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BAB VI 

KONSEP DASAR PERANCANGAN 

1.	 Konsep zoning 

a.	 Berdasarkan hirarki jabatan dalam kepemimpinan 

dan sifat pelayanan terhadap masyarakat komplek 

perkantoran Pemerintah Daerah dibagi dalam tiga 

sifat daerah (zoning) 

- Zoning satu : 

Fungsi legeslatif (DPRD) dan fungsi eksekutif 

(Kantor Bupati dan Sekwilda) merupakan fungsi 

Pemerintah Daerah yang tertinggi meliputi 

seluruh bidang pelayanan. 

- Zoning dua : 

Fungsi-fungsi koordinasi (Babpeda, BP7 dan 

Inwilkab) merupakan fungsi pembantu eksekutif 

dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati. 

-	 Zoning tiga : 

Fungsi dinas Direktorat non Direktorat sebagai 

unsur pelaksana Pemerintah Daerah dengan 

masing-masing bagiannya 

b.	 Peletakan bangunan dalam komplek Kantor Pemerin

tah Daerah berdasarkan sistem Pemerintahan seper

ti yang tercermin dalam struktur organisasi. 

102
 



-----l 

103
 

2. Gubahan tata masa 

Peletakan bangunan dalam Kantor Pemerintah Daerah 

berdasar pemerintahan seperti tercermin dalam struk

tur organisasi. 

a.	 Ruang luar didalam komplek 

Adanya space pengikat antar kelompok bangunan. 

Adanya pola sirkulasi kegiatan ruang luar yaitu 

pola sirkulasi manusia, kendaraan dan barang 

dalam menuju dan meninggalkan ruang atau menuju 

ruang lain. Untuk mengurangi kejenuhan kerutinan 

atau kepenatan kerja diperlukan keleluasaan dan 

keintiman ruang luar dengan view yang melegak~n. 

b.	 Ruang luar diluar kornplek 

Adanya space penghubung antar kornplek dengan 

masyarakat. Adanya space pendukung kesan rnenerima 

dan sekaligus rnendukung kewibawaan yaitu jarak 

minimal antara jalan dengan bangunan lebih besar 

dari tinggi bangunan 

3.	 Pola lay-out dan slrkulasi 

Open lay-out 

Dipakai untuk ruang-ruang pelayanan (ruang Kabag. 

dan ruang Seksi). 

Fix lay-out : 

Dipakai untuk ruang-ruang yang membutuhkan 

priv..acy tinggi(ruang Bupati, ruang",Sekretaris>}. 
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Sistern lay-out rnenurut penataannya : 

An Original Furniture lay-out dipakai untuk ruang

ruang pelayanan (R. Kabag. dan R. Seksi). 

A Typing Pool lay-out dipakai untuk ruang kantin dan 

ruang-ruang koordinasi (R. Bupati, R. Sektretaris). 

Konsep sirkulasi : 

a.	 Mernberikan kernudahan rnencapai dari/ke ruang

ruang yang ada disekitarnya. 

b.	 Sistem sirkulasi diharapka rnewujudkan 

keteraturan ruang dan orientasi. 

c.	 Didalarn kornplek Kantor Pernerintah Daerah, sistern 

sirkulasi diarahkan untuk menunjang pernbagian 

ruang (zoning). 

4.	 Gubahan tata ruang 

4.1. Macarn kebutuhan ruang 

a.	 Ruang utama
 
- R. Bupati
 
- R. gekreturi~ Bupati
 
- R. Rapat Koordinasi
 
- R. Asisten Tata Praja
 
- R. Kabag. Pemerintahan
 
- R. Kabag. Perndes
 
- R. Kabag. Ketertiban
 
- R. Kabag. Hukum
 
- R. Asisten Adrn. Pembangunan
 
- R. Kabag. Perekonornian
 
- R. Kabag. Penyusunan Program
 
- R. Kabag. Sosial
 
- R. Kabag. Lingkungan Hidup
 
- R. Asisten Adrninistrasi
 
- R. Kabag. Kepegawaian
 
- R. Kabag. Keuangan
 
- R. Kabag. Organisasi
 
- R. Kabag. Humas
 
- R. Kabag. Perlengkapan
 
- R. Kabag. Umum
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b.	 Kelompok ruang penunjang
 
Untuk masyarakat
 
- R. Hall
 
- R. Tunggu
 
- R. I n for rnas i
 
- Toilet
 
Untuk Staf kant or
 
- R. Pertemuan
 
- R. Penggandaan/foto copy
 
- R. Arsip
 
- R. Ganti pakaian
 
- Mushola
 
- Kantin
 

c.	 Kelompok ruang service
 
- Parkir umum
 
- Parkir khusus
 
- Gudang
 
- R. Mekanikal dan Elektrikal
 
- Pos jaga
 
- Garasi mobil dinas
 
- Garasi mobil UPK
 

4.2. Pengelompokan ruang 

Sesuai hirarki : secara linier 

kemudahan koordinasi :secara radial 

Dipakai pengelompokan ruang yang merupakan 

penggabungan penge1ompokan ruang sccara linier 

dan radial. 

