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ANALISIS KANTOR PEMERINTAH DAERAH PONOROGO KAITANYA DENGAN 

EFEKTIFITAS KERJA dan PELAYANAN 

A.	 Klasifikasi kerja Kantor Pemda Ponorogo 

Berdasar tugas dan fungsi dari unsur-unsur manajemen 

seperti pada pembahasan dalam Bab 2 sub bab B, untuk 

frekuensi hUbungan pelayanan pada masyarakat dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut : 

Frekuensi Hubungan 
dengan masyarakat 

Unit Kerja 
Sering Sedang Jarang 

Bupat i, Sekwilda 'v" 

Sekretariat V 
Bappeda 

, 

V 
. " 

Inwilkab .r 
",-~-' 

BP 7 ./ 
, /' 

.. 

Kantor Sospol \/-

Mawil Hansip './' 

Dinas-dinas Dae / .' 

rah 
" ....~, 

Tabel 4.1 

Dari tabel diatas bisa diketahui dari masing-masing 

unit, frekuensi hubungan dengan masyarakat, dengan 

demikian dapat digunakan untuk membuat zona pelayanan 

kaitannya dengan hirarki jabatan yang ada pada struktur 

i 
I 
I 
! 
f, . 
[ 
J 

organisasi sesuai dengan kepentingan masyarakat~ Untuk 
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zona (daerah) unit kerja yang sering berhubungan dengan 

masyarakat letaknya mudah dicapai oleh masyarakat, 

demikian juga untuk yang frekuensi sedang dan jarang 

.letaknya tetap mudah dijangkau, hal ini untuk memudah

kan hubungan antar unit kerja pada Kantor Pernerintah 

Daerah Ponorogo tersebut. 

c:nduduk 

~_.. f1kf~ 
\ d duk 

Jl. Alun-Alun Utara 

r alun-alun 

Gambar4.1 
A1ternatif Zona (an1isis) 

1. Zona Pusat 
2. Zona Tengah 
3. Zona Tepi 

---.}

I 
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B. Tata Massa yang Mendukung Terhadap Efektifitas Kerja 

1. Tata 1etak massa 

Bedasarkan pembahasan pada Bab 3 sub bab 0 

butir 1 dan menyesuaikan dengan struktur organisasi 

Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Ponorogo, 

maka untuk fungsi legislatif yang secara filosof1 

mempunyai kedekatan dengan masyarakat letak massa 

diletakan pada zona yang mudah dicapai oleh masya

rakat, sehingga terlihat letak massa yang mencermin

kan kedekatan dengan masyarakat dan secara fung

sional juga jelas hubungan dengdn Kepala Daerah. 

Untuk kantor sekretariat sebagai pusat koor

dinasi letak massa sebaiknya mudah dijangkau dari 

segala arah, terutama untuk fungsi pelayanan kedalam 

dan fungsi pelayanan keluar menunjukan kedekatan 

dengan masyarakat dengan mudah pencapaian kelokasi. 

Sedang tata massa yang berfungsi sebagai 

koordinasi (Inwilkab, BP7, Bappeda) yang ada 

sekarang ditata dalam satu kelompok, karena peker

jaan berhubungan satu dengan yang lain untuk memper

mudah kelancaran pekerjaan dan jarak terpendek dapat 

dicapai. Dan untuk dinas-dinas daerah sebagai unsur 

pelaksana yang mendukung kegiatan Pemerintah Da~rah 

letaknya harus mudah dijangkau oleh masyarakat 

karena fungsinya sebagai pelayanan terhadap masya

rakat untuk itu letak massa pada zona tepi. 

I 
II
 

Ji
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Sedang pendopo yang berfungsi untuk kegiatan 

bersama diletakan ditengah, pada posisi yang 

sekarang. Untuk space sebagai pengikat massa dan 

kegiatan upacara berada didepan akan lebih mendukung 

kesan monumentallitas. 

,I /; @~-~~~->C__" / 
~, ~~oyo
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Gambar:,-'·4.2 KGn.disi ruang 

~ ~'-J~":A' ~r- ~~A¥-~r 

,. 
;Gambar~4.3 Alte~n9~i~ s,ix.kulasi pencapaian 
(analiFiiR) 
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2. Pola tata massa 

Pola tata massa yang ada pada Kantor Pemerintah 

Daerah Ponorogo dapat digolongkan kedalam suatu 

organisasi ruang 'kelompok, dalam hal ini bila ditin

jau dari efektifitas kerja yang kaitanya dengan 

pelayanan terhadap masyarakat kurang mendukung. 

