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PENJELASAN UKUK 

A. Dasar-dasar Pemerintahan Daerah Tingkat II 

Menurut UU RI No 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok 

pemerintahan di Daerah, 1) daerah di Indonesia dibentuk 

berdasarkan azaz dekosentrasi dan desentralisasi. Sebagai 

realisasinya, di daerah terdapat dua jenis pemerintahan, 

yaitu pemerintahan yang bersifat administratif (azaz 

dekosentrasi) dan pemerintahan yang 

(azaz desetralisasi). 
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Berdasarkan azaz Desentralisasi, Pemerintah Daerah 

Tingkat II mempunyai hak, wewenang dan kewajiban untuk 

mengatur dan mengurusi rumah tangganya sendir1. 3) yang 

dimaksud Pemerintah Daerah Tingkat II disini adalah 

Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), 

yang dalam menyelenggarakan pemerintahan Daerah dibentuk 

seketariat Daerah dan Dinas-dinas Daerah. 4) 

Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan eksekutif 

dan DPRD sebagai pemegang kekuasaan legeslatif, dibentuk 

oleh staf administrasi serta Dinas-dinas Daerah, Secara 

bersama-sama menjalankan fungsi pemerintahan daerah, 

a.I.: 5) 

- Fungsi keamanan dan ketertiban, yakni fungsi pemerinta 

han untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban umum 

agar keseluruhan proses pembagunan dapat terlaksana. 

- Fungsi keamakmuran dan kesejateraan, yakni mengantarkan 

rakyat pada suatiu taraf kemakmuran dan kesejateraan 

I lahir dan batin melalui perancanaan dan program-program 
I 
~ disegala bidang. 

I 
Elln g s-i---=c=AcURin j.s±-r-a s i mempu D )lALp~ng ecl ian dan maksud i

' 
untuk mengefektifkan dan mengefesiensikan usaha pembag

unan yang dilakukan. 

Selain kedua unsur dasar Pemerintahan Daerah Tingkat II 

di atas, Terdapat Dinas-dinas Vertikal di daerah yang 

merupakan tangan-tangan kerja pemerintah Pusat, baik dari 

unsur Departemen maupun Non Departemen. 

3) Pasal 7 UU RI No 5 
4) Pasal 13 UU Ri No 5 
5) Penjelasan UU RI No 

Tahun 1974 
Tahun 1974 
5 Tahun 1974 
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Dalam tata kerja, Kepala Daerah yang sekaligus 

merangkap sebagai Kepala Wilayah/Bupati, harus selalu 

memenitor dan mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan 

program instansi-instansi vertikal tersebut, sejauh tidak 

bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundangan 

yang berlaku. 6) Khusus menyangkut hubungan tata kerja 

antara kepala Daerah dengan DPRD. masing-masing tidak 

bertanggung jawab, akan tetapi kepala Daerah harus mem

berikan keterangan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan 

pemerintahan Daerah, agar DPRD selalu dapat mengikuti dan 

mengawasi jalannya Pemerintahan Daerah . 

Sedang dalam mejalankan hak, wewenang dan kewajiban 

sebagai pipinan Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah diban

tu oleh Wakil Kepala Daerah serta instansi-instansi yang 

berkaitan, yaitu : 1) 

- Badan pertimbangan Daerah, yang bertugas untuk memberi 

kan pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Daerah. 

- Seketariat Daerah, yaitu unsur staf yang membantu 

Kepa la Da era h d a 1am menxe 1enggo 1'a ken pemer j n tah-D-ae-r-ah_. 

- Dinas-dinas Daerah, sebagai unsur pebagai unsur pelak 

sanaan Pemerintah Daerah. 

- Perusahaan Daerah, merupakan unsur pelaksana Pemerinta

han Daerah terutama bergerak dalam usaha menambah 

penghasilanDaerah. 

5) Penjelasan UU RI No 5 Tahun 1974 
6) idem 
7) ibid 
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- Inspektorat Wilayah Kabupaten, merupakan perangkat 

pengawasan umum yang diperbantukan kepada Bupati/kepala 

daerah Tingkat II dalam kedudukannya sebaga1 kepala 

Wilayah. 

- Badan perancanaan pembagunan Daerah (Bappeda), merupa

kan staf yang langsung dan bertanggung jawab pada 

Bupati dalam menentukan kebijaksanaan dibidang perenca

naan dan pembagunan, serta penilaian dan pelaksanaan

nya. 

- Kator Sosial dan Politik Kabupaten, adalah aparat 

departemen Dalam negeri yang diperbantukan kepada 

Bupati Kepala Daerah Tingkat II untuk menangani masa

lah-masalah sosial politik di Kabupaten. 

- Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Pengha

yatan dan pengamalan Pancasila (BP7), yaitu lembaga 

pemerintahan yang diperbantukan kepada Bupati untuk 

melaksanakan pembinaan, pendidikan, pelaksanaan, pedo

man dan penghayatan dan pengamalan pancasila. 

