
BAB V

KESIMPULAN

5.1. Perencanaan dan Perancangan Kantor Kabupaten

Dati II Tegal

5.2. Eksternal

5.2.1. Lokasi \ site

Untuk menentukan lokasi pembangunan Kantor Kabupaten

Dati II Tegal yang menjadi dasar pertimbangan :

- a. Aspek Strategis

- b. Aspek Teknis

- c. Aspek Administratif

Lokasi/site yang terpilih berdasarkan pada

pertimbangan mengenai tujuan perencanaan dan perancangan

bangunan Kantor Kabupaten, maka lokasi Kabupaten yang baru

berada di kota Slawi, karena telah memenuhi persyaratan

sebagai berikut :

- a. Fersyaratan lokasi

- b. Persyaratan site

5.2.2. Prinsif Pengolahan Site

untuk mendukung penampilan bangunan Kantor Kabupaten

maka prinsif yang digunakan :

- a. Prinsif Koordinasi

- b. Prinsif Formal

- c. Accesbilitas

- d. Integritas



5.3. Internal

5.3.1. Kebutuhan Ruang

Hubungan ruang yang terjadi di dalam bangunan Kantor

Kabupatan, diperoleh berdasarkan pad kebutuhan ruang yang

dituntut oleh adanya :

a. Kebutuhan ruang yang dituntut oleh adanya

tata kerja, tata koordinasi, karakteristik

kegiatan yang meliputi : jumlah kegiatan,

jumlah personil, serta karakteristik kegiatan

kerja yang dilakukan.

5.3.2. Bentuk Ruang

Untuk mencapai suatu bentuk ruang kegiatan yang

menghasilkan pekerjaan yang optimal maka faktor-faktor

yang menentukan :

a. Karakteristik pola gerak aktifitas

b. Sifat kegiatan yang yang diwadahi

5.3.3. Tata Ruang Luar

a. Parkir dan Taman

Perencanaan tempat parkir dan taman

dimaksudkan untuk mendukung penataan kawasan,

pengguna kendaraan, keamanan dan kenyamanan

pejalan kaki agar tercipta suatu kawasan

perkantoran yang tertib dan nyaman.

5.3.4. Sistem Sirkulasi

Sistem sirkulasi antara lain mencakup sarana

jaringan jalan, saran angkutan dan perangkat transportasi

lainnya.



Di dalam perencanaan pola jaringan transportasi,

kriteria yang harus di penuhi adalah :

a. Mudah dicapai

b. Mempunyai jarak terpendek antara sumber asal

pergerakan dengan tujuan pergerakan

c. Mampu menampung arus lalu lintas serta

mempunyai kenyamanan dan keamanan bagi pemakai

jalan\sarana transportasi

5.4. Bentuk Penampilan Bangunan

Dalam merencanakan dan merancang penampilan bentuk

fisik bangunan Kantor kabupaten, sesuai dengan

karakteristik kegiatan yang diwadahunya sebagai lembaga

Negara, maka penampilan bentuk bangunannya harus

mencerminkan :

a. Nilai formalitas

yang mencerminkan kedisiplinan dan wibawa

sebagai perwujudan dari sebuah Kantor Kabupaten

b. Nilai monumentalitas

Yang mencerminkan wibawa dan kejelasan

keberadaannya

c. Nilai kesatuan visual

Yang mencerminkan bangunan tetap menampilkan

hirarki yang sesuai dengan fungsinya. Ciri-

ciri visual dari bentuk adalah : Wujud,

Ukuran, Warna, Tekstur, Posisi , dan orientasi.


