
dengan kemiringan 0-3X, dimanfaatkan untuk peletakan
Bangunan-bangunan Kantor Kabupaten. Pemanfaatan kontur
alaffi secara alami dipilih untuk digunakan sebagai
pengaturan kedudukan/letak sesuai dengan hubungan Tata
Kerja Instansi Pemerintah yang erat dalam operasionalnya.

Tetapi secara horizontal, peletakan Kantor Bupati
akan mendukung kesan monumental apabila berada di tengah-
tengah lahan Pusat Pemerintahan. Dengan keberadannya
Kantor Bupati di tengah-tengah lahan dan instansi lain,
maka akan sesuai dengan fungsinya sebagai pusat orientasi.

Kejelasan orientasi merupakan bagian dari kesan
visual diperlukan untuk menunjang Citra Pusat Pemerinta
han. Kejelasan orientasi dan titik sumbu merupakan dua
unsur yang saling membentuk, keduannya berkaitan dengan
simetrisitas ruang dan masa bangunan, yang mendukung nilai

formal Pusat Pemerintahan.

Simetri adalah suatu aspek keseimbangan dalam kompo

nen. Ciri-ciri keseimbangan visual dari bentuk berasal
dari: Wujud, Ukuran, Warna, Tekstur, Posisi, Orientasi,
Inertia visual yang terlihat dari elemen-elemen dibidang

penglihatan ( lihat gambar 4.8. )
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Pada Pusat Pemerintahan ini, titik orietasi merupa

kan titik pertemuan sumbu yang dibuat. Titik orientasi

juga dibentuk dari elemen terhadap satu sama lain secara

visual termasuk jaringan transportasi di kawasan Pusat

Pemerintahan. Orientasi yang menoiptakan simetrisitas akan

memberikan kesan resmi, teratur sesuai dengan nilai formal

yang harus dipanoarkan Pusat Pemerintahan sebagai lembaga

tertinggi Negara.



nenjadi PusatAdanya komponen fungsional kota menj

Pemerintahan yang baru,

fasilitas pusat kota yang lain di sekitarnya, misalnya
Hesjid agung, Gedung pertemuan, Gedung oiah raga dan
Gedung - gedung kesenian, maka kejelasan orientasi dari
fasilitas-fasilitas tersebut akan mendukung nilai
pemersatu yang menjadi titik orientasi.

Di dalam perencanaan dan perancangan Kantor Kabupaten

Dati II Tegal, bangunan dan ruang yang penting diletakan
pada garis sumbu, antara lain: Kantor Bupati, Kantor
Sekwilda, Pendopo dan lapangan upacara sedangkan fasilitas
Pemerintah yang dianggap kurang penting, diletakan diluar
garis sumbu, tetapi tetap berorientasi secara simetri.
Bangunan yang ditempatkan pada satu sumbu yaitu :

1. Kelompok Ruang Bupati dan Ruang Sekwilda

2. Kelompok Ruang Pertemuan/Pendopo

3. Kelompok Fasilitas Umum.

maka akan mendorong munculnya

Ada beberapa alternatif peletakan bangunan Kantor

Kabupaten Dati II Tegal yaitu antara lain :



- Alternatif 1 tidak efektif karena dengan adanya

kelompok fasilitas umum dibelakang maka privacy

ruang Bupati akan terganggu.

- Alternatif 2 kurang efektif bila bangunan pendopo/

ruang pertemuan diletakan ditengah-tengah antara

bangunan fasilitas umum karena akan menghambat

sistem pelayanan yang saling berhubungan.

- Alternatif 3 cukup efektif karena sudah sesuai

dengan hirarki dan sifat pelayananya, dimana

bangunan utama menjadi titik orientasi dari

bangunan lainya.

Berdasarkan alternatif yang ada maka yang terpilih

adalah alternatif no. 3 karena sudah sesuai dengan

persyaratan sebagai Kantor Pemerintah yang berfungsi
sebagai pusat pelayanan kepada masyarakat.

4.4. Organisasi Ruang

Pengelompokan organisasi ruang berdasarkan pada hirarki

pelayananya dapat dibagi menjadi :

- Kelompok Publik

Merupakan ruang-ruang yang berhubungan langsung

dengan masyarakat.