- Markas Wilayah Pertahanan Sipil (Manwil Hansip), meru

pakan ~tabanan- non milite~~ integral dengan 

sistem pertahanan keamanan Nasional. Mempunyai tugas 

perencanaan, mempersiapkan, menyusun, serta mengarahkan 

potensi rakyat dalam bidang perlindungan masyarakat. 

B.	 Pembentukan dan Pengembangan Kota Administratif. 

Dalam UU RI No 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok 

Pemerintahan di Daerah, pasal 72 ayat (4) dinyatakan 

Apabila dipandang perlu sesuai dengan pertumbuhan dan 

perkembangannya, dalam Wilayah Kabupaten dapat dibentuk 

kota Administratif yang pengaturannya ditetapkan dengan 

~~I,j,~~~y.~r< Af#rf~ ~o~~.:1. .:L h'f/~llit~I]lIill~~~~.l ~ ':q. II 1Illl! ....
!~i!..L,", . -:: ~o\,,~ .. 
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tersebut, dan sebagai penerapan azaz dekosentrasi, di 

mungkinkan pembentukan Kota Administratif dan sekaligus 

mengembangkannya. 

Pembentukan dan Pengembangan Kota Administratif, 

menurut ' Kebijaksanaan Departemen Dalam Negeri dibidang 

Pembinaan Perkotaan di Indonesia ' merupakan langkah 

pemulaan untuk memberikan pengalaman pada kota-kota dalam 

pengembangan diri sendiri menujustatus kota yang lebih 

tinggi, yaitu kota otonomi (Kotamadya Daerah Tingkat II). 

Hal tersebut tidak perlu ditafsirkan bahwa kota-kota 

Administratif secara otonomis akan meningkat menjadi 

Kotamadya, tetapi peningkatan status tetap tergantung 

pada kemampuan kota. Ada kemungkinan suatu kota adminis

tratif tidak mampu berotonomi, walaupun sudah cukup lama 

berstatus kota Administratif. Dalam hal yang demikian, 

kota tersebut harus tetap berstatus Kota Administratif 

dan perlu ditinjau lagi status Administratfnya. Pada kota 

Administratif yang telah dinaikan statusnya menjadi 

Kotamadya biasanya akan menghadapi dilema ten tang ibukota 

pemerintahannya. 

Ditinjau dari fungsinya, ibukota merupakan pusat 

kegiatan pemerintahan, pembagunan dan kemasyarakatan. 

Masing-masing kegiatan tersebut saling berkaitan dan 

menunjang. Kegiatan pemerintahan merupakan kegiatan yang 

dilaksanakan oleh Aparatur Pemerintahan dalam rangka 

pelayanan dan usaha pembangunan, yang didukung oleh 

kegiatan kemasyarakatan. Fungsi ibukota yang demikian 

bergerak secara dinamis, dalam hal ini pemerintahan 

.:1...2
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merupakan bagian yang paling domonan dalam ide dan pelak

sanaannya, karena di dalamnya terdapat kegiatan penguru

san berbagai kegiatan pengurusan berbagai kepentingan 

masyarakat. 

Baik Kotamadya maupun ibukota Kabupaten, keduanya 

merupakan pusat-pusat kegiatan pembagunan dan kemasyara

katan dalam wilayah kotamadya dan kabupaten yang bersang

kutan. Sehingga untuk bisa diharapkan pertumbuhan masing

masing, perlu dipikirkan usaha pengembangan ibukota 

secara terpisah antara kotamadya dan kabupaten. 8) Pem

bentukan atau pemindahan ibukota harus tetap mempertim

bangkan tiga fungsi utama ibukota yang telah disebutkan, 

agar dapat menjamin efesiensi dan arah pertumbuhan sesuai 

dengan kondisi daerah yang bersangkutan. 

Menurut pasal 4 UU RI No 5 Tahun 1974, perubahan 

nama dan pemindahan ibukota daerah ditetapkan dengan 

peraturan pemerintah. 9) Jelaslah bahwa pemindahan 

ibukota kabupatenpun harus ditetapkan dengan peraturan 

pemerintah/peraturan Daerah setempat. Dan memang harus 

diakui bahwa pemindahan suatu ibukota merupakan suatu 

proses kegiatan yang memakan waktu lama, selain biaya 

yang besar. 

8)	 Prof. Drs. S. Pamuji HPA~ Pembinaan Perkotaan di 
Indonesia~ PT. Bina Aksara~ Jakarta, 1985~ Hal 35. 

9)	 Penjelasan UU RI No 5~ Tahun 1974 . 
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c. Dasar Pengenbangan Kota Sekayu 

Pada prinsifnya kota-kota di Indonesia mulai memper

lihatkan kecendrungan berkembang terutama seJak tahun 

1950-an. Banyak pendapat yang mengemukakan bahwa masalah

nya adalah pada tekanan-tekanan ekonomi yang terdapat di 

Daerah perdesaan sedangkan di Daerah perkotaan sendiri 

penyediaan kebutuhan, penampungan lapangan usaha maupun 

kesempatan-kesempatan perbaikannya belum siap. Akibatnya 

muncul kasus-kasus perkotaan yang cukup riskan, contoh 

timbulnya daerah-daerah perumahan liar, timbulnya pemusa

tan pedagang kaki lima, timbulnya kegiatan usaha yang 

dikatakan non formal, kekurangan fasilitas-fasilitas kota 

dan lain-lain. 

