
BAB III
 

A N A LIS I S
 

A.	 Analisis Lokasi Pusat Pemerintahan Kabupaten Dati II 

Kusi Banyuasin. 

Wilayah pengembangan kawasan pusat pemerintahan 

(kantor kabupaten) yang diharapkan menjadi pendorong 

utama (generator) bagi pertumbuhan kota dan menjadi titik 

orientasi (secara kognutif) warganya, dalam perencanaan 

harus mempertimbangkan faktor eksternal dan internal. 

Pertimbangan faktor eksternal dilakukan agar dalam 

pengembangan kawasan tersebut tidak terdapat pengaruh 

buruk kepada wilayah sekitarnya, terutama dalam memberi 

identitas politis kabupaten Dati II Musi Banyuasin. 

Secara eksternal, lokasi pusat pemerintahan harus dipilih 

pada posisi yang strategis, yang dalam pengembangannya 

tidak lepas dari keterkaitan antara wilayah, terutama 

wilayah : 

- Kawasan pusat pemerintahan yang direncanakan. 

- Kecamatan Sekayu sebagai 'hinterlend'nya. 

Kecamatan-kecamatan lain yang menjadi penarik 

pertumbuhan. 

- Kota Palembang dan Kota Administratif Sekayu (saat 

ini) yang mendorong tumbuh dan berkembangnya pusat 

pemerintahan dikawasan baru ini. 
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Secara internal. lokasi kantor kabupaten dipilih 

dengan pertimbangan potensi-potensinya yang menonjol 

sebagai pusat pemerintahan kabupaten Dati II Musi Banyu

sin. terutama dari segi fisik dan lingkungan yang dapat 

menunjang citra kota. Untuk itu. strategi perencanaan 

internal harus tetap mempertimbangkan keseimbangan per

tumbuhan wilayah sekitarnya. 

- Kedudukan Kawasan Kantor Kabupaten Pemerintahan Dati 

II Kusi Banyuasin Terhadap Kota Palembang 

Pada dasarnya pengembangan pusat pemerintahan Dati 

II Musi Banyuasin berkaitan erat dengan ibukota propinsi 

Sumatera Selatan (Palembang). Pengembangan fungsi kantor 

kabupaten tersebut diharapkan mempunyai peranan terhadap 

wilayah kota Sekayu - DT II Musi Banyuasin secara keselu

ruhan. diantaranya adalah : 

* Menjadi Countor Magnet (penarik) terhadap pengaruh 

perkembangan kota Palembang dan Jambi. Sehingga 

aktifitas yang berorentasi ke Palembang atau ke 

permukiman. sifat menjadi penarik ini. secara kogni

tif. akan menjadikan warga wilayah kabupaten Dati II
 

Musi Banyuasin berorientasi ke Kota Sekayu Sebagai
 

ibukota wilayahnya.
 

* Menjadi Penghalang (buffer zone) bagi pendatang yang 

berurbanisasi ke Palembang dari wilayah Selatan. 

Mereka diharapakan dapat tertahan di kota ·baru' 

ibukota kabupaten Sekayu - DT II Musi Banyuasin. 
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Oari urayan di atas dapat disimpnlkan , hahwa kecnali 

harus mempunyai nilai accesibilitas yang tinggi terhadap 

wilayah yang dikuasainya, pusat pemerintahan kabupaten 

Dati II Musi Banyuasin juga harus 'mapan' dan 'stabil' 

kedudukannya. lokasi pusat pemerintahan harus dapat 

dijangkau secara merata dari keseluruhan wilayah kabupa

ten Dati II Musi Banyuasin. 

- Kedudukan Kawasan Kantor Kabupaten Dati II Musi 

Banyuasin terhadap Kecamatan Sekayu Dan Kecamatan 

Kecamatan Lain. 

Wilayah kecamatan sekayu merupakan wilayah hinter

land (daerah belakang) dari kawasan pusat pemerintaha.n. 

Keterkaitan pusat pemerintahan di pusat kota 'baru' pada 

dasarnya berbentuk keterkaitan konsumsi dan produksi 

pertanian. Maka diperlukan kemudahan pencapaian yang akan 

menunjang eksistensi pusat pemerintahan. 

Sebagai pusat pemerintahan kabupaten Daerah Tingkat 

II Musi Banyuasin, keterkaitan yang paling jelas dengan 

kecamatan-kecamatan lain di wilayah kota Sekayu adalah 

dalam hubungan pelayanan pemerintahan. Maka, kecuali 

perlunya akses yang baik antara pusat pemerintahan dengan 

pusat pemerintahan tiap kecamatan, pusat pemerintahan 

harus dapat mengkoordinasikan keseluruhan pemerintahan di 

kecamatan. Disini kestabilan posisi lokasi pusat pemerin

tahan terhadap wilayah kecamatan-kecamatan lain menjadi 

penting. Dan faktor jarak serta arah pusat pemerintahan 

dapat menjadi penentu. 
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- Kedudukan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten DT II 

Kusi Banyuasin Terhadap Kawasan Lain Disekitarnya 

Pada perencanaan pusat pemerintahan di Kota Sekayu 

kecuali kawasan dikembangkan sebagai lokasi pusat pemer

intahan, juga akan dikembangkan sebagai pusat kota. Zone 

pusat kota tersebut diharapkan dapat menjadi pusat pemer

intahan, pusat pemungkiman, pusat perdagangan, dan pusat 

rekreasi. melihat fungsi-fungsi diwilayah pusat kota 

tersebut maka lokasi pusat pemerintahan akan mempunyai 

pengaruh antara lain : 

- Menjadi 'Zone' penarik utama yang kuat (trip genera

tion) atau zone bangkitan, dengan demikian dia harus 

mempunyai akses yang kuat ke wilayah sekitarnya 

Pencapaian yang jelas 
ke pusat pemerintahan 
mendukung fungsi seba
gai penarik utama.-~ 

Implikasi yang lebih jauh,lokasi pusat pemerintahan 

dikawasan pusat ko~a yang direncanakan harus mempun

yai sistem transfortasi yang baik, yaitu yang memi

liki sarana dan prasarana serta managemen transfort 

yang mewadai. Untuk itu perlu dilihat keterkaitan 

yang terjadi antara kawasan pusat pemerintahan 

(kantor kabupaten) terhadap wilayah pusat kota. Jika 
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&elihet rungsi sebagai puset kate, &eke yang te~nt. ~ 
rna akan terjadi adalah pergerakan pekerja, berbelan- I 

j 
ja dan rekreasi. Dengan demikian lokasi kantor 

kabupaten maupun lokasi pusat perdagangan dan rek

reasi harus mudah dicapai oleh penduduk wilayah 

lain. Untuk Mendukung fungsi sebagai pusat pemerin

tahan, perencanaan sistem transfortasi dapat menggu

nakan konsep fasilitas sebagai penyatu, yaitu dengan 

menganggap penduduk di sekitar pusat kota 'baru' 

kota Sekayu sebagai pusat komunikasi dan pusat 

pemerintahan adalah fasilitas komunitasnya. Maka 

fasilitas pusat pemerintahan ini perlu dapat mudah 

dicapai dari semua arah kota. Lokasi seperti di atas 

akan memperkuat kesan psykologi pusat memerintahan 

sebagai penyatu wilayahnya 

Bentuk jaringan trans
fortasi memperkuat 
kesan sebagai penyatu 
wilayah. 