Kelompok Semi Publik

Merupakan ruang-ruang yang tidak berhubungan

langsung dengan masyarakat.

Kelompok privat

Merupakan ruang-ruang yang digunakan untuk

aktifitas intern karyawan, masyarakat tidak

berhubungan langsung

Kelompok service

Ruang-ruang yang berfungsi untuk mewadahi kegiatan

pendukung operasionalnya atau service

- Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelompokan

ruang adalah :

a. Sifat, bentuk, dan karakteristik kegiatan

yang diwadahi

b. Pengelompokan ruang yang mempertimbangkan

pada hirarki pelayanan yang disesuaikanan

dengan fungsinya sebagai pelayanan kepada

masyarakat.
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Gambar 4.11 : Pengelompokan tiap unit-unit fungsi

4.5. Analisa Pola Penataan Fungsi Bangunan

Di dalam Kantor Kabupaten Dati II Tegal berdasarkan

hirarki jabatan dalam kepemimpinan dan sifat pelayanan

terhadap masyarakat, dapat dibagi menjadi tiga kelompok

(zonning), yaitu:

- 2onning I =Merupakan fungsi-fungsi legislatif.

- Zonning II

- Zonning III

: Untuk fungsi-fungsi

seperti Itwilkab, B

koordinasi

7, Bappeda.

: Untuk dinas-dinas, Direktorat non

Direktorat dan fungsi-fungsi yang

bersifat umum lainya.



Dengan batasan-batasan diatas, perletakan fungsi

bangunan dalam Kompleks Pemerintahan seperti yang

tercantum di dalam Struktur Organisasi Pemerintah Dati II

Tegal, maka Kantor Bupati diletakan sebagai sentral
bangunan-bangunan sekitarnya, kemudian bangunan fungsi

lainya seperti Sospol, Bappeda, B?. 7, Dinas-dinas dan

instansi vertikal lainnya diletakan disekitar bangunan

Kantor Bupati.

4.6. Analisa Kebutuhan Ruang Bangunan

4.6.1. Internal

4.6.2. Ruang Dalam

Hubungan ruang yang terjadi didalam bangunan Kantor

Bupati, diperoleh berdasarkan pada kebutuhan ruang yang di

tuntut oleh adanya tata kerja, tata koordinasi,

karakteristik kegiatan yang dilakukan, yang meliputi:

jumlah kegiatan, jumlah personil, bentuk dan macam serta

karakteristik kegiatan kerja yang dilakukan.

Berdasarkan susunan hirarki jabatan Struktur

Organisasi Pemerintah Kabupaten Dati II Tegal, maka secara

garis besar ruang-ruang dapat di kelouipokan sebagai

berikut:

a. Kelompok Ruang Bupati ;

- Ruang kerja Bupati

- Ruang tunggu

- Ruang tamu

- Ruang ajudan dan staf



- Ruang-ruang servis dan sirkulasi

b. Kelompok Ruang Sekretaris Wiiayah Daerah :

- Ruang kerja Sekretaris Wiiayah Daerah

- Ruang rapat

- Ruang tunggu

- Ruang tamu

- Ruang istirahat

- Ruang service dan sirkulasi

e. Kelompok Ruang Asisten Sekretariat Bidang Pemerinta-

han :