Hasil pene belitian berapa studi kasus perkenbangan 

kota di Indonesia yang dilakukan lembaga penelitian 

Planologi ITB. Salah satunya menyimpulkan bahwa, kota 
!, 

I 
yang sekarang berada pada status Administrasi yang sama, I 
ternyata belum tentu mempunyai fungsi ekonomi yang 

sama. 10 ) _I
i

Akibatn~p~da beberapa kota ~ang berbatasan wila 

yahnya, persayingan untuk menjadi titik orientasi ekonomi 

masyarakat tak dapat dihindari. Bisa terjadi orientasi 

masyarakat pada kedudukan fungsional Administratif dan 

fungsional ekonomi terpisah. Disuatu pihak, secara Admin

istratif politis masyarakat menjadi bagian kota yang satu 

dan dilain pihak secara sosial ekonomis tergantung pada 

kota lain. 

10) Soedjono 
Kota di 
1978,hal 

D. 
In

24. 

SH. 
donesi. 

Segi-Segi 
PT. Ka

Hukum 
rya N

Tentang 
usantara, 

Tata Bina 
Bandung·.. 
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Tarikan ekonomis tak dapat dihindari, karna 

menyangkut pada pemenuhan kebutuhan hidup, tetapi secara 

konigtif, masyarakat harus menjadi bagian dari wilayah 

yang menguasainya. mungkin secara ekonomis masyarakat 

masih tergantung pada kota lain, tetapi tidak dalam hal 

rasa "diayolli"kota harus dapat dipakai sebagai semacam 

lambang kosmis yang cukup kuat untuk mengorganisir wila

yahnya. hal itu dapat dicapai dengan adanya suatu pusat 

yang mempunyai arti Simbolis. 11) 

Dimikian halnya dengan wilayah Ibukota Sekayu DT II 

Musi Banyuasin, yang berbatasan dengan wilayah Kota 

Propinsi Palembang dan jambi. Perkembangan pesat kota 

Palembang dan Jambi, yang seolah menelan wilayah sekitar

nya, seakan-akan memberi sinyal bahwa sudah saatnya 

Kabupaten DT II Musi Banyuasin mempunyai kawasan pusat 

Pemerintahan yang mampu memberikan nilai tambah baik 
'; 
'; 

I 
bersifat simbolis maupun Fungsional. Dengan harapan 

keseluruhan kompleks pemerintahan secara keseluruhan I
dapat mencerm1nkan Citra sebagai Ibukota Kabupaten D~ 

II Musi Banyuasin,sekaligus membuktikan bahwa kota Sekayu 

berkembang bukan hanya akibat samping dari perkembangan 

Ibukota propinsi Palembang dan jambi.
 

Kota Sekayu disamping merupakan Ibukota kecamatan
 

Sekayu juga merupakan Ibukota Kabupaten Dati II Musi 

Banyuasin yang terletak dibagian Utara Ibukota Propinsi 

daerah Tingkat I Palembang. 

11) Amos Rapoport~ Asal Usul Budaya~ Pembinaan pemungki
man melalui Pengantar kota~ Erlangga Jakarta~ 1986~ 

hal 44. 
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Pada awalnya, kota Sekayu berlokasi di tepi Sungai, 

artlnya orientasi geografis dari kota te~sebut oleh 

adanya pemanfaatan transfortasi sungai sebagai prasarana 

transfortasi dengan memanfaatkan sugai Musi sebagai akses 

utama pada awal pengembangannya. 

Begitupulah dengan halnya kontor-kator pemerintahan 

kabupaten DT II Musi banyuasin pada waktu itu di rencana

kan disepanjang pingiran sungai, mengukuti aluran sungai 

yang mengalir (Data Sekunder di bawah ini.) 

~-------------·_·1 

,! 

_I 
KOTA	 SEKAYU 

2.1.	 Peta Lokasi Kantor-Kantor Pemerintahan 
kabupaten Musi Banyuasin Yang Lama. 

Dengan akan dikembangkan jalan darat (Lintas Sumat

era) yang menghubungkan kota Sekayu, Ibukota Kabupaten DT 

II Musi Banyuasin sampai Muara Enim, maka orientasi 

perkembangan desa-desa yang ada pada jalan tersebut 

memiliki kemungkinan berkembang yang lebih besar . 

.:L.6 

--_ ... _,-_.__. 



I 
Kota Sekayu sendiri sudah dapat dihubungkan dengml 1

jalan darat dengan kualitas yang cukup baik. Kota Sekayu 

mempunyai akses bilitas yang cukup tinggi disamping 

dihubungkan dengan jalan darat juga adanya transfortasi 

Sungai Musi. Keuntungan lokasi kota Sekayu yang demikian 

akan dapat mendorong fungsinya dalam menunjang (to pro

mote) dan melayani (to serve) sektor-sektor dan bagian 

wilayah lain. 

