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BAB IV 

KOHSRP PERRNCANAAN DAN PRRANCANGAN
 

A. Konsep Perencanaan 

1. Konsep tata ruang 

Kabupaten Dati II 

Selatan 

kawasan 

Kusi 

pusat peDerintahan 

Banyuasin di SUDatera 

a. Perwujudan tata ruang pusat pemerintahan di 

Sekayu dapat mencerminkan suasana : 

1.	 Adanya kejelasan orientasi tata ruang. 

2.	 Adanya keindahan yang terwujud dari potensi 

alam yang dipertahankan. 

3.	 Penerapan teknik pengembangan yang sesuai 

dengan kondisi fisik lahan, yang secara tidak 

langsung akan berpengaruh pada upaya 

penghematan biaya perawatan. 

b.	 Penataan fungsi dalam kawasan, mempertimbangkan: 

1.	 Topografi 

2.	 Luas ruangan yang dibutuhkan setiap fungsi. 

3.	 Hubungan antar fungsi. 

c.	 Sistem lay out/tata ruang kompleks pusat 

pemerintahan, mencerminkan nilai-nilai : 

1.	 Accesibilitas, yaitu kemudahan pencapaian 

dari segala penjuru kota. 

2.	 Stabilitas, yaitu pemantapan dan kemapanan 

pusat pemerintahan dari tarikan pusat kota 

lain. 
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3. Orientasi, yaitu sebagai titik orientasi yang 

menjadi pedoman, penggerak dan pengarah 

proses pemoangunan disekitarnya. 

4. IRtegr~tas, yetta Resatuaft antera 01]8 1 oilsi 

yang harus dipancarkan sesuai dengan 

fungsinya sebagai pusat pemerintahan dan 

kondisi yang membatasinya. 

Dari nilai-nilai di atas, konsep simetri dapat 

dikembangkan lebih jauh. Garis sumbu maya arah Utara-

Selatan dan Timur-Barat dipakai sebagai garis sumbu 

daerah perencanaan pada tapak, garis sumbu tersebut yang 

akan menjadi pedoman pembentukan pola tata ruang dan tata 

letak bangunan dalam tapak, serta menjadi dasar pengguna

an prinsip simetri pada tapak. 

2.	 Konsep keterkaitan pusat pellerintahan dengan 

wilayah sekitarnya•....••. 

DILANJUTKAN PADA.
 

HALAMAN BERIKUTNYA
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•	 Konsep keterkaitan Kawassan Pusat Pemerintah ~ 

Dengan Kota Sekayu Dan Kabupaten Musi Banyuasin 

I<E JALAN 3AfiU UNTAS 
/' SUMATEfiA 

R. 

== --" == ,I "') 

Di 
I i I 

" I I'£.. ..J 

1 
KOTA 3AfiU 

l<E. J<Ec. SEl(AYU I 

PAlEH3ANG 

o Pusat Pf:::mey intahr--,
: I Kawasan Pusat Kota Baru 
~-_... 
IItIUmllDl Jalan Yang Sudah Ada 

t::b::U:ICI Rencana Jalan Tembus Lintas SLlmatera 

Kawasan pusat pemerintahan terletak diutara Wilayah 

kecamatan Sekayu dan diutara kota Baru Ibu kota 

Sekayu yang relatif dekat ( 1-2 km ) dengan jalan 

tembus lintas Sumatera 
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I K~,nsep ket(~Y"I':':::lit<"m ~:::aWaS':ln F'LlS':lt F'cmc'(int':lhori	 , 

denoan kawasan lain 

ke Jambi 1 

" 
I ~ ke Pal emban~J 

Kawasan peYumahan 

dan 

PeY"tanian 

I{a'nlasan 

p eY" Llmah an ~( 

indLlstY"i 

Kawasan 

PeY"daganQan/ I 

KantoY" Kabupaten 

at cl.Ll 

Pusat PemeY"intahan 

Kawasan 

PeY"umahan 

Kawasan 

konseY"vasi &1 

Y"ekY"easi 

I 

Kawasan PeY"dagangan & 

Y"ekY"easi / olah Y"aga 
~ 

KEoKEC. SEKAYU 

! 
~ 

·11 

I!,I 

~ 
Ii 

*	 Pusat pemeY"intahan teY"letak 

pad a CentY"al yang menjadi 

pusat kawasan lain 
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3.	 Konsep peDanfaatan peDandangan dan topograf"i 

