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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 
Pemerintahan merupakan unsur utama dalam menyelenggarakan pemerintahan 

pusat. Pemerintaha pusat mempunyai tugas menyelenggarakan ketertiban dan 

keamanan pusat, serta menjalankan tugas-tugas lain yang diserahkan oleh departemen 

dalam negri dan melakukan pengawasan atas jalannya system keperintahan di propinsi 

tersebut. Pemerintahan pusat dalam menjalankan aktivitasnya pemerintahanya sesuai 

dengan prinsip otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab dengan arti bahwa 

secara formal mengurusi sistem pemerintahan dan mempunyai hak sepenuhnya untuk 

mengatur pemerintahanya sendiri. 

Aktivitas pemerintaha pusat ini membutuhkan suatu wadah yang disebut kantor 

pemerintaha pusat atw yang lebih dikenal dengan Kantor Gubernur. Dimana kantor 

merupakan wadah aktivitas atau kegiatan dalam pemerintahan pusat setempatdalam 

melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat dan melayani kepentingan umum 

serta dapat berperan sebagai symbol filosofi, fungsional, teknis, monumental, serta 

memiliki fungsi keterbukaan yang menjadi cerminan kota atau propinsi tersebut. 

 Perkembangan pembangunan di Sumatera Barat berkaitan Seiring dengan gerak 

laju pembangunan sekarang ini, propinsi Sumatera Barat tumbuh dan berkembang 

menjadi salah satu Propinsi termaju di Indonesia. Propinsi Sumatera Barat tumbuh dan 

berkembang dengan cepat baik fisik wilayah, perekonomian social, budaya, dan jumlah 

penduduk. Perkembangan pembangunan di Sumatera Barat barkaitan dengan 

tumbuhnya beberapa pusat perekonomian wilayah. Pembangunan di Sumatera Barat di 

segala bidang harus diiringi dengan pembangunan fasilitas pemerintahan sebagai 

pengendali pada sektor-sektor lain 

Karena berkembangnya jaman itulah maka di propinsi Sumatera Barat mulai di 

bangun beberapa gedung-gedung dan pusat-pusat perkantoran. Untuk mendukung 

segala kegiatan di Sumatera Barat khususnya di bidang pemerintahan agar propinsi 

Sumatera Barat tertata dengan baik. 
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Kantor Gubernur merupakan kantor p

Gubernur Sumatera Barat terletak di ibukota Propinsi Sumatera Barat yaitu Kota 

Padang.  Kantor Gubernur ini terletak di salah satu jalan protokol yaitu di jalan Jend. 

Soedirman No.15. Kantor Gubernur sangat pentin

sesuatu yang berhubungan dengan segala bentuk kegiatan propinsi. 

Pada tanggal 30 September 2009 kota Padang digoncang gempa yang 

berkekuatan lebih dari 7 skala richter. Bencana ini telah melumpuhkan perekonomian di 

kota Padang Bencana ini juga telah meluluh lantahkan sebagian besar gedung dan 

rumah-rumah di kota Padang. Tak terkecuali gedung kantor gubernur juga mengalami 

kerusakan yang cukup parah sehingga gedung ini tidak bisa digunakan secara 

maksimal.  

 Gambar 1.  Peta kerusakan

Setelah kejadian ini sistem pemerintahan Propinsi Sumatera Barat menjadi 

terganggu. Karena sebagian besar dari gedung ini mengalami kerusak

sehingga untuk sementara urusan kepemerintahan Propinsi Sumatera Barat terbagi 2 

yaitu: pada kantor gubernur yang tidak mengalami kerusakan dan sebagian lagi 

bertempat di Terminal Bis Regional Bingkuang.
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Pada awal tahun 2010 kota Padang mulai mengalami pembangunan besar-besaran. 

Gedung-gedung yang hancur maupun yang rusak parah mulai di bangun kembali. Tidak 

terkecuali juga Kantor Gubernur Sumatera Barat juga akan di bangun kembali. Karena 

gedung ini sangat penting bagi sistem pemerintahan di Propinsi Sumatera barat 

Karena gedung pemerintahan ini sangat penting maka gedung ini akan dibangun   

lagi tetapi dengan lokasi yang sama. Dalam mendesain kantor Gubernur Sumatra Barat 

ini saya akan menggunakan desain arsitektur modern tetapi tidak meninggalkan cirri 

khas dari Sumatera Barat agar bangunan ini kedepannya bisa menjadi salah satu 

simbol dari adat Minangkabau  

1.2 Tujuan dan Sasaran 
1.2.1 Tujuan 
 Memperoleh satu usulan judul Tugas Akhir yang Jelas dan layak, dengan 

suatu penekanan desain yang spesifik sesuai dengan originalitas / 

karakter judul dan citra yang dikehendaki atas judul yang diajukan 

1.2.2 Sasaran 

Tersusunnya usulan langkah-langkah pokok proses (dasar) perancangan 

kantor Gubernur Sumatera Barat berdasarkan atas aspek-aspek panduan 

perancangan 

1.3 Manfaat 

Dapat bermanfaat sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan bagi mahasiswa 