Dengan ditunjang oleh faktor aksesibilitas dan 

faktor fasilitas pelayanan yang dimilikinya serta potensi 

ekonomi wilayah belakangnya, kota Sekayu akan memiliki 

tingkat perkembangan yang tinggi. Dengan perkembangan 

tersebut, tampak gejalah kota Sekayu cendrung memanfaat

kan lahan yang berakses tinggi saja" sehingga membentuk 

pola Linear (untuk perkembangan selanjutnya akan kurang 

menguntungkan, karena jarak pelayanan akan menjadi lebih 

besar atau kurang efisien), dan pemanfaatan ruang/lahan 

yang berimpit dengan badan jalan atau badan sungai. 

Atas dasar permasalahan diatas, maka pemerintahan 

Uaerah Kabupaten TK II MUSl banyuasln mengupayakan menyu 

susun sesuatu arahan pendayagunaan ruang untuk pedoman 

pengisisan kegiatan dengan segala aspeknya di Kota Seka

yu, agar pemanfaatan ruang yang berjangka panjang dan 

berstruktur dapat terujud dalam kaitannya dengan efisien

si ruang dan pelayanan kota, yang dituangkan dalam renca

na umum tata ruang kota (Revisi RIK) Sekayu . 

.:L. -7 
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D. Penetapat Fungsi Bagian Berdasarkan Pengellbaugan 

Wilayah Kota Sekayu. 

Berdasarkan maksud dan tujuan dari pembagian wilayah 

kota sebagai mana ~-~~~am-b~~_a~al~~ 
.----- -- -- .._------. --_.-._--' .-_.-_ .... -_ .. _--.. ,-- ... _-----. ---'---,' .. 

mengenai kota Sekayu(J~u~~bab 4.1.1.1 dan 4.1~1J maka 
- --------_.~.- .._--------------_._----_.--- _. 

pada prinsifnya bagian wilayah kota merupakan satu kesa

tuan lingkungan kegiatan kota yang serasi dengan sarana 

dan prasarana yang merupakan faktor pendukungnya: 

Sehubungan dengan adanya kosentrasi kegiatan yang 

menunjukan pranan dari tiap bagian wilayah kota dewasa 

ini, maka arahan fungsi dan peranan dari tiap bagian 

wilayah tersebut dapat ditetapkan sebagai berikut 

Bagian Wjlaya Kota A 

Fungsi kegiatan pada bagian wilaya kota A ini, dia

rahkan untuk pengembangan kegiatan pusat perdagangan dan 

Terminan lokal, Ruma Sakit, Pusat Kegiatan Pelayanan Jasa 

Umum lainnya (Jasa dan perkantoran swasta), pusat pelaya

nan kebudayaan dan rekreasi (bioskop dan gedung olah 

raga) serta kawasan perumahan dengan t1.pe kapI1.ng kec1.1 

sedang. kawasan ini merupakan pusat kota. 

Bagjan Wjlaya Iota B 

Sesuai dengan dominasi kegiatan yang terdapat di 

bagian wilayah kota B, maka fungsi bagian wilayah kota 

ini diarahkan sebagai pusat perkantoran pemerintahan 

(baik tingkat kabupaten,kecamatan maupun kelurahan dan 

desa), Pusat Pelayanan Pendidikan (umum dan kejuruan) 

serta sebagai kawasan pertanian dan perumahan kapling 

kecil-sedang. 

.l..B 
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Bagiau Wj1av& Iota C
 

Fungsi kegiatan pada ba~Han uilayah kota C ini,
 

diarahkan untuk pengembangan parawisata Danau 

perumahan penduduk dengan kapling besar dan 

sebagai kawasan konservasi. 

Ulak 

seka

Lia, 

ligus 

Bagjan Wjlaya lata D 

Potensi lahan pada bagian wilayah kota D ini, dia

rahkan untuk perluasan dan pengembangan fisik Kota Sekayu 

yang potensial. Untuk mendukung perkembangan tersebut 

diusulkan lokasi terminal dan perdagangan regional pada 

bagian wilayah kota ini, sehingga fungsi kegiatan pada 

bagian wilayah kota ini sebagai pusat perdagangan dan 

perhubungan (Terminal) regional serta pengembangan kawa

san perumahan dan penyediaan lahan pertanian. 

Bagian Wjlaya lata E 

Fungsi kegiatan pada bagian wilayah kota ini akan 

diarahkan sebagai pengembangan kawasan industri, terutama 

industri perkayuan yang akan mendukung industri saw-mill 

yang ada dewasa ini. 

Potensi lahan bagian wilayah kota E ini, diarahkan 

pula sebagai kawasa perluasan fisik Kota Sekayu, sehingga 

fungsi bag ian wilayah kota ini selain sebagai pusat 

pengembangan industri perkayuan juga merupakan areal 

pengembangan pertanian dan lingkungan permukiman . 