Karena organisasi ruang kelompok selalu luwes dan 

dapat menerima perubahan tanpa mempengaruhi karak

ternya dan ini menunjukan suatu karakter yang ber

diri sendiri atau saling lepas satu dengan yang 

lain. 

Pada suatu Kantor Pemerintah Daerah dituntut 

adanya suatu kesatuan dalam kaitanya dengan efekti 

fitas kerja dan pelayanan dapat ditampilkan melalui 

suatu organisasi ruang linier yang mencerminkan 

pergerakan atau ali ran yang pada akhirnya akan 

bertemu pada suatu titik/ruang yang menjadi pusat 

kegiatan. Seperti tercermin dalam struktur organisa

si, kerj? Pemerintah Daerah yang"mencerminkan hirarki 

jabatan, dengan mengacu pada struktur organisasi 

kerja yang ada diharapkan pola tata massa akan 

mendukung dalam efektifitas. 

Sedang organisasi radial merupakan bentuk yang 

ekstrovert yang mengembang keluar lingkupnya, dan 

ini menunjukan suatu pusat yang menjadi titik dari 

ruang-ruang yang mendukungnya. Ditinjau dari hirarki 

jabatan ,merupakan cerminan pimpinan yang, menjadi 
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pusat koordinasi. Karena mempunyai jaringan struktur 

yang telah terpola dari atas kebawah, dan organisasi 

radial mencerminkan suatu bentuk yang memudahkan 

dalam koordinasi maupun pengawasan. 

3. Tata ruang luar 

3.1.	 Lapangan upacara 

Untuk mempertinggi nilai monumental keseluruhan 

tapak, lapangan up~cara berada di depan dari 

komplek perkantoran, sehingga lapangan upacara 

dapat merupakan pengikat keseluruhan bangunan 

dalam tapak. 
'\ 

~ LAp~~rJ(Dpe;r-J' ItfACE-) 
~~ r~Gf~T~)A

~ ~t1Vu~~G; MOr-JlfN~ 
tAL..{"-t-,ti s: t(3ArC;lj rJAri 

GattDbar' 4'~4 Tata ruang luar (analis.t'S) 

3.2.	 parkir 

Tempat parkir ditempatkan pada zona terbuka 

sesuai dengan kebutuhan dari pengunjung, hal 

ini untuk menghindari kebisingan yang ditimbul

kan oleh kendaraan bermotor/mobil. Sedang untuk 

pencapaian ke kantor yang dituju dapat dilaku

kan dengan jalan kaki, untuk menjaga ketenangan 

dalam situasi perkantoran. Sedanq untuk parkir 
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karyawanditempatkan pada zona terbuka (umum), 

bisa juga pada zona parkir karyawan mengingat 

frekuensi karyawan keluar masuk komplek perkan

toran relatif kecil. 

3.3.	 Tata hijau 

Tata hijau diperlukan untuk memberikan suasana, 

memperkuat kesan monumental kantor Pemerintah 

Daerah. Selain itu dapat merupakan pelindung 

terhadap panas matahari dan juga merupakan 

pembatas antar bangunan. Untuk memperindah pada 

komplek perkantoran dimanfaatkan taman yang 

menyebar pada masing-masing bagian perkantoran. 

Kebutuhan ruang untuk tata hijau disesuaikan 

dengan jumlah lahan yang ada. 

c.	 Faktor-faktor yang Berpengaruh dalam Efektlfitas Ruang 

Kerja 

Bedasar pembahasan pada Bab 2 sub bab C butir 4 untuk 

mcncapai efp,ktifitag oan efisiensi kerja tentunya kita 

harus mengoptimalkan unsur-unsur yang mempengaruhinya 

seperti 

- Unsur organisasi kerja 

- Unsur personil 

- Unsur peralatan 

- Unsur ruang 
, } 
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Dengan menganggap unsur-unsur organisasi kerja, per

sonil dan peralatan telah memenuhi persyaratan,sehing

ga masalah yang perlu dipecahkan adalah unsur ruang, 

bagaimana menciptakan ruang kerja yang memberikan 

kontinuitas gairah kerja, untuk itu perlu dilakukan 

studi terhadap : 

1. Kelompok Ruang 

Pengelompokan ruang bertujuan untuk menciptakan 

efektifitas dalam koordinasi hubungan dang fungsi 

ruang dengan mempertimbangkan terhadap kemudahan 

dalam pe1ayanan serta pengawasan dalam mengkoordina

si setiap kegiatan yang berlangsung. 