- Kawasan pusan pemerintahan merupakan pusat orientasi 

atau pedoman dalam mengatur dan mengarahkan pemban

gunan disekitarnya. Maka lokasi pusat pemerintahan 

harus 'centris', dalam arti dapat dijadikan 'pusat' 
i 

bagi wilayah-wilayah sekitarnya. 
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Penciptaan sumbu-sumbu 
maya menunjang ke 
'central' an pust 
pemerintahan bagi wil
ayah sekitarnya. 

B.	 Analisis Citra Pusat Pemerintahan Kabupaten Daerah 

Tingkat II Kusi Banyuasin. 

Pada dasarnya, citra mayarakat pada bangunan dan 

kotanya adalah untuk melaksanakan tiga fungsi, yaitu . 1) 

1.	 Mereka menyederhanakan dunia ke dalam simpul-simpul 

ingatan yang dapat ditangkap alam pikirannya. 

2.	 Mereka memberi arti kepada dunia dengan membuat perso

nipikasi bangunan-bangunan untuk menjadi miliknya. 

3.	 Mereka memeberi kerangka bagi komunikasi kelompok 

berdasarkan pengalaman bersama dan perasaan tentang 

lingkungan. 

Dalam bab terdahulu telah disebutkan, bahwa satu 

komponen citra kota, menurut Kevin Lynch, adalah identi 

tas, yaitu ciri dari unsur-unsur yang membuat suatu kota 

menonjol. 

l)Gery T. Hoore~ Pengkajian Lingkungan-Prilaku Helalui 
Peng'antar Al'si tektul' .. El'langga .. Jakal'ta~ hal 97. 
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Dengan menggunakan dasar teori dari Lynch dan bata

san yang ingin dicapai di atas, perencanaan dan perancan

gan kantor bupati dalam kawasan pusat pemerintahan Dati 

II Musi Banyuasin dilakukan melalui penggalian pontensi 

kondisi fisik dan lingkungan, terutama dengan pertimban

gan-pertimbangan tapak bangunan. 

1. Pendayagunaan Unsur Topografi Dan Pemandangan 

Kondisi lahan pusat pemerintahan kabupaten Dati II 

Musi Banyuasin yang berada pada tempat tertinggi diband

ing lingkungan sekitarnya, memberi peluang untuk meman

faatkan pemandangan dalam menata ruang pusat pemerinta

han. 

melalui analisa dari pet a Topografi, dapat dilihat 

bahwa unsur pemandangan dapat dimanfaatkan sepenuhnya 

untuk memperkuat penampilan (visual) pusat pemerintahan. 

Pemanfaatan pertama yaitu dengan menciptakan sumbu maya 

pacta kawasan. Rnrenan letak lahan yang relatif tinggi 

dibanding lahan sekitarnya, maka pemandangan pada kawasan 

kOhfoerpas i (d i sese lah= 581at-a-n----}==tepatnya d i---s-ep-a-nj an--g--= 

pinggiran sungai Musi dan jalur lintas utara sampai ke 

arah Muara Enim menjadi suatu pontensi yang menunjang 

pemandangan. Pemandangan dari kondisi yang ada dapat 

digunakan untuk pembentuk sumbu-sumbu maya, yang sangat 

diperlukan dalam penataan tata ruangpusat pemerintahan. 

Sumbuh maya tersebut selanjutnya akan digunakan sebagai 

pedoman dalam pembentukan ruang pusat pemerintahan (kator 

kabupaten) . 
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Kondisi Topografi yang mempunyai kemiringan 4 % pada r 
lahan pusat pemerintahan, dimanfaatkan juga untuk peleta

kan bangunan-bangunan kantor pemerintahan. Pemanfaatan 

kontur alam secara alami dipilih untuk digunakan sebagai 

pengaturan kedudukan / letak sesuai dengan hubungan tata 

kerja instansi pemerintahan daerah tingkat dua kabupaten 

Musi Banyuasin. 

Dengan begitu, kantor bupati yang dianggap sebagai 

fasilitas fisik pemerintahan Dati II paling tinggi, 

secara Topografi dapat diletakan pada dua alternatif 

ketinggian, yaitu pada permukaan lahan terendah dalam 

komplek pusat pemerintahan atau pada titik tertinggi 

lahan. 

Peletakan bagunan pada titik-titik eksterm permukaan 
lahan akan memperkuat penampilan bangunan 

Karena dengan kedudukan pada lahan dengan ketinggian 

ekstrem tersebut, diharapkan dapat mendukung kejelasan 

penampilan kantor bupati, secarah fungsional maupun 

simbolis. 

Tetapi secara horizontal. peletakan kantor bupati 

akan mendukung kesan monumental apabila ia berada djten

gah-tengah lahan pusat pemerintahan. Dengan keberadaannya 

yang ditengah lahan pusat pemerintahan, akan sesuiai 

dengan fungsinya sebagai pusat orientasi. 
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tengah lahan, akan mendukung 
fungsi sebagai pusat orien
tasi 

Secara horisontal, pel-

Mengingat permukaan lahan pusat pemerintahan berupa 

bukit landai (kemiringan 4%) dengan titik tertinggi lahan 

pada kedudukan horisontal yang relatif di tengah-tengah 

(lihat peta), maka dipilih alternatif peletakan bangunan 

kantor bupati pada permukaan tertinggi lahan pusat pemer

intahan. 