- Ruang asisten sekretaris

- Ruang staf asisten sekretaris

- Ruang kepala bagian pemerintahan

- Ruang kepala sub bagian pemerintahan

- Ruang administrasi bagian pemerintahan

- Ruang kepala bagian hukum, organisasi dan tata laksa-

na

- Ruang kepala sub bagian hukum, organisasi dan tata

laksana

- Ruang administrasi bagian hukum, organisasi dan tata

laksana

- Ruang kepala bagian humas

- Ruang kepala sub bagian humas

- Ruang rapat .,

- Ruang tunggu

- Ruang simpan

- Ruang service dan sirkulasi



d. Kelompok Ruang Asisten Sekretariat Bidang Ekonomi,

Pembangunan dan Kesra

- Ruang asisten sekretaris bidang ekonomi

- Ruang staf asisten sekretaris bidang pembangunan

- Ruang kepala bagian perekonomian

- Ruang kepala sub bagian perekonomian

- Ruang administrasi bagian perekonomian

- Ruang kepala bagian pembangunan

- Ruang kepala sub bagian pembangunan

- Ruang administrasi bagian pembangunan

- Ruang kepala bagian kesra

- Ruang kepala sub bagian kesra

- Ruang administrasi bagian kesra

- Ruang rapat

- Ruang arsip

- Ruang tunggu

- Ruang simpan

- Ruang-ruang service dan sirkulasi

e. Kelompok Ruang Asisten Sekretaris Bidang Umum :

- Ruang asisten sekretaris bidang umum

- Ruang staf asisten sekretaris bidang umum

- Ruang kepala bagian keuangan

- Ruang kepala sub bagian keuangan

- Ruang administrasi bagian keuangan

- Ruang kepala bagian kepegawaian

- Ruang kepala sub bagian kepegawaian

- Ruang kepala bagian umum dan pro^okol



- Ruang kepala sub bagian umum dan protokol

- Ruang administrasi bagian umum dan protokol

- Ruang rapat

- Ruang tunggu

- Ruang arsip

- Ruang simpan

- Ruang-ruang service dan sirkulasi

Kecuali kelompok ruang untuk unit kerja Pemerintah

daerah, kantor Bupati dengan kepala daerah Tingkat II

Tegal dilengkapi dengan gedung pertemuan/pendopo

kabupaten. Kelompok-kelompok ruang yang termasuk dalam

bangunan gedung pertemuan/pendopo kabupaten ini adalah :

a. Kelompok Ruang Pertemuan/balai kesenian

- Hall utama

- Ruang belakang panggung, pantry, gudang, toilet

- Ruang-ruang service dan sirkulasi

b. Kelompok Ruang Fasilitas Umum

- Gallery

- Kantin

- Musholla

- Koperasi

- Ruang oleh raga

- Dharma Wanita

- Ruang-ruang service dan sirkulasi

c. Kelompok Ruang Fasilitas Penunjang

- Ruang pola/duta

- Ruang komputer



- Ruang pusat arsip

- Ruang pers

- Ruang jaga

- Ruang pengemudi

- Ruang cetak

- Ruang perpustakaan

- Ruang service dan sirkulasi

4.6.3. Analisa Besaran Ruang

Untuk memperoleh luas ruangan yang optimal untuk
menampung kegiatan-kegiatan setiap unit kerja yang ada
maka diperlukan Pendekatan besaran ruang yang berdasarkan

atas :

- Jenis ruang/fungsi ruang

- Jumlah pemakai

- Jumlah dan dimensi peralatan yang dipakai

- Standart ruang kerja

- Bentuk sisitem lay out yang dipakai

4.6.3.1. Bentuk ruang

Guna mencapai suatu bentuk ruang kegiatan yang meng-

hasilkan pekerjaan yang optimal, maka maka faktor-faktor

yang menentukan bentuk ruang adalah :

- Karakteristik pola gerak aktifitas

- Sifat kegiatan yang diwadahi

- Faktor kemudahan pembentukan dan perawatan ruang



4.6.3.2. Alternatif Bentuk Ruang

Ada beberapa alternatif bentuk ruang yang dibuat dalam

perencanaan, yaitu :

- Bentuk Lingkaran

Lingkaran adalah sebuah bentuk yang mempunyai pusat
orientasi kedalam dan pada umumnya bersifat stabil
dengan sendirinya menjadi pusat lingkaran.

- Bentuk Segi Tiga

Bentuk menunjukan fasilitas. Jika segi tiga
terletak pada salah satu sisinya, segi tiga
merupakan bentuk yang sangat stabil. Jika diletakan
pada salah satu sudutnya, maka dapat juga tampak
seimbang dalam tahap yang sangat kritis atau tampak

tak stabil.

- Segi Empat/persegi panjang

Segi panjang menunjukan suatu yang murni dan
rasional, merupakan bentuk-bentuk yang statis,
netral, dan tidak mempunyai arah, bentuk ini sangat
stabil dan dinamis. Bentuk ini dapat

dipergunakan oleh semua jenis pekerjaan.