1.1. Berdasar	 sifat kegiatannya 

Ramai :	 Parkir 

Hall 

r.Tunggu 

Sedang	 r. Pelayanan 

(r. Ka Bag + r. Seksi) 

Tenang r. Koordinasi (r. Bupati) 

r. Pertemuan 

1.2. Berdasar	 hirarki pelayanan 

Publik	 : Parkir 

Hall 

r. Tunggu 

Semi privat r. I nformas i 

r. Pertemuan 
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r. Penggandaan/fotocopy 

r. Arsip 

r. Operasional 

Service Toilet 

r. Ganti pakaian 

Mushola 

Kantin 

Par.kir karyawan 

Koperasi 

r. Darma Wanita 

2. Pola hubungan ruang 

Untuk menentukan pola hubungan ruang, diperlukan 

pola hubungan ruang kerja dari tiap-tiap unit kerja 

pola hubungan. Kegiatan kerja ditentukan berdasarkan 

tugas kerja dari masing-masing unit kerja atau 

secara garis besa~ pola hubungan kegiatan kerja 

ditentukan oleh aktifitas dari masing-masing unit 

kerja/personil. 
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Matrik kegiatan hubungan kerja 

No. I Unit kerja 

18 I Inwilkab 

21 I BP7 

23 I Kel. R. Service 

20 I Mawil Hansip 

22 I Kel. R. Penunjang 

12 I Bag. Keuangan 

16 I Bag. Umum 

02 I Sekwida & R. Asisten Sek. 

17 I Bappeda 

05 I Bag. Ketertiban 

11 I Bag. Hub. Mnsyarakat 

15 I Bag. Perlengkapan 

10 I Bag. Gingk. Hidup 

11 I Bag. Kepegawaian 

19 I Sospol 

09 I Bag. Sosia1 

08 I Bag. Penyusunan Program 

07 , Bag. Perekonomian 

13 I Bag. Organisasi 

03 I Bag. Tata Pemerintahan 

01 I Bupati 

06 I Bag. Hukum 

04 I Bag. Pemerintahan Desa 

Skema 4.1 Keterangan : 
lJ!t sering tljarang 
tot sedang 
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Dalam matrik hubungan kegiatan kerja tersebut terli 

hat unit No.1, 2 berhubungan dengan seluruh unit 

kerja, 3 - 23 mempunyai hubungan dekat, hanya sedi

kit mempunyai hubungan sedang dan jarang. 

Untuk memudahkan pencarian hubungan ruang unit kerja 

No. 3 16 termasuk dalam Sekretaris Daerah di 

kelompokan menjadi satu dahulu, baru kemudian dicari 

hubungan dengan unit kerja lain. 

Pola hubungan kegiatan kerja Sekretaris Daerah. 

,,', ~4 
0" , , ...........
,. '~(?)

G)! , ',r ::\', __ I, 
,'" , , : \ /' 1\

r;<' @/ /Ib:~~ 
~, / I :,,\, 

,-, I' / :1'.\\1.
1 

'- ~,/ I \, t: 
~- - 6 

I 

J. ,(:;) "'jj; ~, \. 
. ':Y"7~"L ", \/. '0 
1 I'~, - A_ ~\.!.y
K~-.J:!U --':>-"'0//\!!Y 

Skema '1.2 

Keterangan 

3 - 16 No. unit kerja matrik 

hubungan kegiatan kerja 

Hubungan sering 

Hubungan sedang 

Hubungan jarang tidak diberi notasi. 

Keseluruhan unit kerja dalam Sekretaris Daerah tersebut 

di buat matrik hUbungan kegiatan kerja dengan unit 

lain. 
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Matrik kegiatan hubungan kerja Sekretaris Daerah dengan 

unit kerja lain. 

01 R. Bupati 

R. Sekwilda & R. Ass. 

Sekretaris Daerah 

Bappeda 

Inwikab 

Kantor Sospo1 

02 

3-16 

17 

18 

19 

20 Mawil Hansip 

21 

22 

BP7 

Kel. R. Penunjang 

Kel. R. Service23 

Sek. 