Karena permukaan tertinggi 
lahan pada kedudukan hori
sontal relatif di tengah
tengah, maka dipilih alter
natif, bangunan kantor 
bupati pada permukaan tert
inggi lahan 

-------~ 
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Penyelesaian tapak dengan suatu latar belakang pemandan

gan yang cukup menonjol, seperti pada lahan 
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Letak barq;lUnctn pada pei'"illukaan	 teio-t in£,lg i lahan yang 

i_\ 1< rn F2 rn .::.' '.. ("'-' <llbeO(bukit:;; 

kawasan ariwisata danau Ulak Lia dan kawasan 

kOnSE?Or- vasi d i sepanJang sunga i l'1u~:; i yang mel i ntas i daer ali 

tei'"sebut. 

-~	 Bangunan dikQntraskan den~1cWI 

latar belakang dan d ibe~- i 

pengolahan lahan di ant elr a 

pepc.l1onan d 11. 

mendominasoi* Bangunan menonjol 

latar dan merupakan suatu 

perluasan fisik dataran / lahan 

=:::::: ~~ * Bangunan menc.njol atau tengge

------~ 

lam pada lahan, tetapi masih 

berhubungan langsung dengan 

latar belakang (potensi lahan) 

-'~*Bangunan dinaikkan dan t€'?i'"o~sing 

dar i kawasan 1 ahem.o 

Modifikasi kontur tampak 

~~ 
Menjadikan kontur dengan Bangunan mamanfaatkan 

menghilangkan puncak-puncak kontur sepenuhnya 

kontur, atau flora 
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pusa t pemerintahan kabupaten daerah Tingkat II Musi 

Banyuasin ini, secara arsitektural mempunyai dua alterna

tif pemecahan, yaitu : 2)
 

- Penampilan bagunan mendominasi keistimewaan

keistimewaan yang terdapat pada pemandangan sekitar 

kawasan kawasan lahan. 

- Penampilan bangunan didominasi keistimewaan lahan 

sekitar. 

2. Kejelasan Orientasi dan Konumentalitas 

Kejelasan orintasi merupakan bagian dari kesan 

visual yang diperlukan untuk menunjang citra pusat pemer

intahan. Dalam kasus pusat pemerintahan Kabupaten Dati II 

Musi Banyuasin membentuk sumbuh-sumbuh maya dan kejelasan 

orientasi merupakan satu batasan yang menentukan perenca

naan dan perancangan selanjutnya. Kejelasan orientasi dan 

sumbuh maya merupakan dua unsur yang saling membentuk. 

keduanya berkaitan dengan simetrisitas ruang dan masa 

bangunan, yang menunjang mendukung nilai formal pusat 

pemerintahan. 

Simetri adalah suatu aspek keseimbangan dalam kompo

sisi. Kesembangan merupakan suatu keadaan seimbang secara 

visual, yang berasal dari wujud, ukuran, warn a dan bobot 

yang terlihat dari elemen-elemen dibidang penglihatan. 

Dari segi keseimbangan, suatu komposisi biasanya digam

barkan simetri, yaitu elemen-elemen yang terdapat, sama 

dan terbagi rata dalam satu jurusan atau lebih pada satu 

titik pusat. 

2) Isaac-Arg, 
Intermatra, 

Pendekatan Kepada Perancangan 
Bandung, 1986, hal 64-65. 

Arsitektur, 

4·::::::: 

I 
____ ~_ .. _._.J 



, 
-----',----~-------: 

---~-------

to 

f f(Nt~{fT~5. ~ , (Jk.u~N /).-,....; /Jostr 1 f	 ~4p~ /YtR.I Gd~f 
k:.~~I?/W{' -1{~UI\ITV,A/ 11.1~("HAS.(U< "t--JlJWGv/\l~ 1'C'RHlflAP 
Jq. t'f"t'"V ?Tr;k. 0lUk7lr51 ~TVk.-~TV~kAr.W+s ~ GtH"P'V 

A1'vNj4/)1 /J-?'J~ 7 ,.~ ?-rt-I-r--v: fJF-'V+~ Y& 7Ti~'l-71J1l{ . 

k-6 C6A.JT7{4c..~ . ~GtJ'V/l-""J /77YPt H(j-iV 

Pada pusat pemerintahan ini, titik orientasi 

merupakan titik pertemuan sumbuh-sumbuh maya yang dibuat. 

Titik orientasi juga dibentuk dari 'Zonna tegangan' ber

bagai elemen terhadap satu sama lain secara visual. Ter

masuk disini adalah jaringan transportasi dikawasan pusat 

pemerintahan. Orientasi yang menciptakan simetrisitas 

akan memberikan kesan resmi, teratur sesuai dengan nilai 

formal yang harus dipancarkan pusat pemerintahan sebagai 

suatu lembaga negara. 

Adanya komponen fungsional kota, yaitu PUSRt 

pemerintahan yang baru, mendorong munculnya fasilitas 

pusat kota yang lain di sekitarnya, misalnya Masjid, 

Gedung Olahraga, Kesenian dan lain-lain. Kejelasan 

orientasi dari fasilitas-fasilitas tersebut ke pusat 

pemerintahan akan mendukung nilai pusat pemerintahan 

sebagai pemersatu yang menjadi titik orientasi. 

Pada tata ruang yang lama, sangat jelas bahwa 

keraton dan alun-alun dijadikan titik pusat, dengan satu 

poros jalan utama sebagai pengikat komponen fungsional 

kota yang lain. 

44 



Kraton dan alun-alun sebagai 
titik pusat dengan satu 
poros jalan pengikat kompo
nen fungsional kota. 

Pada tata orientasi seperti di atas, fungsi dan simbol 

sebagai pusat pemerintahan sangat jelas. Jaringan jalan 

dan tata letak fasilitas kota menunjang nilai-nilai yang 

harus dipunyai pusat memerintahan / kator kabupaten, 

simetris, formal dan alun-alun yang mengandung kemonumen

talan kraton. 

Pada konstelasi tata ruang kota yang baru, karena 

semakin kompleknya perangkat pemerintahan dan memudarnya 

nilai-nilai tradisi yang dipunyai masyarakat, tat~ orien

tasi seperti di atas tak dapat diterapkan begitu saja. 

Ada perangkat DPRD yang mempunyai kedudukan setara dengan 

Bupati, walaupun secara simbolis Bupati tetap dianggap 

yang tertinggi. Ada fungsi-fungsi koordinasi yang merupa

kall tangan tallgan kerja bupati dan ada pula fungsi fungsi 

dinas, direktorat, non direktorat yang secara bersama 

menjalankan fungsi pemerintahan daerah. Walaupun begitu, 

konsep simetri dari pembentukan sumbu-sumbu maya, tetap 

akan menuntun dalam peletakan fungsi-fungsi perangkat 

pemerintahan dan fasilitaskota dalam suatu tata orientasi 

tertentu. Dalam hal ini, tata orintasi yang dipergunakan, 

kecuali tetap menggunakan konsep simetri, letak bangunan 

tergantung pada nilai kepentingan bangunan tersebut pada 

suatu pusat pemerintahan. Dan karena fungsi simbolis 
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ruang terbuka tetap dapat dijadikan pengikat bangunan di 

dalam kompleks pemerintahan. 