..1..9 
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Untuk leb1h Jelasnya mengenai pembagian lolilayab kota 

Kota Sekayu dapat dilihat pada peta rencana pengemban

gan kawasan Kota Sekayu. 

.t: ..c u..... 
TAT UAII. ItOTA 

...........1( 

. t.&li...... 

c~ ..· 

=: 

~.  ~~:"a..-•• 
___	 ----J' II~ ~. 

KOTA SEKAYU	 Ilml :::-:-..::.=: 
~ MUll .... lIIlTU ... S I .. 

E.	 Kebijaksanaan Rencana Pengembangan Kependudukan Kabu

paten DT II Kusi Banyuasin. 

Dari latar belakang perkembangan serta beberapa 

asumsi yang dipakai, pada analisis telah dikemukakan 

perkiraan jumlnh penduduk yang aka" diakolUondasio==rli:===k-e-t-a. 

Sekayu sampai tahun 2012. Dengan interval 5 tahun dapat 

dikemungkakan perkiraan jumlah penduduk sebagai berikut : 

1992 20.165 jiwa,= 
1997 22.074 jiwa,= 
2002 24.164 jiwa,= 
2007 26.453 jiwa,= 
2012 28.957 jiwa.= 

2C) 
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Seperti dikemukakan di depan, dominasi kegiatan 

penduduk masih pacta sektor pertanian, walaupun laju 

pertambahan pada kegiatan lain (terutam perdagangan, Jasa 

dan Pemerintahan) cukup tinggi. Pada akhir priode peren

canaan diperkirakan minimal setengah dari jumlah kepala 

keluarga yang ada akan terlibat dalam sektor-sektor non

pertanian, seperti perdagangan, jasa, pemerintahan dan 

industri. 

Dewasa ini kepadatan penduduk menurut kawasan fung

sional Kota adalah sekitar 10 jiwa/ha, luas kawasan 

fungsional yang telah ditetapkan sebagai wilayah kota 

Sekayu adalah 2.898,325 ha. 

Untuk perencanaan kota-kota baru. dari standard 

Departemen pekerjaan umum, Direktorat Jendral Cipta 

Karya, kepadatan penduduk rata-rata adalah 83 jiwa/ha. 

sedangkan kebijaksanaan kependudukan menurut Peraturan 

Menteri Dalam Negeri (MENDAGRI) nomor 7/1986, bahwa 

kebijaksanaan kepadatan penduduk untuk kota Kecamatan di 

luar pulau Jawa dan Bali maksimum 60 jiwa/ha.Bertitik 

tolak dari hal tersebut,maka kepadatan di Kota Sekayu 

akan dibagai menjadi tiga, yaitu kepadatan tinggi hingga 

60 jiwa/ha, kepadatan sedang antara 40 hingga 50 jiwa/ha, 

dan kepadatan rendah hingga 40 jiwa/ha. 

F. Pusat PeDerintahan Yang Denunjang Citra kota. 

Seperti disebutkan sebelumnya. kota harus dapat 

dipandang sebagai semacam lambang kosmis, yang cukup kuat 

untuk mengorganisir wilayahnya. Hal itu bisa dicapai 

dengan adanya suatu pusat yang mempunyai arti simbolis. 

2.1 
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Simbolisme kota sebagai suatu pemikiran yang diwu

jndkan dalam bentuk fisik, yang oukup kuat mengorg~n~~ir 

wilayahnya, sebenarnya merupakan perwujudan dari pola

pol a yang kognitif. 12) 

Ada dua han yang mempengaruhi pola kognitif seseo

rang yai tu : 13) 

- Pendekatan simulus-respond dari tingkah laku psykologis 

(Hull,1943). Disini pengalaman terhadap suatu kota 

berperan penting, yang menyebabkan seseorang mempunyai 

'ingatan' terhadap kota tersebut. 

- Yang kedua dengan cara memberikan Image dari tata ruang 

nya. Dalam ·hal ini 'Kestabilan posisi' komponen

komponen fungsional kota sangat penting, yang dipenga

ruhi oleh faktor jarak dan arah. Faktor ke dua ini 

selanjutnya akan menjadikan batasan dalam pencapaian 

tujuan perancangan nanti. 

Image sebuah kota menurut Kevin Lynch (1960) dapat 

diperoleh dari tiga faktor, yaitu : 

memiliki ciri, kepribadian (Individuality). Identitas 

dapat digali dari unsur-unsur yang membuat kuta terse-

but menonj 01. 

2.	 Struktur (Structure), adalah hubungan ruang antara 

unsur-unsur dalam kota. 

12)	 Amos Rapoport, Asal Usul Budaya Pemukiman Helalui 
Pengantar perencanaan Kota, Erlangga, Jakarta 1986, 
hal 43. 

13)	 J. Doug'las Porteous, Environment & Behavior,. Addison 
Westy Publishing Campany, Hal 99. 
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3.	 'Arti' (Meaning). adalah makna dari unsur-unsur dalam 

kota sehabangan dengan pengamat makna iui dapat di 

kenaI secara Spasial maupun Struktural. 