4.3. Besaran ruang 
R. Bupati	 = 45,00 m2 
R. Sekretaris	 = 54,00 m2 
R. Rapat Koordinasi	 = 63,00 m2 
R. Asisten Tata Prja	 = 30,00 m2 
R. Kabag. Tata Pemerintahan = 114,00 m2 
R. Kabag. Pemdes	 = 114,00 m2 
R. Kabag. Ketertuban	 = 97,00 m2 
R. Kabag. Hukum	 = 97,00 m2 
R. Asisten Adm. Pembangunan = 30,00 m2 
R. Kabag. Perekonomian	 = 83,00 m2 
R. Kabag. Penyusunan Program = 97,00 m2 
R. Kabag. Sosial	 = 97,00 m2 
R. Kabag. Lingk. Hidup	 = 83,00 m2 
R. Asisten Administrasi = 30,00 m2 
R. Kabag. Kepegawaian	 = 114,00 m2 
R. Kabag. Keuangan	 = 100,00 m2 
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R. Kabag. Organisasi	 = 114,00 m2 
R. Kabag. Humas	 = 97,00 m2 
R. Kabag. Perlengkapan	 = 90,00 m2 
R. Kabag. Umum	 = 114,00 m2 
R. Penerima + Toilet	 = 221,25 m2 
R. Perternuan	 = 352,80 m2 
R.	 Mushola = 54,00 m2 
R.	 Kantin Karyawan = 90,00 m2 
R.	 Pengandaan/foto copy = 24,00 m2 
R.	 Ganti,R.Koperasi, R. Darma 

Wanita = 84,00 m2 
R. Unit Operasi = 331,00 m2 
Parkir = 981,00 m2 

Jumlah 3501,05 m2 
Sirkulasl 30 % 1050,31 m2 

Jumlah total	 4551,36 m2 

4.4. Persyaratan ruang 

a.	 Pencahayaan 

- Pencahayaan alami 

Mengusahakan seminimal mungkin sisi 

bangunan yang terkena langsung sinar 

Matahar i. 

Membuat pengh~lang sinar Mataharl untuk 

menghindari panas dan sllau terutama 

dari pembukaan ruang. 

- Pencahayaan buatan 

. Penyalaan lampu mengikuti arah gerakan 

penurunan intensltas cahaya. 

b.	 Penghawaan 

penghawaan yang digunakan adalah penghawaan 

alamo dengan metoda pergerakan udara, yaitu 

merancang lUbang-lubang pemasukan maupun 

pelepasan udara pada dlnding, dan langit 
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langit. Hanya ruang-ruang tertentu mengguna

kan penghawaan buatan misalnya ruang rapat, 

4.5.	 Penampilan bangunan 

penampilan bangunan memancarkan nilai : 

a.	 Mendukung monumentalitas, formalitas, kewi

bawaan, dicapal dengan penonjolan kolom

kolom (garis vertikal). 

b.	 Mendekati bentuk yang mendekati simetri, 

untuk lebih memperjelas kemonumentalannya. 

c.	 Mendukung kesan menerima, kebutuhan kenyama

nan penghawaan dan pencahayaan alam, dicapai 

dengan pembukaan lubang cahaya (dinding 

transparan) dan pembukaan lUbang ventilasi. 

d.	 Bentuk atap adaptif te~hadap lingkungan. 

4.6.	 Sistem struktur 

a.	 Modul dasar perancangan 

penentuan modul dasar perancangan didasarkan 

pada ukuran ruang yang dibutuhkan bagi 

kegiatan - kerja dan peralatan. Sedangkan 

pengembangan modul dasar ini ditentukan 

bentuk segi empat dengan pertimbangan efek

tifitas kegiatan kerja, bentuk perabot, 

kemudahan pelaksanaan efektifitas penggunaan 

ruang dan pembukaan pencahayaan/penghawaan. 
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b.	 Struktur atap 

Penentuan struktur atap berdasar bentang 

ruang beban yang didukung, pelaksanaan, 

perawatan dan kemungkinan biaya konstruksi, 

maka struktur atap dipilih sistim rangka, 

sedang konstruksinya dipilih berdasarkan 

berat struktur, pelaksanaan, ketahanan, daya 

dukung dan keawetan. 

c.	 Struktur badan (dinding/kolom dan lantai 

atas). 

Penentuan sistim struktur badan dipilih 

berdasar pertimbangan terhadap daya dukung 

beban diatasnya dan beban sendiri, kemungki

nan gempa, kesan terbuka, pelaksanaan, pera

watan, harga dan keawetan. 

d.	 Struktur kaki (pondasi) 

Penentuan sistem pondasi berdasarkan daya 

dukung tanah dilokasi site, beban yang 

diderita, sistem struktur badan dan eflsien

si struktur. Beban yang diderita pondasi 

cukup besar dan merupakan beban tjtik. oleh 

karena itu demi efisiensi dipakai pondasi 

titik dengan konstruksi beton berupa foot

plat. Sedangkan untuk lantai bawah terdapat 

pondasi penerus konstruksi batu kali tetapi 

tidak mendukung beban dari lantai atas dan 

beban atap. 