I
 Bangl:lnan dan I nang yang pent 1ng a11etakan pada R
 
garis sumbu maya, dalam hal ini gedung DPRD, ruang
 

terbuka/lapangan upacara dan kantor Bupati. Semuanya
 
\ 

merupakan wadah pemegang kekuasaan tertinggi dalam fungsi 

legislatif dan eksekutif di daerah. Fungsi-fungsi 

!
pemerintahan yang lain, serta fasilitas kota yang 

I 
dianggap kurang penting, diletakan diluar garis sumbu	 ! 

i 
I 

maya, tetapi berorientasi secara simetris kelompok I, 
bangunan di atas atau garis sumbu maya itu sendiri. 

Pemanfaatan pemandangan dan simetrisitas sel~njutnya akan 

mendukung bagi kesan monumental, yang diperlukan bagi 

bangunan pusat pemerintahan. Ada tiga pendekatan untuk 

menj adi kesan monumental pada pusat pemerintahan 

Kabupaten Dati II Musi Banyuasin ini, yaitu pertama pada 

perancangan bangunan. 

A 

ASUMSI TATA ORIENTASI RUANG	 ...... Il~ 
~ 2. 3	 Ruang/bangunan yang 

dianggap penting di 
letakan pada garis
sumbu. 

A.	 Fasilitas fisik 
penunjang. 

B.	 Fasilitas pusat 
kota. 

C.	 Permukiman. 

Seperti diketahui, persepsi dari suatu wujud di 

dasarkan pada tiga keistimewaan, antara lain profil umum 
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nya. Demikian pula pada perancangan bangunan kator kabu

pat€m l.nl. Kesan monumental dapst meJa J Ul t1ga cars 

tersebut, yaitu bentuk bangunannya, figur~figur permukaan 

bangunan, dan cara pemanfaatan pemandangan dilatar bela

kangnya. 3) Nilai kepentingan ruang terbuka dalam suatu 

lingkungan terbangun adalah karena ruang terbuka itu 

menjadi perkecualian. Sebagai contoh, bila perancang 

membuat suatu plaza disetiap bangunan kantor, maka plaza-

plaza tersebut akan kehilangan arti sebagai ruang khusus. 

jadi nilai kepentingan dan keunikan ruang terbuka harus 

tetap diperhatikan, karena hubungan antara ruang terbuka 

dengan suatu bangunan penting adalah simbolis. 

Yang dikatagorikan sebagai ruang-ruang terbuka pada 

pusat pemerintahan Kabupaten Dati II adalah lapangan 

upacara, parkir dan tata hijau. Ruang-ruang tersebut 

dimaksudkan untuk ~ecara visual mempertinggi kar~kter 

kompleks pusat pemerintahan secara keseluruhan. Artinya. 

Pendekatan dari aspek ini ditujukan untuk memperkuat 

keagungan kompleks pusat pemerintahan secara keseluruhan. 

Ada dua cara utama untuk menghubungkan ruang terbuka 

dengan bangunan-bangunan penting. Yang pertama adalah 

merancang ruang terbuka di depan bangunan, yang memung

kinkan struktur bangunan terlihat dan bahkan memamerkan

nya. Yang kedua adalah dengan benar-benar menepatkan 

3) Robert M. Backley, Urban Design, Melalui Pengantar 
Perencanaan Kota, Erlangga, Jakarta, 1986, hal 107. 
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bangunan ditengah-tengah ruang terbulta. Dengan dua cara 

tersebut~ simbolisme ruang akan tere&pai. 

dua alternatif hubungan ruang terbuka 
dengan bangunan penting yang simbolis 

6 

ruang terbuka di Ibangunan" artengah
depan "bangunan tengah ruang' terbuka 

Sumber : Analisis 

Pendekatan ketiga untuk menoapai monumentalitas, 

adalah dengan mengatur sistem sirkulasi di kompleks pusat 

pemerintahan~ karena sistem si~kulasi yang membentuk 

jaringan transportasi maupun arah pencapaian mempunyai 

peranan penting dalam mempengaruhi kesan ruang~ maka 

masalah ini akan diuraikan tersendiri dalam bagian sub 

bab di bawah ini. 
.,'''' 

3. SisteR Sirkulasi 

Dasar pemikiran dalam merenoanakan sistem si~kulasi 

di kompleks pusat pemerintahan ini adalah tujuannya yakni 

yang mengarah pada kejelasan orientasi distribusi, keama

nan, serta pencapaian yang jelas ke arah pusat pem~rinta-

han. Ada suatu konsep suatu konsep pola jaringan trans
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portasi yang sangat mendukung fungsi pusat pemerLntahan 

sebagai 2usat orientasi. Dengan menggunakan konsep fasi-
I· 
! 

litas pusat sebagai penyatu, akan memperkuat kesan pusat 

pemerintahan sebagai penyatu wilayah sekitarnya. Pola 

transportasi ini menganggap pusat pemerintahan sebagai 

fasilitas komunitas dan penduduk wilayah sekitarnya seba

gai pusat komunitas. Maka fasilitas komunitas tersebut 

harus mudah dicapai dari segala arah kota. Hal tersebut 

dapat . dicapai dengan suatu pola jaringan transportasi 
.. ,~,. 

yang membengkok melingkupi pusat pemerintahan. 

.. 
Dengan jalan melingkup 
di sekeliling pusat 
pemerintahan, memberi 
kesan psykologis pusat 
pemerintahan sebagai ~·0-
penyatu wilayah 

I
 
I 
I 

Sumber : Analisis 

Pada kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Dati II 

yani berupa bukit dan lembah-lembah di sekitarnya, pola 

jaringan tersebut di atas sekaligus dapat dimanfaatkan 

sebagai pemandangan. Dan dengan menempatkan jalan-jalan 

menyusur lembah pada sekeliling pusat pemerintahan akan 

mempermudah dalam pengontrolan drainase air permukaan 

tanah. 