Identitas. 'Structure ' dan 'Meaning' di atas. masing

masing saling berkaitan membentuk image kota. 

Selanjutnya. menurut Lynch. ada interaksi antara 

bentuk fisik dalam k~~a dan persepsi orang terhadap 

bentuk itu. Ia mengidentifikasikan elemen-elemen pokok 

yang membentuk stucture kota. seperti jalan-jalan kecil 

(pathways). 'tebing-tebing' (edges). 'titik-titik pusat' 

(nodes) • 'kawasan-kawasan dalam kota' (district) dan 

landmark. 14) Elemen-elemen yang membentuk citra kota 

tersebut apabila mempunyai pengaruh yang cukup kuat dan 

digali dari potensi-potensi yang ada dapat menunjang 

pembentukan identitas kota. 

Pusat pemerintah, sebagai salah satu komponen fung

sional dalam kota. saling tergantung dengan komponen 

fungsional kota yang lain. yaitu perdagangan. kebudayaan. 

hiburan dan komponen fungs10nal sejarah I pelestarian. 

Dalam hal konstelasi tata ruang secara keseluruhan. 

antara berbagai komponen fungsionaldi atas secara organik 

saling menempati dirinya pada satu tempat kedudukan 

tertentu. dengan satu komponen fungsional tertentu seba

gai pengikat. 

14)	 Robert M. Beckley. Urban Design Melalui Pengantar 
Perencanaan Kota. Erlangga, Jakarta 1986, hal 93. 
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Pada konsep tata ruang lama (tradisional), kekuasaan 

keraton merupakan awal dan centrum pertumbuhan dan per

kembangan kota. Konsep konstelasi tata ruang kota sangat 

jelas, dengan keraton dan alun-alun sebagai titik 

pusat, serta satu paras jalan utama sebagai pengikat 

komponen fungsional yang lain. Perkembangan selanjutnya, 

dengan semakin kommlek dan beragamnya komponen fungsional 

dalam satu kota serta berubahnya sistem nilai dalam 

masyarakat, konsep tradisional seperti di atas tidak 

dapat begitu saja diterapkan lagi. 

Tetapi untuk memantapkan satu perkembangan kota dan 

memberikan kemudahan pelayanan serta kepercayaan politis 

masyarakat wilayahnya. Tetap diperlukan pemantapan tata 

komponen fungsional pemerintahan dalam satu kota. Salah 

satu jalan adalah dengan mengelompokan unit-unit pemerin

tahan menjadi satu aransemen tata komponen bangunan

bangunan pemerintahan dalam kota. 

Pusat pemerintahan yang mantap, satabil dan dapat 

memberikan Image positip dari susunan tata ruangnya akan 

dapat menunjang eitra kota, melal~~lem&nele~~~~fl~ 

fisik yang telah disebutkan, simbolisme sebagai pusat 

dapat dicapai. 

Dalam jajaran pemerintah daerah, kedudukan bupati / 

kepala daerah tingkat II sebagai pemegang fungsi ekseku

tif setara dengan DPRD sebagai pemegang fungsi leges la

tif. Tetapi secara simbolis, bupati adalah pemegang 

kekuasaan tertinggi di wilayah kabupaten Dati II, karena 

ia merupakan ujung tombak dalam menjalankan pemerintahan 

di daerah. 

~sL:;;;--"~f":,\>. __.~~~;..,,~~c..: .../ ..W..lYs/ 4
J" 'is / .','"I"II ,,~, 1$> ~,'.::"'1>. '", .. : II t. 't: ':,;;.t :!!.:;:'lilllIUI"-,VJJ.:D... -:ij

ii~· r-·ER~"l'.:S1l\~(,A~: ::';124 ·\---·~I"T'ir::!I;;./~ II

\~~:~~~;~~G=~?/ 
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Dengan anggapan bahwa kantor bupati adalah pasilitas 

fisik pemerintahan Dati II yang paling tinggi dalam arti 

sibolis maupun fungsional, maka perencanaan dan perancan

gan Kantor Bupati dalam kompleks pemerintahan Dati II 

Musi Banyuasin haris dapat memberikan citra sebagai pusat 

pemerintahan yang sebenarnya. 

Keberadaan kantor bupati dalam komplek pusat pemer

intahan Dati II Musi Banyuasin tersebut harus memancarkan 

nilai-nilai yang diharapkan dapat mewujudkan satu prinsip 

pengakuan umum dari masyarakat, antara lain : 

- Stabilitas, yaitu kemantapan dan kemampanan pusat 

pemerintahan tehadap unsur-unsur atau 'tarikan' dari 

luar (pusat kota lain). 

Accesibilitas, yaitu kemudahan pencapaian dari segala 

penjuru wilayah kota. 

- Orientasi, yaitu sebagai titik orientasi, yang menjadi 

pedoman, penggerak dan pengarah proses pembangunan 

disekitarnya. 

