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BAB 1  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Latar Belakang Proyek 

Salah satu upaya pemerintah dalam rangka memajukan pembangunan di daerah 

adalah dengan membentuk suatu badan yang bertugas khusus dalam perencanaan 

pembangunan yaitu melalui Keputusan Presiden Nomor 27 tahun 1980, tentang 

pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang disingkat 

BAPPEDA. 

Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 27 tahun 1980 tentang Pembentukan 

BAPPEDA Republik Indonesia dan UU No. 25 Tahun 2004 tentang sistem 

perencanaan pembangunan nasional tersebut maka Pemerintahan Provinsi Jawa 

Barat didalam melaksanakan pembangunan di daerah, terlebih dahulu direncanakan 

dengan seksama agar pembangunan dapat berjalan dengan optimal dan sesuai 

dengan yang diharapkan.  

Hal ini mempengaruhi kebutuhan akan gedung kantor yang layak dan dapat 

menampung aktifitas karyawan didalamnya. Gedung kantor BAPPEDA sudah 

selayaknya memiliki fasilitas yang memadai, sehingga pengguna di dalamnya dapat 

merasakan iklim perkantoran yang nyaman dan dapat menunjang tugas pokok dan 

fungsinya sebagai abdi pelayanan. Oleh karena itu diperlukan perencanaan yang 

matang guna mencapai hasil pembangunan yang tepat sasaran. 

 Latar Belakang Tema 

Arsitek Indonesia saat ini harus mampu menerapkan nilai-nilai kontekstual 

Indonesia dalam setiap desain arsitektur. Kontekstual dengan kultur, sosial, 

lingkungan dan sebagainya agar relevan dengan rupa bangunan yang didesainnya. 

Dengan mengutamakan sisi kontekstual, desain dan arsitektur bisa menjadi 

lokomotif perubahan bagi Indonesia ke depan. Disamping bangunan yang harus 

affordable dalam segi ekonomi, nilai kontekstual tetap harus menjadi perhatian 

utama yang tidak boleh dikesampingkan.  
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Dalam memahami nilai-nilai arsitektur kontekstual harus dilakukan pemahaman 

yang menyeluiruh terhadap nilai-nilai yang saling berkaitan. Satu pola tidak dapat 

berdiri sendiri tanpa adanya pola lain yang mendukungnya. Maka dari itu, dapat 

disimpulkan bahwa nilai-nilai konteks memecah diri menjadi pola-pola kecil yang 

kemudian saling membangun sehingga menghadirkan sebuah arsitektur yang 

berlandaskan konteks. 

Untuk menghadirkan konteks dalam sebuah praktek perancangan tidaklah mudah. 

Perlu adanya pengamatan yang baik dan mendalam terhadap lingkungan sekitar 

sehingga perancang dapat mengidentifikasi isu-isu di dalam konteks yang 

kemudian harus diselesaikan melalui pendekatan-pendekatan desain. Berangkat 

dari hal tersebut, sang perancang harus dapat merumuskan pola-pola apa saja yang 

perlu dilibatkan untuk menyelesaikan isu-isu tersebut  satu persatu. Pola-pola 

tersebut yang nantinya akan dikombinasikan menjadi satu agar tercipta sebuah 

desain arsitektur kontekstual yang baik dan sustainable. 

Arsitektur kontekstual saat ini banyak diterapkan pada desain bangunan maupun 

kawasan, salah satunya adalah bangunan kantor pemerintahan. Kantor 

Pemerintahan merupakan wadah aktivitas penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan di segala sektor kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Kantor Pemerintahan harus menjadi wadah yang berperan sebagai 

simbol filosofis, fungsional, dan teknis, serta fungsi keterbukaan sebagai simbol 

wakil dari masyarakat suatu daerah. Kantor pemerintahan memerlukan fisik yang 

dapat mencerminkan peran-peran  tersebut dengan tetap mempertimbangkan nilai-

nilai kontekstual yang ada.  

Berdasarkan uraian di atas, arsitektur kontekstual dipilih sebagai tema untuk proyek 

kantor pemerintahan yang dalam kasus ini adalah Kantor BAPPEDA Jawa Barat.  
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1.2 Judul Proyek 

Penjelasan judul “Redesain Kantor BAPPEDA Jawa Barat Menggunakan Prinsip 

Arsitektur Kontekstual Harmonis” dapat dibagi kedalam beberapa kata yang 

masing-masing memiliki definisi tertentu. 