... 
Jalan-jalan menyusur 
lembah disekeliling
pusat pemerintahan 
memanfaatkan potensi 
pemandangan & kontrol 
drainase air permukaan 
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Di dalan kompleks pusat pemerintahan. sistem sir 

kulasi disrahkan untuk menunjang pembagian ruang (zon

njng), sehingga jalan-jalan dalam kompleks pusat pemerin 

tahan dapat nencerminkan fungsi masing-masing. sebagai 

jalan protokol. jalan harian. jalan service maupun jalan 

pengaman (pedestrian). Pencapaian masuk ke dalam bangunan 

kantor Bupati dapat menunjang kemonumentalan bangunan. 

yaitu dengan pencapaian yang sinetris dan langsung. 

Pencapaian ke bangunan yang langsung dan 
menambah kenonu. kecuali kesan formal dan 

simetris. 
resmi.	 

I 
!
I 

Sumber : analisis 

c. Analisis. Zonning,. Site dan Lokasi bengunan pusat 

pellerintahan 

Berdasarkan hirarkijabatan dalam kepemillp·f.nan dan 

sifat pelayanan terhadap masyarakat, kompleks pemerin

tahan kabupaten Dati II Hus! Banyuasin dapat di bagi 

dalam tiga sifat daerah (zonn1ng), yaitu : 

- Zonning I : untuk fungsi-fungsi legislatif dan 

eksekutif. 

- Zonning II	 untuk fungsi-fungsi koordinasi. seperti 

~ Bsppeda, BP-7 stau Itwilda dan lain-lain. ~ 

- Zonning III	 untuk fungsi-fungsi dinas, direktorat. 

non direktorat dan fungsi-fungsi yang 

bersifst umum lainnya. 
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Dengan batasan di atas, perletakan fungsi bangunan 

dalam kompleks pusat pemerintahan juga di dasarkan pada 

s1stem kepemer1ntahan sepert1 yang tercermin dalam 

struktur organisasi Pemerintah Daerah Tingkat II Musi 

banyuasin. Kantor Bupati diletakkan sebagai central 

(pusat orientasi) bangunan-bangunan sekitarnya. Dengan 

meletakkan kantor Bupati pada permukaan yang paling 

tinggi, seperti telah dibahas dalam Analisis Topograpi, 

akan memperkuatpenampilan kantor Bupati pada permukaan 

paling tinggi. Di sekitar Kantor Bupati, baru ditempatkan 

i 
I 
! 

fingsi-fungsi yang lain, seperti DPRD, Bappeda, BP-7, 

dinas-dinas dan instansi-instansi vertikal lainnya. 

. . .. zone 1 
-  zone 2 

zone 3. 
.' 

~sumsi perletakan bangunan 
"'. A. Fungsi eksekutif 

Fungsi legislatif 
Fungsi koordinasi 
Fungsi dinas, direk 

torat & non 
direktorat 

I
Sumber Analisis 

D.	 Analisis Ruang Bangunan 

1.	 Kebutuhan Ruang, Hubungan Ruang dan Penge lompokan 

Ruang 

a.	 Ruang dalam 

Hubungan ruang yang terjadi di dalam kantor Bupati. 

diperoleh berdasarkan pada kebutuhan ruang yang di tuntut 

oleh adanya kegiatan-kegiatan. persamaan sifat ruang, 
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serta keterikatan antar kegiatan. Keterikatan disini 

maksudnya adalah sampai sejauh mana suatu kegiatan 

memerlukarr-kedekatan secara fisik dengan kegiatan lain, 

sehingga keduanya dapat saling menunjang. 

Berdasarkan susunan hirarki jabatan dan struktur 

organisasi Pemerintah Daerah Tingkat II Kusi Banyuasin 

serta hubungan antar ruang di atas, maka secara garis 

besar, ruang-ruang dapat dikelompokkan sebagai berikut : 

- bangunan kantor Bupati 

a. Kelompok Ruang Bupati 

- Ruang kerja Bupati 

- Ruang tunggu 

- Ruang tamu 

- Ruang ajudan dan staf 

- Ruang-ruang servis dan sirkulasi 

b. Kelompok Ruang Sekretaris Vilayah Daerah 

- Ruang kerja Sekretaris Wilayah Daerah 

- Ruang rapat 

- Ruang tunggu 

- Ruang tamu 

- Ruang istirahat 

Ruang service dan sirkulasi 

c. Kelompok Ruang Asisten Sekretariat Bidang Pemerin

tahan : 

- Ruang asisten sekretaris 

- Ruang staf asisten sekretaris 

- Ruang kepala bagian pemerintahan 
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- Ruang kepala sub bagian pemerintahan 

- Ruang administrasi bagian pemerintahan 

- Ruang kepala bagian hukum, organisasi dan tata 

laksana 

- Ruang kepala sub bagian hukum, organisasi dan tata 

laksana 

- Ruang administrasi bagian hukum, organisasi dan tata 

laksana
 

- Ruang kepa baguan humas
 

- Ruang kepala sub bagian humas
 

~	 - Ruang rapat 

- Ruang tunggu 

- Ruang s impan 

- Ruang service dan sirkulasi 

d.	 Keloapok Ruang Asisten Sekretariat Bidang Rkonomi. 

Peabangunan dan Kesra 

- Ruang asisten sekretaris bidang 

- Ruans staf asisten sekretaris bidang 

- 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 
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- Huang rapat 

Ruang arsip 

- Ruang tunggu
 

Ruang simpan
 

- Ruang-ruang service dan sirkulasi
 

e.	 Kelompok Ruang Asisten Sekretariat Bidang UmuB : 

- Ruang asisten sekretaris bidang umum 

- Ruang staf asisten sekretaris bidang umum 

- Ruang kepala bag ian keuangan 

- Ruang kepala sub bag ian keuangan 

- Ruang administrasi bagian keuangan 

- Ruang kepala bagian kepegawaian 

- Ruang kepala sub bag ian kepegawaian 

- Ruang kepala bagian umum dan protokol 

- Huang kepala sub bagian umum dan protokol 

- Ruang administrasi bagian umum dan protokol 

- Ruang rapat 

- Ruang tunggu 

- Ruang arS1p 

Ruang s impan 

- Ruang-ruang service dan sirkulasi 

Kecuali kelompok ruang untuk unit kerja Pemerintah 

Daerah, kantor Bupati kepala daerah Tingkat II Musi 

Banyuasin dilengkapi dengan gedung pertemuan/pendopo 

kabupaten. Kelompok-kelompok ruang yang termasuk dalam 

bangunan gedung pertemuan/pendopo kabupaten ini adalah : 
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8:.	 KelollPok hang Perteauan/balai kesenian 