Maka alternatif ruang yang dipergunakan dalam

perencanaan dan perancangan Kantor Kabupaten Dati II Tegal
adalah lihat tabel disamping.
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Gambar : 4.1. Tabel alternatif bentuk ruang

4.6.3.3. Hubungan Ruang

Hubungan interaksi antara ruang-ruang yang salmg

bertautan antara fungsi dan kegiatan berdasarkan

dan hirarki kedudukannya.

Hubungan ruang yang ada di dalam Kantor Bupati

adalah sebagai berikut :



Lt 1.

Lt II.
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Gambar : 4.12. Sistem hubungan ruang



4.6.4. Analisa Tata Ruang Luar

a. Ruang Parkir

Penataan ruang parkir dibuat dibeberapa tempat yang

berdekatan dengan kelompok bangunan yang setara hirarki

fungsionalnya agar dapat memudahkan pencapaian langsung ke

bangunan yang dituju.

Perhitungan luas parkir kendaraan dilakukan

berdasarkan standart yang berlaku di propinsi Dati I Jawa

Tengah. Standart ruang tersebut adalah sebagai berikut :

- Standart bangunan perkantoran : 1 mobi1/100 m2

luas bangunan

- Luas ruang yang dibutuhkan untukl mobil yang

parkir 15 - 23 m2

- Luas parkir untuk kantor Bupati, minimal 600 m2

- Luas ruang parkir untuk pendopo, minimal 390 m2

b. Taman/Tata hijau

Unsur ini diperlukan sebagai pelengkap estetis pada

seluruh kompleks Pusat Pemerintahan. Tata hijau dapat

dimanfaatkan untuk fungsi-fungsi sebagai berikut :

- Membentuk suasana, yaitu untuk memperkuat kesan

formal

- Memberi kesan visual, yaitu untuk memperindah

penampilan bangunan juga untuk meredam terhadap

kebisingan serta menoiptakan suasana ruang dalam

yang sehat (pengendalian pengaruh iklim)

- Pelindung, yaitu sebagai pelindung terhadap radiasi

panas dan pantuIan cahaya.



4.7. Analisa Sistem Sirkulasi

Sistem sirkulasi antara lain mencakup sarana jaringan

jalan, sarana angkutan dan perangkat transportasi lainnya.

Pada dasarnya sarana dan prasarana jaringan sirkulasi

berfungsi untuk melayani kebutuhan pergerakan antara satu

wilayah/kawasan lainya untuk menghubungkan antar berbagai

kegiatan atau antar berbagai penggunaan. Mengingat sifat-

nya sebagai pelayanan pergerakan, maka pola pengaturan

jaringan pergerakan harus dapat melayani setiap kawasan

baik yang merupakan asal sumber pergerakan (perumahan)

maupun tujuan pergerakan (tempat kerja, tempat jasa/fasi-

litas, tempat hiburan dan tempat-tempat lainnya yang

menarik pergerakan).

Di dalam perencanaan pola jaringan transportasi ada

beberapa kriteria yang harus dipenuhi yaitu:

- Mudah dicapai

- Mempunyai jarak terpendek antara sumber asal

pergerakan dengan tujuan pergerakan

- Mampu menampung arus lalu lintas serta mempunyai

kenyamanan dan keamanan bagi pemakai jalan/sarana

transportasi.

Dengan demikian diusahakan agar tidak terjadi penum-

pukan sejumlah pergerakan, hanya pada satu lintas saja,

yakni bercampurnya arus lalu lintas (angkutan regional)

dengan angkutan lokal.

Selain berdasarkan kriteria-kriteria diatas, sistem

pelayan jaringan transportasi di Pusat Pemerintahan dengan



Dari beberapa alternatif pola sirkulasi yang ada, maka

alternatif yang digunakan adalah pola sirkulasi linier,

karena memiliki kemungkinan pendekatan dari berbagai arah.

Maka penegasan pencapaian diperoleh dari salah satu ruang

penunjang.