- Integritas, yaitu kesatuan dari berbagai faktor, baik 

dalam kaitan~a=sebagai satu si£~e&=ps~erjDta~8D& 

harus bersifat koordinatif dan formal, maupun dalam
 

kaitannya dengan sistem kemasyarakatan dan pembangunan
 

yang harmonis. mounumental dan simboljs.
 

Melalui pendekatan dari faktor kondisi fisikdan 

lingkungan yang ada, nilai-nilai diatas digunakan sebagai 

batasan dalam menterjemahkan citra pusat pemerintahan 

Dati II Musi Banyuasin secara Arsitektural. 

::25 

----~' 



.- _., 

G.	 Pengembangan Kantor Kabupaten Dati II Kusi Banyuasin, 

I.okasj ]jngkllngan pnsat pemerintahan yang direncana- j 

kan, sesuai dan konsisten dengan rencana Pemda Tingkat II 

Musi Banyuasin yang tertuang dalam rencana bagian wilayah 

kota (RBWK) kecamatan Sekayu sampai dengan tahun 2012. 

Dalam RBWK tersebut ditetapkan bahwa kantor kabupaten / 

pemerintahan akan dilokasikan di unit Destrik perencanaan 

tata ruang dibagian wilayah kota B (lihat Peta). 

1.	 Data Fisik Laban Perkantoran Kabupaten (Pusat Pemerin

taban) 

- Topografi 

Wilayah kecamatan Sekayu di kelurahan Sekayu tepat

nya berada pada lahan yang relatif datar antara 0 - 5%. 

Pengembangan daerah tersebut terutama dilakukan dengan 

meminimalkan usaha tambah, seperti halnya urug dan gali 

(cut and fill) serta didalam pengembangan ini seyogyanya 

diikuti dengan penataan sistem drinase. 

==Kenurut ~cana tata ruang kota (RTRK},==k~~ 

kabupaten akan diletakan pada lahan yang berbukit dengan 

kemiringan 4%. Penepatan bagunan-bagunan fasilitas pusat 

pemerintahan pada bagian bukit, secara visual akan lebih 

tinggi dari kawasan pengembangan disekitar BWK B. Guna 

dipakai sebagai fungsi-fungsi yang lain pada peta terlam

pir, dapat dilihat kondisi topografi kawasan posat pemer

intahan dibandingkan dengan kondisi disekitarnya, hal ini 

dikarenakan lokasi cukup strategis jika dinilai dari 

aksesibilitas pergerakan penduduk ke lokasi tersebut, 
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terutama didukung dengan jumlah penduduk pendukung yang 

relatif mempunyai kepadatan tinggi (+ 200 jiwa/ha) teru

tama di sekitar blok kawasan perencanaan. 

- Geologi 

Lahan pusat pemerintahan berada pada lokasi yang 

jenis tanahnya slang-seling antara batas pasir tufa dan 

lempung, dibanding daerah disekitarnya kondisi ini rela

tif lebih baik. Pada lahan yang direncanakan untuk pusat 

pemerintahan, daya dukung tanahnya ~O kg/cm2 pada keda

laman 5-10 M. sedang disebelah baratnya, sebagai perban

dingan, daya dukung yang sama baru pada kedalaman 15 M 

atau lebih, daya dukung dan satuan marpologis dapat 

dilihat pada lampiran. 

2.	 Batasan-Batasan Perencanaan 

- Luas lahan 

Lahan untuk kantor kabupaten I pusat pemerintahan 

Kabupaten Dati II Musi banyuasin, secara gar is besar 

berbentuk segienam I lingkaran, terletak pada lahan yang 

berbukit dengan permukaan tertinggi (lihat peta).· Luas 

lahan yang direncanakan bagi pusat pemerintahan secara 

keseluruhan + 45 ha, termasuk jalur lalulintasnya. 

- Floor Area Ratio (FAR) 

Karena belum adanya rujukan yang pasti untuk floor 

area ratio pada lahan pusat pemerintahan, maka diambil 

angka FAR sebesar 1,5 sid 3. Angka tersebut diambil 

berdasarkan studi literatur, stadi banding dan analisa 

perkiraan suatu lingkungan pusat pemerintahan yang sama 
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dengan kecendrungan yang nantinya akan terjadi dikawasan 

pusat pemerintahan tersebut. 

- Building Coverage (BC) 

Bulding Coverage bagi lahan pusat pemerintahan ini 

telah ditetapkan sebesar 30%. 

- Garis Sempadan Bangunan 

Telah ditetapkan dalam RTRK, bagi lingkungan pusat 

pemerintahan dan perumahan di kota 'baru' Sekayu, untuk 

wilayah jalan protokol selebar 40 H garis sempadan berki

sar antara 15 - 20 M. 

- Ketinggian Bangunan 

Menurut ketentuan yang telah ditetapkan, ketinggian 

bangunan maksimum yang diijinkan bagi sebuah kota 'baru' 

adalah 4 lantai yang diperhitungkan dari permukaan tanah. 