- Hall ntama 

- Ruang belakang panggung~ pantry~ gudang~ toilet 

- Ruang-ruang service dan sirkulasi 

b. Kelompok Ruang Fasilitas Umum 

- Gallery 

- Kantin 

- Musholla 

Koperasi 

Ruang olahraga
 

- 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 eksekutif 

- Ruang cetak 

- Ruang perpustakaan 

- Ruang service dan sirkulasi 

Pada perencanaan kompleks pusat pemerintahan 

Kabupaten Dati II Musi Banyuasin di atas~ untuk luas 

rencana-rencana yang kebutuhan luas lantainya sudah ter

tentu~ koordinasi antara bangunan dan areal tanah dapat 
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dilakukan dengan sebaik-baiknya. Tetapi pada perhitungan 

angka kehntnbBn lUBs lantai dan pengembanljtan dimasa 

datang tidak dapat ditentukan secara pasti. Penentuan 

koordinasi antara besar bangunan dan tanah yang ada, akan 

ditinjau dari kemampuan tanah itu sendiri, dengan memper

hatikan batasan/peraturan yang telah ditentukan. Pendeka

tan dari sudut ini diharapkan dapat menghasilkan besaran 

optimal sesuai dengan kondisi ruang. 

Perhitungan besar ruang dalam kantor Bupati di 

dasarkan pada standar kebutuhan fungsional, hirarki jaba

tan kepemerintahan yang ada dan perkiraan jumlah perso

nel. Perkiraan perhitungan luas masing-masing kelompok 

ruang dapat dilihat pada lampiran, yaitu luas masing

masing kelompok adalah sebagai berikut 

1.	 Kelompok Ruang Bupati : ± 335 M2 
2 

2.	 Kelompok Ruang Sekretaris Wilayah Daerah : ± 174 M 
3.	 Kelompok Ruang Asisten Sekretaris Bidang Pemerintahan: 

± 738 M2 

4.	 KelollPok Ruang Asisten Sekretaris Bidang Ekonomi, 

Pembangunan dan Kesra : ± 1000 M2 

5.	 Kelompok Ruang Asisten Sekretaris Bidang Umum ± 1730 

M2 

6.	 Kelompok Ruang Pertemuan/Balai Kesenian : ± 900 M2 

7.	 Kelompok Ruang Fasilitas Umum : ± 725 M2 

8.	 Kelompok Ruang Fasilitas penunjang : ± 944 M2 
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b. Ruamt Luar 

Lapangan Upacara 

-------.--, 

Untuk mempertinggi nilai simbolis dan monumental 

keseluruhan tapak, lapangan upacara dapat diletakkan pada 

pusat seluruh kompleks pusat pemerintahan, yaitu pada 

titik pertem~an sumbu-sumbu maya Utara-Selatan serta 

barat-Timur. Sehingga lapangan upacara dapat menjadi 

pengikat keseluruhan bangunan tapak. 

'¢ ~. ~gc:. t> Lapangan upacara diletak
kan pada pertemuan sumbu
maya dan menjadi pengikat 
bangunan 

~
 
Sumber : Analisis 

Kebutuhan luas lapangan upacara, diasumsikan seluas 

lapangan sepakbola, yaitu : ± 4.500 M2 

- Ruang parkir 

Sesuai dengan sifat manusia yang selalu 

menginginkan kedekatan dalam meneapai suatu tempat, ruang 

parkir disebar atas beberapa kelompok bangunan yang 

setara hirarki fungsionalnya. Dengan kata lain, ruang 

parkir pada kompleks pusat pemerintahan kabupaten Dati II 

Musi Banyuasin tidak di-pool hnaya pada satu tempat saja. 

perhitungan kebutuhan luas ruang parkir kendaraan 

dilakukan berdasarkan standar yang berlaku di Sumatera 

Selatan (dengan asumsi bahwa kota baru relatif dekat 

dengan kota Palembang). Standar ruang tersebut adalah 

sebagai berikut : 
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Standar bangunan perkantoran 1 mobil/100 H2 luas 

bangunan. 

Luas ruang yang dibutuhkan untuk 1 mobil yang parkir 

15 - 23 H2 

Sehingga kebutuhan ruang parkir untuk kantor bupati dan 

pendopo/gedung pertemuan dapat dihitung (lihat 

lampiran) . 

Luas ruang parkir untuk kantor bupati, minimal 600 H. 

Luas ruang parkir untuk pendopo, minimal 390 H. 

Tetapi dengan perhitungan luas lahan yang ada dan 

penggunaan Be secara maksimal (60% - 80%), maka ada 

kemungkinan sebagian ruang parkir diletakan pada lantai 

basement/semi basement, mengingat efisiensi penggunaan 

lahan dan kondisi topografinya. 

Tata hijau 

Tata hijau untuk komplek pusat pemerintahan dapat 

dimanfaatkan untuk fungssi-fungsi : 

a.	 Pembentukan suasana, yaitu untuk memperkuat kesan 

monumental dan forma peme

rintahan.
 

b.	 Kemberi kesan visual, terutama pada faktor hubungan 

antar besar bangunan dan jarak penikmatan. Peranan 

kesan visual ini penting untuk diperhatikan,supaya 

bangunan-bangunan yang sudah direncanakan, betul-betul 

dapat dinikmati secara visual. 

c. Pelindung, karen a besarnya kebutuhan ruang parkir,akan 

menyebabkan	 pelataran yang diperlukan menjadi luas.
 

C''''''
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Area perkerasan harus diimbangi dengan penghijauan, 

terutama dalam fungsi perlindungan terhadap radiasi 

diperlukan sebagai pelengkap 

kompleks pusat pemerintahan. 

pada masing-masing bagian 

maupun 

2. Sistem Sirkulasi 

Dalam susunan tata kerja Pemerintahan Daerah Tingkat 

III Bupati mempunyai 'tangan-tangan' kerja yang siap 

membantu melaksanakan roda pemerintahan di daerah. 

sehingga Bupati harus dapat menjadi koordinator tiap-tiap 

bagian yang membantunya 

dalam bentuk hubungan 

sirkulasinya. 

tersebut. 

antar kelo

Keadaan 

mpok rua

ini diwujudkan 

ng dan sistem 
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1. Kel. Ruang Bupati 
2. Kel. RuangPertemuan/ 

Pendopo 
3. Kel. Fasilitas Umum., . , .. 