P~sst pemeriRtabsR YSRg terletak paga permukaan 

lahan paling tinggi dalam kawasan, memanfaatkan 

sepenuhnya unsur pemandangan dan topografi : 

a.	 Memanfaatkan pemandangan sungai sebagai unsur

unsur pembentuk sumbu-sumbu maya Utara-Selatan 

dan Timur-Barat. 

b.	 Memanfaatkan sungai untuk menunjang penampilan 

bangunan. 

c.	 Topografi yang landai dimanfaatkan untuk peren- . 

canaan transportasi, yaitu dengan menempatkan 

jalan-jalan menyusur sungai pada pinggiran PUS8:t. 

pemerintahan, kecuali untuk menambah kesan 

monumental juga untuk mempermudah pengontrolan 

drainase muka air tanah. 

d.	 Topografi lahan dimanfaatkan untuk penataan 

fungsi-fungsi bangunan, sesuai dengan hirarki 

yang tercermin dalam struktur organisasi 

pemerintahan Kabupaten Dati II MUsi Banyuasin. 

e. Apabila ada perubahan permukaan lahan yang tak 

dapat dihindari, perubahan permukaanlahan di

jaga agar tidak merubah karakter dasar yang ada. 

f. Kantor Bupati diletakkan pada lahan yang 

tertinggi Pada titik pertemuan sumbu Utara

Selatan dan Timur-Barat. 
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L4.	 Kohsep Kejelas811 Orientasi 

~itik erieRtasi .~~~pak8R titik pertemu8R sumbu

sumbu maya Utara-Selatan dan Timur-Barat : 

a.	 Kejelasan orientasi berpengaruh pada simetri 

sitas ruang dan bangunan. 

b.	 tata orientasi dalam kawasan dan kompleks pusat 

pemerintahan menggunakan konsep simetris~ yang 

dibentuk dari sumbu-sumbu maya tersebut. 

~ 
D 

Menciptakan sumbu2 
maya Utara-Selatan 
dan Timur-Barat~~."'~T untuk simetrisitas 
ruang.

! 
* Konsep 

c.	 Perletakan bangunan/ruang berdasarkan pada nilai 

kepentingan bangunan/ruang terhadap pusat 

pemerintahan. 

gedung DPRD yang merupakan wadah palaku funasi 

eksekutif dan legislatif diletakan tepat pada 

garis sumbu maya. 

-

-

Fungsi-fungsi pusat pemerintahan yang lain~ 

berada diluar garis sumbu maya dan berorien

tasi kekelompok bangunan di atas atau kearah 

garis sumbu maya. 

Fasilitas-fasilitas kota yang muncul karena 

adanya pusat pemerintahan baru ini adalah 
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pusat perdagangan, masjid, gereja, gedung 

olahraga yang simetris terhadap garis sumbu 

maya.	 Bangunan-bangunan tersebut juga memben

tuk pola yang simetris terhadap garis sumbu 

maya. 

tata orientasi 

1.2.3	 Ruang + bangunan 
pusat pemerintahan 
yang dianggap pen
ting diletakan pada 
sumbu maya. $) 

A.	 Fasilitas penunjang
 
pusat pemerintahan.
 

B.	 Fasilitas pusat kota 
C.	 Pusat perdagangan
 

dan lain-lain.
 

*	 Konsep 

d.	 Simetrisitas menghasilkan bentuk yang teratur 

dan memberikan kesan resmi pada kantor bupati, 

sesuai dengan nilai formalitas yang harus dipan

carkan sebagai suatu lembaga negara. 

5.	 Konsep Honumentalitas
 

Kesan monumental diperlukan bagi bangunan pusat
 

pemerintahan. Kesan monumental tersebut dapat
 

dicapai melalui :
 

a.	 Perancangan bangunan. 

- Bentuk/profil bangunan ukuran-ukuran yang 

tidak umum, berbeda dengan lingkungan. 

-	 Figur permukaan bangunan penggunaan unsur 

vertikal pada permukaan bangunan. 
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- Latar belakang banSunan : membuat keseimpangan 

yang indah dengan bangunan. 

b.	 Pengaturan ruang-ruang terbuka. 

- Lapangan upacara sebagai pengikat massa-massa 

bangunan. 

-	 Lapangan upacara sebagai ruang terbuka, 

diletakan didepan bangunan kantor bupati, yang 

memungkinkan struktur bangunan terlihat. 

c.	 Pengaturan sistem sirkulasi. 