Skema 4.3 

Unit kerja 1 dan 2 dapat merupakan satu kesatuan, 

dikarenaka erat hubungan ~erja. 

Skema 4.4 

sering 

sedang 
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3.	 Besaran ruang 

3.1.	 Besaran ruang 

Diperoleh dari perhitungan-perhitungan dari 

variabel yang telah ada. 

Misal untuk fasilitas ruang Kantor dapat diten

tukan dar i : 

a.	 Fungsi ruang 

b.	 Jumlah personil 

c.	 Jumlah dan dimensi a1at 

d.	 Macam kebutuhan berdasarkan aktifitas 

e.	 Jumlah pengunjung 

f.	 Pola pergerakan pe1aku 

g.	 Kegiatan dan bentuk pelayanan 

h.	 Lay-out 

i. Effek Psychologis 

Beberapa ketentuan pada Buildig Standart yang 

dapat diambil : 

a.	 Berdasar jum1ah personil (Office Planning & 

Design)
 
- R. kerja 1 orang + kursi tamu 2,88 m2
 

R. kerja 2 orang 8,64 m2 
- R. kabag 12,96 m2 
- R. sekretariat 12,96 m2 
- R. koperasi untuk 12 orang 23,92 m2 

b.	 Berdasar macam kebutuhan (Building Planning and 
Design Standart) 
- Privat room 1 meja 3,So. m2 

2 meja 12,60 m2 
Secretary executive 9,00 m2 
Conference room ,. 2,60 mZ 
Secretary private 2,00. m2 
Interview room 6,SO·m2 
General office 6-r 7S 

9.10·m2· 
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c. Berdasar lay-out (Office Planning and Design) 
- Open lay-out space 6,00 m2 
- 9 orang tanpa kursi tamu 5,00 m2 
- Pr i vate office 30,00 

36,60 m2 
- Enclosed work station (2 org) 10,70 m2 

7,10 m2 
5,50 m2 
4,00 m2 

4.	 Sistem Pengawasan 

Umtuk mendapatkan hasil yang efektif dan maksimal 

faktor sisitem pengawasan sangat memegang peranan 

penting. Pengawasan yang baik dari pimpinan akan 

dapat menunjang keberhasilan suatu organisasi. Ini 

juga merupakan suatu usaha untuk menegakan kewiba

waan, baik langsung maupun secara tak langsung. 

1 i 

1..;;'1	 DOD 
DOD 

0
'7 

'C7 c=:J ':J o CJ c=J 
0
"C7 

C7 ':::7 C/LJ D CJ c=:r 
C? 'C:I r:::::r-

CI Q g 
-f&J -0- 0 0 
~ 'C7 \:::7 c:;J 

ODD 
-c7 <;::7 'CJ 

5. Sitem sirkulasi 

~ '=7

0 0
 
'=7 ':::7

0 0
 
-= .~ImE] 

Garm:rbDr- 4.5
 
Sist,em penK:

mvasan.. 

Da1am susunan tata kerja Pemerintah Daerah, Bupati 

mempunyai bawahan yang siap membantu melaksanakan 

roda pemerintahan di daerah. Sehingga Bupati Harus 
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dapat menjadi koordinator tiap-tiap bagian yang 

membantunya. Keadaan ini diwujutkan dalam bentuk 

hubungan antar kelompok ruang dan sistem sirkulasi

nya. Karena fungsinya sebagai wadah pelayanan bagi 

masyarakat, maka diharapkan adanya suatu alternatif 

area sirkulasi yang menghubungkan ruang-ruang. 

Dengan adanya sirkulasi tersebut, pergerakan, pelaku 

kegiatan dapat mengalir dan terkontrol. 

Ada tiga cara dalam merancang area sirkulasi ini 

yaitu, pertama dengan menempatkan area sirkulasi 

diantara ruang-ruang dalam bangunan dan kedua, area 

sirkulasi diletakan pada sisi ruang dalam bangunan

serta sirkulasi dalam ruangan, khususnya untuk 

sirkulasi kegiatan dalam ruangan. 

GJIIIJI]GIillIiliJ 
~==~=~Q~ ~ =1==1 ~~ =:Lt=4; 

~.;1.l' tIt t it 
~+'.. ., .. 

!Q IT 0 .
 