• Redesain/ re.de.sa.in/ rédésain/ rancangan ulang: produk ini semacam -- dari 

produk sebelumnya (Kamus Besar Bahasa Indonesia) 

• Kantor/ kan.tor/ balai (gedung, rumah, ruang) tempat mengurus suatu 

pekerjaan (perusahaan dan sebagainya), tempat bekerja (Kamus Besar 

Bahasa Indonesia). 

• BAPPEDA atau Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ialah badan 

yang dibentuk pemerintah untuk membantu Gubernur/ Bupati/ Walikota 

dalam menentukan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan di 

daerah serta penilaian dan pelaksanaannya. Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah dibentuk berdasarkan kebutuhan, perkembangan, dan 

kemajuan di Bidang Pemerintahan serta kemajuan teknologi di masa kini. 

BAPPEDA memiliki peran sebagai penunjang fungsi pemerintah daerah 

dalam melaksanakan pembangunan, khususnya di Bidang Pemerintahan. 

• Jawa Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia yang ibu kotanya berada di 

Kota Bandung. Perkembangan Sejarah menunjukkan bahwa Provinsi Jawa 

Barat merupakan Provinsi yang pertama dibentuk di wilayah Indonesia 

(staatblad Nomor : 378). Provinsi Jawa Barat dibentuk berdasarkan UU 

No.11 Tahun 1950, tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat. Jawa Barat 

merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. 

• Arsitektur/ ar.si.tek.tur /arsitèktur/ seni dan ilmu merancang serta membuat 

konstruksi bangunan, jembatan, dan sebagainya; ilmu bangunan; metode 

dan gaya rancangan suatu konstruksi bangunan (Kamus Besar Bahasa 

Indonesia). 
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• Kontekstual/ kon.teks.tu.al /kontèkstual/ berhubungan dengan konteks 

(Kamus Besar Bahasa Indonesia). 

• Harmonis/ har.mo.nis/ bersangkut paut dengan (mengenai) harmoni; seia 

sekata (Kamus Besar Bahasa Indonesia). 

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa “Redesain Kantor 

BAPPEDA Jawa  Barat Menggunakan Prinsip Arsitektur Kontekstual Harmonis” 

adalah suatu proyek perancangan ulang fasilitas pelayanan publik berupa kantor 

BAPPEDA Provinsi Jawa Barat yang didasari oleh prinsip-prinsip keselarasan 

arsitektur kontekstual harmonis. 

1.3 Tema Perancangan 

Arsitektur Kontekstual Harmonis merupakan tema yang sesuai dengan perancangan 

ulang sebuah kantor pemerintahan. Pada umumnya kantor pemerintahan di 

Indonesia khususnya di Jawa Barat memiliki tipologi bentuk yang cenderung 

selaras dengan lingkungan sekitarnya. Namun perancangan ulang ini dimaksudkan 

untuk lebih memberikan penekankan bentuk fisik dan penampilan yang lebih 

mencerminkan fungsi yang sesuai dengan abdi pelayanan masyarakat dengan tetap 

memperhatikan aspek-aspek perancangan arsitektur kontekstual.  

1.4 Identifikasi Masalah 

 Aspek Persoalan Perencanaan 

1. Membuat program kebutuhan ruang-ruang pada bangunan Gedung 

Kantor BAPPEDA 

2. Menentukan zoning Gedung Kantor BAPPEDA dengan fasilitas-fasilitas 

penunjang lainnya 

3. Merancang gubahan dam massa bangunan yang tidak padat yang 

membuat ruangan menjadi lembab dan menghalangi sirkulasi udara 

untuk bangunan disekitarnya. 

4. Mendesain fasad bangunan yang mencirikan bangunan Gedung Kantor 

BAPPEDA namun tetap berpegang pada prinsip-prinsip arsitektur 

kontekstual. 
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 Aspek Bangunan  

a. Pemilihan jenis struktur yang tepat untuk bangunan Gedung Kantor 

BAPPEDA dengan memperhatikan keselamatan pengguna. 

b. Menentukan modular dalam bangunan  edung Kantor BAPPEDA 

 Aspek Tapak dan Lingkungan 

a. Menganalisis regulasi KDB, KLB, GSB, GSJ, dan Iklim 

b. Merencanakan alur sirkulasi pedestrian yang menghubungkan luar site 

dengan dalam site. 

c. Merencanakan alur sirkulasi kendaraan drop off menuju basement dan 

keluar basement sehingga tidak terjadi cross circulation. 

d. Menentukan main entrance site dan exit entrace site. 

e. Mengelola landscape serta ruang terbuka bangunan Gedung Kantor 

BAPPEDA sehingga tidak terbentuk ruang negatif. 

f. Memperhatikan potensi tapak dalam perencanaan. 