6.	 Konsep sirkulasi 

a. Hemberikan kemudahan pencapai dari/keruang-ruang 

yang ada di sekitarnya. 

b. Perencanaan transportasi pusat ~emerintahan 

menggunakan konsep fasilitas pusat sebagai 

penyatu : 

Jalan protokol seba
gai gerbang masuk 
pusat pemerintahan. 
Jalan arteri sekun 
er seoagal oatas

batas pusat pemerin 
tahan. 
Jalan lokal dibuat 
dengan pola sesuai 
zonning ruang. 

* Konsep 

1. 

3. 

Jalan protokol/arteri untuk mencapai kompleks 

pusat pemerintahan. 

- Jalan arteri sekunder pada batas-batas pusat 

pemerintahau, sobagai penyatu yang jelas kom

pleks PUSRt pem~rintRhan. 
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c. Sist-em sirkulas:i diharapkan mewujndkan kete 

raturan ruang. orientasi dan keteraturan lalu 

lintas. 

d.	 Di dalam kompleks 

sirkulasi diarahkan 

ruang (zonn ing) . 

e.	 Sirkulasi pencapaian 

simetris. 

7.	 Konsep Zonning 

a.	 Berdasarkan hirarki 

pusat pemerintahan, sistem 

untuk menunjang pembagian 

ke bangunan langsung dan 

jabatan dalam kepemimpinan 

dan sifat pelayanan terhadap masyarakat, komp ~ . 
leks pusat pemerintahan dibagi dalam tiga sifat ! 
daerah (zonning) 

- Zonning I fungsi legislatif (DPRD) dan 

fungsi eksekutif (kantor Bupati dan Setwilda 

dan pendopo Kabupaten ), merupakan fungsi

fungsi pemerintahan daerah yang tertinggi. 

Meliputi seluruh bidang pelayanan. 

- Zonning II fungsi-fungsi koordinas1 

(Bappeda, BP-7, dan Itwilda), merupakan 

fungsi-fungsi pembantu eksekutif dan 

bertanggung jawab langsung kepada kepala 

daerah. 

b.	 Peletakan bangunan dalam kompleks pusat 

pemerintahan berdasarkan sistem kepemerintahan 

seperti yang tercermin dalam struktur organi 

sasi : 
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1. Kantor Bupati > eksekutif+ 

3. Fungsi koordinasi (eks) 
4. Fungsi Dinas, Direktorat 

dan non Direktorat. 

----zonna : 1 
-zonna: 2 
_ ._._.-zonna : 3 

* Konsep 

B. Konsep Perancangan 

1. Konsep Tata Ruang Dalan 

a. Hubungan ruang didasarkan pada kebutuhan ruang 

yang dituntut oleh adanya kegiatan-kegiatan, 

persamaan sifat ruang, serta keterikat atas 

kegiatan. 

b. Pengelompokan ruang berdasarkan susunan hirarki 

jabatan, struktur organisasi dan hubungan ruang. 

c. Perhitungan luasan ruang berdasarkan standar 

luas ruangan, perkiraan kebutuhan fungsional, 

hirarki jabatan pemerintahan dan perkiraan 

jumlah personal. 

jabatan dalam susunan kepemerintahan 

1.	 Kel. Ruang Bupati 
2.	 Kel. Ruang Setwilda 
3.	 Kel. Ruang Sekr. 

Bidang Pemerintahan 
4.	 Kel. Ruang Sekr. 

Bid. Pembangunan 
5.	 Kel. Ruang Sekr. 

Bid. Umum. 
6.	 Kel. Ruang Pertemu 

an. 
7.	 Fasilitas Umum. 
8.	 Fasilitas Khusus. 

* Konsep 
.~~l~~~

~~i;..~~_.• _ ..l~.,·~
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e. Secara makro, dengan ruang luar 

2. Konsep Sirkulasi 

a. Sirkulasi kegiatan antar kelompok ruang, 
! . 

berdasarkan hubungan tata kerja : 

1. Kel. Ruang Bupati 
2. Kel. R. Setwilda 
3. Kel. R. Asisten 

. , Sekretaris 

b. Ada area sirkulasi khusus yang menghubungkan 

ruang-ruang : 

..., 

~ 

--) 

Ruang sirkulasi 
khusus pada sisi 
ruang 
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3. Konsep suasana 

kant or Bnpatj barns mencerm;nkan snasana yang 

sesuai dengan sifat dan fungsinya : 

- Resmi dan formal, sebagai lembaga 

pemerintah/negara dipancarkan dengan pengaturan 

ruang-ruang yang simetris. 

Akrab dan terbuka, yang merupakan penurunan sifat 

semi formal sebagai lembaga pelayanan masyarakat, 

diturunkan dalam bentuk-bentuk yang dinamis dan 

tidak kaku dalam konfigurasi ruang pada bentuk 

bangunan. 