C.- 4=rncu[po,ods>.
i 0 0 CJ 
'0 I:CT -0 -0 

~+. .t ~~1.A~W'tfA 

g t [oj ~ 
¢CJCJTOD¢~ 

D~.1l CJ \~ 
'C7 V 'C:J 

tUf-';L ~~l fet-iBAS"\ 

.. G-ambar' 4.6 
Sistem sirku~asL (analisis) 
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6.	 Sistem layout ruang 

Menurut sistem penataannya ruang dibedakan menjadi 

dua macam :13). 

- An Original Furniture lay-out, yaitu sistem pen a 

taan perabot secara teratur dan kaku. 

- A Typing Lay-out, yaitu sistem penataan perabot 

secara lebih bebas dan bervariasi. 

Sistem penataan ruang akan mempengaruhi efektifitas 

kerja. Dituntut adanya penataan ruang yang menunjang 

optimasi kerja. 

Dari sistem peruangan dapat dibedakan menjadi dua 

sistem yaitu 

- Tata ruang yang terpisah-pisah (fix lay-out). 

Ruangan terbagi-bagi dalam beberapa satuan. Pemi

sahan bisa secara permanen maupun tidak permanan. 

- Tata ruang yang terbuka (open lay-out). 

Ruang kerja tidak dipisah-pisahkan.
 

Dengan dasar pertimbangan :
 

- Pelayanan terhadap kegiatan
 

efektifitas ruang, fleksibilitas, privacy, koor

dinasi/pengawasan. 

- Biaya pelaksanaan. 

- Kenyamanan, penyebaran cahaya dan sirkulasi udara. 

13). Sapier, Michael chairlan, Sapier Lerner, Schlinder inc, Office Planning and Design. 
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Gamhiir 1+;7 Alternatif an original furni'ture ray-out
(..:\rsi tek da ta) 
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M 
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Gambar '4.8" Alte'rnatif a' typing pool lay-out
(Arsitek data) 
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R Penampilan Bangunan 

Sebagai bangunan Kantor Pemerintah Daerah dan 

sesuai dengan karakteristik kegiatan yang diwadahi maka 

penampilan bangunan harus dapat memancarkan nilai 

sebagai berikut : 

a.	 Nilai formalitas, yakni cerminan keteraturan, keter


tiban, kedisiplinan dan kewibawaan sebagai perwuju


dan dari kantor pemerintah.
 

b.	 Nilai monumentalitas, yakni sebagai cerminan kewiba

waan yang tampak menonjol, yang diharapkan sesuatu 
-~ 

yang dibanggakan oleh masyarakat. 

c.	 Nilai kesederhanaan dalam bentuk sebagai bentuk 

perwujudan aspirasi masyarakat.
 

Selain memperhatikan nilai-nilai yang harus dimiliki
 

bangunan Kantor Pemerintah Daerah, juga diperhatikan
 

unsur-unsur yang menyusun bent uk penarnpilan bangunan
 

secara keseluruhan yaitu :
 

a.	 Organisasi ruang/gubahan ruang, yang didalamnya
 

terkait masalah-masalah posisi, orientasi dan iner


tia visuil bentuk.
 

b.	 Pencapaian ke bangunan, yang didalamnya terkait
 

masalah-masalah arah masuk,orientasi, gate/pintu
 

masuk.
 

c.	 Bentuk bangunan yang didalamnya terkait semua aspek 

ciri-ciri visual bentuk.
 

Ketiga unsur ter~ebutdalam komposisi, proporsi dan
 

8kala yang seimbang dalam satu kesatuan yang kompak
 

_,I
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dengan didasari oleh faktor-faktor pewujud bentuk 

(fungsi, bentuk simbul serta struktur), maka dengan 

sendirinya akan terwujud suatu bentuk penampilan bangu

nan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. 

- , 

k 
~® 

® Gattfuar 4.10
 
Penc~p~~an ke ban~~nan
 
(Dt<- ef.r.1.+lg,Bentuk ruang &
 
SltSurlannya)
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E,. -KESIMPULAN
 

A. Tata massa 

Berdasar analisa tata letak massa pada Kantor 

Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo maka dapat 

disimpulkan untuk Perencanaan zona (pendaerahan) 

dapat dibedakan menjadi : 

Zona pusat, yang terdiri dari fungsi Legislatif 

(DPRD), Fungsi Eksekutuif terdiri dari Kantor Bupati 

dan sekretariat. 