4. Kel. Fasilitas Penun 
jang 

5. Kel. Ruang Sekwilda 
6. Kel. Ruang Asisten 

Sekretaris 

-~_._~._-----

Sumber : Analisis 

Karena fungsinya sebagai wadah pelayanan bagi masyarakat, 

maka diharapkan adanya suatu alternatif area sirkulasi 

khususnya yang menghubungkan ruang-ruang. Dengan adanya 

area sirkulasi tersebut, pergerakan pelaku-pelaku 

kegiatan dapat mengalir dan terkontrol. 

Ada dua cara yang dapat ditempuh dalam rancang area 

sirkulasi ini, yaitu pertama dengan menempatkan area 

sirkulasi diantara ruang-ruang dalam bangunan, dan kedua, 

area sirkulasi diletakan pada satu sisi ruang dalam 

bangunan. 

.-7 

~ 

--} 

~ 
EJ 

-7 

~> 

-7 

Area si~kulasi diantara 
ruang. * kesan tertutup

* orientasi ke dalam 

Area sirkulasi disalah 
satu sisi ruang.
* kesan terbuka 

. "',~ 
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3. Organisasi Ruang 

ecara m1Kro, organisasi ruang yang 

dellsau hhalki l.aLa keLja da]8Ui Sl.XIJBI.IIE orgsniSeSl 

Pemerintahan Daerah Tingkat II Musi Banyuasin. 

Pertimbangan ini sesuai dengan tingkat hubungan 

ruang yang didasarkan pada kebutuhannya. 

Org. ruang mikro 
~L . G~pu"'t ~1I-r. 

y~POPO 

Sumber : Analisis 

- Secara makro, dengan ruang luar, Kantor Bupati harus 

membentuk suatu pola organisasi yang harus terbuka, 

humanis (sebagai lembaga pelayanan masyarakat) 

tetapi harus juga tetap berwibawa, monumental 

(sebagai suatu lembaga resmi negara). 

Org. ruang makro 

Sumber Analisis 
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4:. Kuali tas Ruang 

a. Suasana 

Ruang-ruang di dalam Kantor Bupati kepala Daerah 

Tingkat II Musi Banyuasin harus mencerminkan suasana yang 

sesuai dengan sifat dari fungsinya. Adanya dia bagian 

sifat yang sesuai dengan fungsinya, yaitu bagian yang 

formal dan semi formal. 

Pada bag ian yang formal harus mencerminkan suasana 

resmi dan berwibawa, yaitu pada kelompok ruang kantor 

Bupati. Sifat ini sesuai dengan fungsi sebagai lambang 

suatu lembaga negara. Suasana formal dan berwibawa ter

sebut dapat dipancarkan dengan pengaturan ruang-ruang 

yang simetris sesuai dengan hirarki tata kerja atau 

jabatan pelaku kegiatan. 

Sedang bagian semi formal, yaitu pada bagian pela

yanan, harus mencerminkan suasana ramah dan akrab, karen a 

fungsinya sebagai lembaga yang melayani masyarakat 

banyak. Suasana tersebut dapat diturunkan dari adanya 

bentuk-bentuk yang dinam1S 

gurasi ruang pada bentuk bangunan. 

b. Pandangan 

Sebagai konsekwensi dari penggunaan konsep simetri 

yang dibentuk dari sumbu-sumbu maya, pengaturan ruang

ruang di dalam Kantor Bupati juga harus mencerminkan 

tanggung jawab penggunaan konsep tersebut. Maka, dalam 

perancangan, untuk ruang-ruang yang dianggap mempunyai 
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nilai kepentingan tinggi di dalam Kantor Bupati~ dapat 

diletakk&A pede garis sumbu simetri tersebut. SeCAra 

t;dak langsung. view yang dibuat adalah ke arah sejajar 

dengan garis suabu. Sedang untuk ruang-ruang selain itu 

dapat diletakkan secara simetris di luar garis suobu 

dengan pandangan/view yang lebih bebas. 

Garis Selatan~ 

Ruang-ruang yang diang
gap penting diletakkan 
pada sumbu simetri. 

t' 

Nilai pentingnya ruang~ dalam hal ini diukur dari 

jabatan pelaku kegiatan utama dalam ruang dan fungsi 

ruang tersebut dalam keseluruhan fungsi bangunan Kantor 

Bupati. 

E Analisis Ungknpan Fisik Bangunan 

1. Bentuk Bangunan 

Merupakan perwujudan wadah fisik kegiatan suatu 

lembaga negara yang dapat mencerminkan kegiatan-kegiatan 

di dalamnya dan nilai-nilai yang ada. 

a. Bentuk Ruang 

- Fungsi ruang~ yaitu berdasarkan kegiatan utama pada 

ruang~ yang diterjemahkan dalam bentuk/wujud ruang 

horizontal atau vertikal. Berdasarkan fungsi ruang 

I 
I: 
I 

! 
~ 
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Disini dinamika kota dijalankan melalui bangunan 

yang menampung kegiatan tertentu. 

- Bangunan sebagai elemen penentu ruang 

Bangunan dianggap sebagai pengisi ruang yang 

mempunyai kekuatan yang memancar ke ruang sekitarnya 

4.	 Robert M. Beckley, Urban Design melalui Pengantar Perencanaan 
Kota, Erlangga, Jakarta 1986, Hal. 118-119. 
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ini, untuk menentukan bentuk dasar adalah dengan 

menaaransir gerak kegiatan "tama dan perMot yang 

digunakan. 

- Kualitas pandang, yaitu dengan membuat bentuk yang 

dapat memperkuat terwujudnya komunikasi visual 

antara sisi dalam pada massa. Hal ini dinilai 

penting untuk mencapai kejelasan orientasi bagi 

staf/karyawan dan masyarakat yang akan masuk ke 

dalam bangunan. Kecuali itu bentuk harus menunjang 

penggunaan konsep simetris dengan segala konsekwensi 

dalam susunan tata ruang yang menentukan arah 

pandangan/view. 

b.	 Penampilan Arsitektural Bangunan 

Penempatan suatu bangunan di dalam lingkup secara 

tidak langsung akan membentuk suatu hubungan dengan 

ruang sekitarnya, termasuk dalam lingkup wilayah 

kota. Dalam Urban Design, dikenal 4 determinan 

arsitektur yang memberi/menekankan batasan-batasan 

fungsi bangunan dalam kota yaitu 4: 

- Bangunan sebagai generator kegiatan 



---'-- ~-----~-- ';.., 

ataa kebenda-benda yang berhubnngan dengan ruang 

yanS ditempatinYa. Dalam hal ini dampak dari 

kekuatan itu sangat tergantung pada bangunan itu 

sendiri. 