Tetapi untuk bangunan di daerah perkantoran ini dibatasi 

maksimum tiga lantai dari permukaan tanah. _I
Ratio Lnas Rnang 

Ratio pemakaian luas lantai menggunakan pedoman yang 

telah ditetapkan (oleh Bappenas), yaitu 

* Ruang Pimp inan : 30 - 46 m2/orang 

* Ruang Pembantu Pimpinan : 10 - 16 m2/orang 

* Ruang staf / karyawan : 6 - 10 m2/orang 

* Ruang Rapa t : + 2,5 m2/orang 

* Ruang Pasilitas Umum : 0,6 - 2,5 m2/orang 
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Perbnndingan LunG Buang adalah : 

* Fungsi Kegiatan Kantor (Office Space) 60 - 70 % 

* Fungsi Sirkulasi (Circulation Space) 15 - 20 % 

* Fungsi Umum dan Pelayanan 15 - 20 % 

- Strukture Organisasi Pemerintahan Kabupaten Daerah 

Tingkat II Kusi Banyuasin 

Strukture Organisasi Pemerintahan, daftar instansi 

yang terlibat dan perkiraan jumlah pegawai pemerintahan 

Dati II Musi Banyuasin, dapat dilihatkan berikut ini, dan 

juga dapat diperjelas lagi pada bab lampiran berikutnya : 

STRUKTURE ORGANISASI
 
PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II MUSI BANYUASIN
 

BOP ATI D P R D r.-.-.iI KEl?DA. TK. II .. 

DINAS DINAS 
DAEB.AH 

i 
i 

-_.j 

Ire 'tie rangan : 
garis perintah 

_._.-._.- garis koordiIlatip 
garis star 

----- garts konsul-:ati!l ! 
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DAFTAR INSTASI
 
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUS! BANYUASIN
 

I No. f Unit Kerja/lns~~nsi r 
/-----1------------------------1 

I 
Ka~;tor Bupat. i I

• I 
2 I 521-: .... i Ida I 

I 
3 : r tw ilk 30 I 

I 
4 I SP 7 I. 

( 
5 I Bappeda I 

f 
6 I OPRO I 

I 
7 ! Oinas-Cin~$ ~tnncm I 

I 
r O. PendC):J.,,::';;,:i
1 O. PU ( 

I 

I O. ?er::'CJniar> ( 
I O. ?~;-i~.:.n<l:i I 
I O. P2::'e;-:1c.:': c :, I 

o. ?ar-iwiz:==~;: I 
O. Per~ e::'u:-:".~ ( 
D.. 0 i ~ bl;.:i I 
0.. ?,,=:,'. i nd~~ t:- ~ z: I 
0.. ~~.r=!::eh.!.l ::.:;:~ I 
O. P,:;m;:;k ::'::'1;.1:':	 r 
o. ~'.I~~;;i~;':""'::: I 
O. I, ~.l";, .:. j, t.,. I I 
o. T~~~	 ~:O~~ I 
O. ?~r~uruh~- I 
O~LA~~ I 

I 
I 
I 
I 
I 

i f 
I I 
I I 
I I 
I I 
f I 

-----------------------------.!_-

I No. I Unit Kerja/lnst.Clnsi I 
f-----I-------------------------! 
I 8 I	 rns~ansi VertiL:al 

I I Maw i I Hel.ns i p
 
I r Ag;-aria
 
I I 8angdes
 
I I Sospol
 
I I Kodim
 
I - Kores I

" 

I Kejaksaan rJeger i 
I Pen9ad i i Cl.-: r"eg~:- ; 
I Kandep Q i!< ~ud 

I Kandep P~rda9anQ.~n 

I KC)ndep r~ai< er 
I	 Ka:1dep ? ~:-leran~a('.
 

Kantor Cat. Si;::.i'
 

Pe~adaian :"':~9~r i 
Kantor Pas da.: G;ro 
Ka~to;- FlU S i e _?~~t~.u iran 

;:) I •r Kantor • 'J '::i;:>t~ ~:a""yc; 

I K?n~o,... S t.~ t. : s t ; ~.
 

( PU·J
 

I ?s'r-Ur.l 'i ~ I '-: 0:;:
 

, PO":',!'"I 

I ?!2'r":-:,m	 ?e:-hL.:~:3r... : 

I Pr-~ . G;l$ ::> er -:-A."J~ i :\ ·.0 .( 

I OJ n.-:l::	 5 ~'):..; : .:a : p ROIj) ~ C1 :; i 

I I o I 5;:> .~nd.'j i=' :- 0:,) I n ~.~ ~
 

I I 9~~::8!'!
 

J PWr
 
J p r.,1p i r}.,.1\ GVW
 
I	 I""U 
r P.Ji'A
 
I ~p''V
 

I ~Pi1
 
I -arH '.tI6 
I 
I 9 I

I 5ar()r\?J PeYlV4?J~nI9 

I I Lap~~ge~ upec~r~ 

I I Gedvn~ P~rte~v~~ 

I I	 MO:1urn'~n ~':'o t=a 
I 

::::.:~ ,e> 
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PERKIRAAN JUMLAH PERSONIL 
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