Zona tengah, yang merupakan fungsi tempat kegiatan 

bersama (Pendopo), yang mudah dijangkau dari segala 

arah. 

Zona tepi, merupakan fungsi Koordinasi seperti 

(Bappeda, Inwilkab, BP7) dan fungsi pelaksana yang 

membantu tugas Bupati seperti dinas-dinas daerah 

direktorat dan non direktorat. 

Sesuai dengan fungsi Kantor Pemerintah Daerah 

yang mengutamakan pelayanan terhadap masyarakat dan 

demi tercapainya aktifitas kerja yang efektif, maka 

untuk ruang pelayanan menampilkan organisasi ruang 

linier untuk ruang-ruamg pelayanan dan penggabungan, 

orgariisasi radial dan linier untuk ruang koordlnasi 

yang didukung ruang-ruang pelayanan tersebut. 

Tata ruang luar yang terdiri lapangan (open 

space) merupakan unsur pengikat antar bangunan dan 

untuk kegitan bersama, selain itu. dimanfaatkan untuk 
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area parkir pada ruang-ruang tertentu sesuai kegia

tan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan dapat 

dimanfaatkan pUla sebagai tata hijau sebagai pengon~ 

trol dan taman untuk mengimbangi kejenuhan kerja 

yang mungkin terjadi. Disamping itu open space 

rnerupakan pendukung terhadap kesan monumentalitas 

dan wibawa suatu bangunan Pemerintahan. 

B. Faktor yang berpengaruh·terhadap efektifitas ruang 

kerja 

Berdasar kegitanya dapat disimpulkan adanya 

ruang-ruang untuk publik, ruang pelayanan dan ruang 

koordinasi. berdasar hirarki pelayanan terdapat 

ruang pUblik, semiprivat, ruang privat dan service. 

Pola .hubungan ruang untuk mengetahui hubungan 

kegitan kerja yang terjadi dan kaitanya dengan 

peletakan massa bangunan yang saling berhubungan 

satu dengan yang lain karena keterkaitan· pekerjaan 

yang menutut kedekatan tat a massa, sehingga pencap

aian terpendek dapat dijangkau dan ini akan sangat 

mendukung terhadap efektifitas kerja. Untuk ruang 

koordinsai dijadikan satu kelompok dan ruang sekre

tariat yang merupakan pusat kegiatan Pemerintahan 

dan rnenjadi orientasi dari massa bangunan disekitar

nya rnaka letak massa bangunan berada pada zona 

pusat untuk rnemudahkan koordinasi dan pelayanan 

terhadapmasyarakat dapat dengan mudah dicapai. 

I 
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Besaran ruang disimpulkan berdasar fungsi 

ruang, jumlah personil, jumlah dan dimensi .alat, 

jumlah pengunjung, pola pergerakan pelaku, pelaya

nan, lay-out dan efek psykologi. 

Adanya berbagai alternatif sistem pengawasan 

untuk memudahkan dalam mengkoordinasi dan mengawasi 

pimpinan terhadap staf, disesuaikan dengan kondisi 

ruang untuk mencapai efektifitas kerja yang diha

rapkan. 

Berbagai alternatifsirkulasi dalam ruang untuk 

memudahkan pelayanan terhadap masyarakat dan kenya

manan kerja yang optimal sehingga efektifitas kerja 

dapat dicapai. Penerapanya disesuaikan dengan kon

disi ruang yang diwadahi. 

Untuk lay-out ruang dalam penataanya dapat 

dibedakan menjadi penataan perabot secara teratur 

dan kaku, dan penataan perabot secara bebas dan 

beLvariasi. Berdasar sistem peruangan dapat dibeda

kan menjadi ruang tertutu~ dan ruang terbuka. 

c. Penampilan bagunan 

Untuk mencerminkan bangunan Pemerintahan dapat 

diwujudkan dengan unsur monumentalitas, formalitas, 

kesederhanaan karena fungsinya sebagai pelayanan 

terhadap masyarakat akan tetapi sebagai bangunan 

pemerintahan harus mencerminkan kewibawaan dan itu 

dapat dicapai dengan adanya skala yang lain dari 

1._
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yang lain, proporsi yang rnendukung kearah sirnetri 

serta adanya kesatuan antar bangunan sehingga rnewu

judkan suatu kornplek pernerintahan yang menyatu dan 

berwibawa sebagai bangunan pernerintahan. 
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