1.5 Tujuan Proyek 

Maksud dan tujuan proyek pembangunan kantor BAPPEDA ini adalah : 

a. Merancang ulang bangunan kantor BAPPEDA Jawa Barat agar dapat 

mewadahi aktivitas para pengguna di dalamnya. 

b. Menciptakan sebuah iklim perkantoran yang nyaman dan sehat melalui 

konsep-konsep desain arsitektural yang baik guna meningkatkan kualitas 

pelayanan umum. 

c. Menerapkan prinsip-prinsip arsitektur kontekstual pada bangunan kantor 

pemerintahan dengan memperhatikan peraturan-peraturan, konteks 

lingkungan setempat, serta nilai-nilai lokal yang menunjang dalam 

kawasan. 

d. Memberikan penekanan terhadap ciri fisik bangunan yang dapat 

merfleksikan wadah yang berperan sebagai simbol filosofis, teknis, dan 

fungsional serta mencerminkan fungsi keterbukaan. 
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1.6 Metoda Perancangan 

Berdasarkan masalah-masalah yang ada, maka diperlukan metoda pendekatan 

perancangan untuk penyikapan dan penyelesaian sebagai berikut : 

a. Persiapan Studi 

Studi literatur berupa pencarian data terkait standar perancangan kantor 

pemerintahan dan buku panduan sesuai tema. 

b. Pengamatan Lapangan 

Peninjauan lokasi tapak diperlukan agar mendapatkan data-data yang valid 

terkait keadaan tapak, aktivitas pengguna dan peraturan bangunan 

BAPPEDA Jabar agar terjadi keselarasan antara bangunan dan tapak 

c. Studi Banding  

Studi yang dilakukan dengan cara mempelajari dan mengidentifikasi lebih 

dalam banguan dan tema sejenis untuk mendapatkan output berupa 

gambaran-gambaran arsitektural, struktur, dan fungsi. 

d. Studi Kasus 

Melakukan studi kasus pada kantor pemerintahan untuk membandingkan 

dan mencari referensi tentang perancangan yang akan dilaksanakan. 

e. Pengolahan 

Data-data yang sudah terkumpul untuk kemudian diolah dan diproses guna 

mendapatkan pedoman dalam perencanaan. 

f. Kesimpulan 

Laporan perencanaan, Gambar kerja, Maket, Banner 
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1.7 Skema Pemikiran 

Berikut ini adalah skema pemikiran dalam proses redesain kantor  BAPPEDA Jawa 

Barat (Gambar 1.1). 
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1.8 Sistematika Penulisan 

Sistematika laporan Tugas Akhir ini terdiri dari lima bab yang mana setiap bab-nya 

membahas bagian-bagian tertentu dari keseluruhan isi laporan berdasarkan jenis 

bahasannya, sehingga sistematika laporan ini adalah sebagai berikut: 

BAB I. Pendahuluan  

Pada bab ini membahas mengenai latar belakang rancangan Tugas Akhir dengan 

tujuan dan manfaatnya, tema perancangan, metodologi, dan skema pemikiran. 

BAB II. Tinjauan Teori dan Studi Banding 

Bab ini membahas tentang sesuatu yang berkaitan erat dengan pokok bahasan, 

tetapi sifatnya masih makro dan global, tinjauan umum dapat juga membahas 

sesuatu yang bersifat teoritis. Bab ini juga membahas tentang studi banding dari 

bangunan lain yang berkaitan dengan tema perancangan yang telah ditentukan . 

BAB III Analisis Tapak dan Program Perancangan  

Bab ini membahas tentang data pokok bahasan secara rinci, terutama yang 

berkaitan dengan analisa tapak dan program perancangan. 

BAB IV. Konsep Perancangan 

Bab ini membahas tentang konsep perancangan bangunan Kantor Pemerintah 

berdasarkan hasil dari analisa tapak dan program perancangan yang telah dilakukan. 

BAB V. Hasil Rancangan 

Bab ini membahas tentang penjelasan dari hasil rancangan berupa gambar pra 

rencana, gambar skematik, dan gambar DED. 

BAB V. Kesimpulan 

Bab ini menguraikan hasil atau output dari kegiatan perancangan. Kesimpulan 

hanya menyimpulkan sebatas lingkup studi dan analisis saja, tidak lebih. 

 