- Bangunan sebagai titik pusat dan landmark 

Determinan ini sesuai dengan kerangka bayangan kota 

dari Kevin Lynch, yaitu bangunan mempunyai peranan 

penting sebagai titik pusat dan landmark. Peranan 

bangunan sebagai titik pusat berasal dari fungsinya 

sebagai penampung aktivitas. Aktivitas berintensitas 

tinggi yang ditampung atau ditimbulkan oleh 

bangunan, melimpah ke kawasan sekitarnya. Aktivitas 

tersebut cenderung untuk menimbulkan lebih banyak 

aktivitas. Bangunan dapat berfungsi baik sebagai 

titik pusat aktifitas semacam itu, dalam arti 

sebenarnya, atau menjadi titik pusat secara 

simbolis. Suatu bangunan dapat menjadi landmark, 

bila terletak pada lokasi yang penting dan mempunyai 

bentuk yang berarti. Atau dengan kata~aln, arus 

ada bangunan-bangunan lain yang kurang penting 

supaya sebuah bangunan dapat menonjol dalam 

pemandangan kota masa kini yang sering dikatakan 

kekurangan landmark, itu bukan karena tidak ada 

bangunan yang kurang penting, tapi justru terlalu 

banyaknya bangunan penting yang saling berlomba 

untuk menjadi paling menonjol. 

Bangunan sebagai batas dan muka 
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Di dalam kot.a, bangunan tersebllt berfungsi sebagai 

tembok dan sebagai perabotnya. Kota dibentik dari 

bangunan-bangunan di latar belakang dan bangunan 

pengisinya. 

Bangunan Kantor Bupati di kompleks pusat 

Pemerintahan kabupaten Dati II Kusi Banyuasin yang 

direncanakan, berada pada suatu area yang baru, dalam' 

arti belum ada bangunan lain di lingkungan sekitar. 

Sehingga determinan bangunan sebagai landmark wilayah 

tidak dapat digunakan untuk pendekatan perancangan. 

Tetapi, bagaimanapun tetap diharapkan bahwa bangunan 

Kantor Bupati tersebut nantinya menjadi landmark 

lingkungan, mengingat fungsi dan kedudukannya dalam 

kompleks pusat pemerintahan. 

Determinan arsitektur dalam Urban Design yang dapat 

diterapkan, terutama adalah menganggap Kantor Bupati 

sebagai titik pusat kota. Walaupun secara fungsional 

Kantor Bupati dalam kompleks pusat pemerintahan tidak 

simbolis dari kantor Bupati inilah seluruh kegiatan 

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam 

wilayah K~bupaten Dati II Kusi Banyuasin berpusat. 

~K~cuali itu, Kantor Bupati dapat dianggap sebagai 

elemen penentu ruang, yang mempunyai kekuatan untuk 

mempengaruhi dan menjadi pedoman pembangunan di 

sekitarnya. Namun, di dalam kesatuan ekspresi sebagai 

kompleks pusat pemerintahan, setiap bangunan harus tetap 

menampilkan hirarki yang sesuai dengan fingsi bangunan. 

ss
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Di wilayah kabupaten Dati II Musi Banyuas' 

arsitektur lokal yang dapat 

dipakai sebagai batasan dalam menampilkan bangunan dengan 

ciri setempat. Satu-satunya indikasi kota yang tepat bagi 

Kabupaten Musi Banyuasin adalah, ia merupakan suatu kota 

yang berkembang cukup peaat karen a letaknya diantara 

wilayah kota Palembang dan berbatasan dengan wilayah Pro

pinsi Jambi. Keadaan tersebut cukup jelas terlihat dari 

kemajemukan arsitektur yang ada di Kabupaten Musi Banyu

asin saat ini. 

Maka untuk mendapatkan satu warna arsitektur seba

gai batasan, diambil nilai-nilai Arsitektur Daerah Suma

tera Selatan. 

Sunber Rumah seri adat -

ciri arsitektur Sumatera 
Selatan, yang hampir sama 
dengan Jambi 

TMII 

I,
Kecuali dengan pertimbangan bahwa Musi Banyuasin 

termasuk di dalam wilayah Sumatera Selatan, batasan di 

atas sekaligus digunakan sebagai alat untuk ..I.~" 

I·
memperlihatkan bahwa Musi Banyuasin merupakan daerah yang ,I 

L·.'
sepenuhnya masih dalam wilayah Sumatera Selatan. f2': 

I" 

t'.·.·,. 
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Pendekatan di atas tidak lepas dari salah satu 

dasar perkembangan arsitektur saat ini) yaitu kemajuan 

teknologi yang sangat pesat. Maka untuk mendapatkan ben

tuk arsitektur bangunan Kantor Bupati Kabupaten Dati II 

Musi Banyuasin saat ini) dalam struktur maupun bahan. 

2. Sistem Struktur dan Utilitas 

Sistem struktur bangunan merupakan pendukung dalam 

mewujndkan bentuk bangunan. Untuk menentukan sistem 

struktur bangunan yang dipakai) digunakan pertimbangan-
\ 

pertimbangan : 

Fungsi ruang, berkaitan dengan luas ruang yang 

diperlukan untuk mewadahi kegiatan yang selanjutnya 

akan menentukan panjang bentang dan modul struktur 

yang dipakai. 

Bentuk penampilan, berkaitan dengan konstruksi 

bangunan yang menjadi kerangka terwujudnya bentuk 

penampilan yang selanjutnya akan menentukan sistem 

struktur yang dipilih. 

sendiri, sebagai bagian yang menjamin keamanan, atau
 

dapat juga digunakan sebagai alat mengekspresikan
 

karakter ruang.
 

Kemudahan pelaksanaan konstruksi, berkaitan dengan
 

peralatan, kemampuan tenaga dan waktu pelaksanaan
 

pekerjaan struktur. Masalah ini menyangkut pada
 

kesederhanaan struktur yang dipilih.
 

Material konstruksi, berkaitan dengan bahan bangunan
 

dalam membentuk sistem struktur.
 
~ 
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Ytilitas yang manjadi eagian panting \:mtuk peren r 
canaan pnsa t pemerjntaban ada1a h reDC aDa jariQgaa Jistrik 

dan telepon, serta jaringan air minum. Pada Kantor Bupati 

Kepala Daerah Tingkat II Musi Banyuasin semua fasilitas 

utilitas tersebut digunakan dan dapat diambil dari 

fasilitas kawasan yang bersangkutan, yang sudah tersedia. 
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