4. Konsep pandangan da18.ll tata ruang 

Pandangan dalam tata ruang merupakan konsekwensi 

dari penggunaan konsep simetri : 

Ruang-ruang yang dianggap mempunyai nilai 

kepentingan tinggi di dalam kantor Bupati, 

diletakkan pada garis sumbu s1metr1, dengan view 

kearah sejajar dengan sumbu simetri. 

- Nilai kepentingan diukur dari jabatan pelaku 

kegiatan utama dalam ruang dan fungsi ruangnya. 

5. Konsep Ruang Luar 

a.	 Ruang parkir : 

Ruang parkir tersebar pada kelompok bangunan 

yang setara hirarki fungsionalnya. 

-	 perhitungan luas ruang parkir menggunakan 

standar seperti yang berlaku pada bangunan 

perkantoran di Palembang. 
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\ 

basemant 

Ada h.emungkinan sehagian puangan parki:E' ~ 

Idiletakkan pada lantai ~ha~em8nt/semj 

jika perhitungan Be dan luas lahan tidak 

memungkinkan. 

b. Tata Hijau, berfungsi sebagai 

- Pembentuk suasana. 

- Hemberi kesan visual. 

- Pelindung, pembatas, pengarah. 

taman-taman. 

6. Konsep Bentuk Ruang 

Bentuk ruang merupakan penurunan dari 

- Fungsi ruang : berdasarkan kegiatan utama, dengan 

mengaransi kegiatan utama dan 

perabot dalam ruang. 

- Kualitas pandang :	 Bentuk yang memperkuat 

terwujudnya komunikasi visual 

antara sisi dalam pada massa. 
;. 

7. Konsep Penampilan	 Arsitektural Bangunan 

a.	 Bangunan sebagai elemen penentu ruangan 

- mempunyai pengaruh yang kuat untuk menjadi 

pedoman pembangunan sekitarnya. 

- Bentuk bangunan harus kelihatan kokoh, yang 

memperlihatkan suatu usaha untuk melindungu 

dan menjadi pedoman pembangunan di sekitarnya. 

b.	 Sebagai unsur citra, bangunan Kantor Bupati 

dianggap sebagai titik pusat. 
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o.	 Warna arsitektur, mengambil dari nilai nilai 

arsitektur daerah Snmatera Selatan 

d.	 P~p~mpilan yang diturunkan dari sifat-sifat umum 
.,=_ :/;;J}: ~:.--'." 

~~ebagai bangunan pusat pemerintahan 

- Bentuk yang teratur dan simetris, memperlihat

kan kestabilan seperti yang terlihat _pada 

pusat pemerintahan. 

Mencerminkan karakter formal, sesuai dengan 

sifat bangunan sebagai suatu lembaga negara, 

tetapi akrab dan terbuka sesuai dengan sifat 

pelayanannya. 

e.	 Pendekatan dari melihat, kondisi fisik dan 

lingkungan mendapatkan bentuk arsitektur 

bangunan : 

- Memanfaatkan pemandangan sebagai latar 

belakang penampilan bangunan. 

- Memperhitungakan iklim dan topografi lahan. 

- mengikuti perkembangan teknologi pembangunan 

saat ini.
 

Tinggi bangunan sesuai dengan batasan/ pera

8. 

turan pembangunan. 

Konsep SisteD Struktur dan Utilitas 

a. Sistem struktur : 

Pertimbangan-pertimbangan 

sistem struktur : 

dalam 

- Fungsi ruang, berkaitan dengan 

menentukan panjang bentang. 

menentukan 

luasan yang 
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- Bentuk penampilan, yang menentnkall sistem 

terpiliR. 

- Fungsi struktur, sebagai pengaman atau 

mengekspresikan karakter ruang. 

- Kemudahan pelaksanaan, menyangkut 

kesederhanaan sistem struktur dan kesesuaian 

dengan daya dukung tanahnya. 

- Material konstruksinya: dengan faktor-faktor 

keawetan dan ketahanan serta kekuatan, 

mendukung nilai estetik, kemudahan perawatan 

dan kemungkinan pelaksanaan. 

b. Utilitas Bangunan 

- Utilitas yang terpenting untuk bangunan pusat 

pemerintahan adalah : jaringan listrik, 

jaringan air minum, jaringan telepon. 

-	 Semua fasilitas Utilitas di atas sudah dapat 

diambil dari fasilitas kawasan yang sudah 

tersedia. 
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