Gambar 4.13 : Pencapaian masuk kedalam bangunan

4.8. Analisa Bentuk Penampilan Bangunan

Dalam merencanakan dan merancang penampilan bentuk

fisik bangunan Kantor Kabupaten yang sesuai dengan karak

teristik kegiatan-kegiatan yang diembanya sebagai lembaga

Negara, maka penampilan bentuk bangunannya harus bisa

mencerminkan :

- Mencerminkan nilai formalitas

yang mencerminkan kedisiplinan dan kewibawaan

sebagai perwujudan dari sebuah Perkantoran

Pemerintah.



sebagai perwujudan dari sebuah Perkantoran

Pemerintah

- Nilai Monumentalitas

yang mencerminkan kejelasan keberadaannya sebagai

titik pusat dan landmark kotanya, seningga dapat

dibanggakan oleh masyarakat.

- Nilai kesatuan

yang mencerminkan setiap bangunan tetap menampilkan

hirarki yang sesuai dengan fungsinya.

Prinsip hirarki pada umumnya menunjukan derajat

kepentingan dari bentuk-bentuk dan ruang dan peran-peran

fungsional, formal, dan simbolis yang dimainkan didalam

organisasinya.
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Gambar 4.14 : Sketsa penampilan bangunan.



4.9. Sistem Struktur dan Utilitas

Sistem struktur bangunan merupakan pendukung dalam

mewujudkan bentuk bangunan. Pemilihan sistem struktur

berdasarkan pada tuntutan dari masing-masing bagian struk-

turnya adalah :

a. Struktur Atap

Alternatif struktur yang digunakan :

- Struktur rangka atap

- Struktur rangka baja

b. Struktur dinding

Pemilihan struktur dinding berdasarkan pada

pertimbangan :

- Mampu menyalurkan beban yang diterima ke ponda-

si

c. Struktur Pondasi

pertimbangan-yang digunakan antara lain :

- Kondisi tanah, Gempa dan faktor-faktor lainnya

Perencanaan fasilitas utilitas pengembanganya

diusahakan merata dengan in tens itas pelayannya yang

disesuaikan kebutuhannya di tiap-tiap bangunan.

Utilitas yang perlu disediakan guna menunjang

perencanaan Kantor Kabupaten Dati II Tegal adalah :

- Penyediaan air bersih

- Penyediaan tenaga listrik

- Jaringan rioolering dan drainage kota

- Pembuangan sampah

- Jaringan telephon



Ikhtisar

Perencanaan dan perancangan Kantor Kabupaten sebagai

wadah kegiatan pelayanan, baik pelayanan ke dalam maupun

pelayanan keluar dituntut untuik dapat memenuhi keinginan

masyarakat dengan meningkatkan sarana dan prasarana yang

dibutuhkan dalam rangka untuk meningkatkan segala

aktifitas disegala bidang.

Penentuan lokasi Ibukota Kabupaten pada dasarnya

adalah juga pemilihan pusat-pusat kegiatan utama dalam

wiiayah, dengan jangkauan pelayanan regional juga beberapa

faktor yang dapat memperlihatkan potensi kota yang dapat

memperlihatkan tingkat perkembangan kota yang

bersangkutan, yaitu antara lain: Jumlah penduduk,

kepadatan penduduk, tingkat perkembangan, fasilitas

perdagangan dan intensitas hubungan antar kota.

Penggunaan faktor ini didasarkan pada kenyataan tentang

adanya hubungan atau korelasi antara besarnya kota (jumlah

penduduk) dengan kemampuan atau potensinya untuk berfungsi

sebagai pusat wiiayah sekitarnya. Artinya, semakin besar

kota, semakin besar kemungkinannya untuk menjadi pusat

wiiayah. Alasan yang dapat dikemukakan antara lain: Suatu

kota dengan jumlah penduduk yang besar akan mempunyai

fasilitas sosial ekonomi yang sedemikian besar jumlah dan

jenisnya, sehingga fasilitas-fasilitas tersebut merupakan

daya pelayanan bagi wiiayah sekitarnya, juga tingkat

konsumsi yang besar sehingga menyerap produksi daerah

sekitarnya dalam jumlah yang besar pula, yang berakibat

pada terpusatnya aliran barang perdagangan ke kota tersebut