yang akan mengajukan Proposal Tugas Akhir 

1.4 Ruang Lingkup 

1.4.1 Ruang Lingkup Substansial 
Perancangan kantor gubernur, termasuk dalam kategori bangunan tunggal 

yang berfungsi sebagai fasilitas publik berserta dengan perancangan 

tapak/lansekapnya. 
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1.4.2 Ruang Lingkup Spasial 
Secara administratif adalah daerah perencanaan Kantor Gubernur 

Sumatera Barat yang terletak di Kota Padang, khususnya di jantung kota 

Padang 

1.5  Metode Pembahasan 
Metode pembahasan yang digunakan yaitu survey kepustakaan dan lapangan. 

Adapun teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut : 

 1.5.1 Wawancara 

Melakukan wawancara dengan pihak – pihak terkait yang 

berkompeten dengan permasalahan tersebut guna mendapatkan 

data primer. 

 1.5.2  Stusi Literature 

Mencari literature dengan mempelajari berbagai pustaka yang 

berkaitan dengan topik yang diangkat sebagai standar 

perancangan yang digunakan dalam penyusunan program. 

1.5.3 Observasi Obyek 

Melakukan pengamatan terhadap obyek ( Kantor Gubernur 

Sumatera Barat ) baik secara langsung terhadap obyek serupa di  

dalam negeri maupun pengamatan obyek secara tidak langaung 

melalui internet terhadap obyek serupa di luar negeri yang 

dijadikan sebagai bahan pertimbangan 
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1.6 Kerangka Pembahasan 

BAB I 

PENDAHULUAN 

Berisi latar belakang, tujuan dan sasaran, manfaat, ruang lingkup 

pembahasan, metode pembahasan dan kerangka pembahasan. 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Menguraikan tentang teori-teori dasar sistem bangunan kantor beserta 

penggunaan bangunan kantor beserta pelaku yang terdapat didalamnya. 

BAB III 

TINJAUAN PROPINSI SUMATERA BARAT, TINJAUAN KOTA PADANG DAN 
KANTOR GUBERNUR SUMATERA BARAT DI KOTA PADANG 

Berisi tinjauan Propinsi Sumatera Barat dan Kota Padang, yang meliputi 

data fisik, peraturan pemerintah, dan tinjauan Kantor Gubernur Sumatera 

Barat di Kota Padang 
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BAB IV 

KESIMPULAN, BATASAN DAN ANGGAPAN 

Berisi tentang kesimpulan, batasan dan anggapan dari tinjauan teori, hasil 

studi banding dan data yang telah dibahas pada bab sebelumnya. 

 

BAB V 

ANALISIS DAN PENDEKATAN PROGRAM PERENCANAAN DAN 
PERANCANGAN KANTOR GUBERNUR SUMATRA BARAT  

 
Berisi uraian yang berkaitan dengan dasar pendekatan dan analisis untuk 

menentukan program perancangan yang mengacu pada aspek-aspek 

fungsional, kinerja, teknis, kontekstual, arsitektural, serta pendekatan 

lokasi dan tapak. 

BAB VI 

LANDASAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 
ARSITEKTUR 

Berisikan  konsep dasar perancangan serta program dasar perencanaan 

dan perancangan. 
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1.7 Alur Pikir 

 

TUJUAN

Memperoleh suatu judul Tugas Akhir yang jelas dan layak, dengan suatu penekanan desain yang 
spesifik, sesuai dengan originalitas / karakteristik judul dan citra yang dikehendaki atas judul yang 
diajukan. 

SASARAN 

Tersusunnya usulan langkah-langkah dasar perencanaan dan perancangan  kantor gubernur 
Sumatera Barat, berdasarkan aspek-aspek panduan perancangan. 

RUANG LINGKUP 

Substansia  Merancang kantor gubernur Sumatra Barat yang termasuk dalam kategori bangunan 
tunggal sebagai fasilitas publik. 

Spasial Secara administratif adalah daerah perencanaan kantor gubernur Sumatera Barat  yang  
terletak di Kota Padang, khususnya di jantung kota Padang. 

PERENCANAAN

Kantor Gubernur Sumatera Barat 

STUDI LAPANGAN

Tinjauan kota Padang 

Tinjauan kantor gubernur Sumatera Barat

LANDASAN PROGRAM PERENCANAAN 
DAN PERANCANGAN ARSITEKTUR (LP3A)  

LATAR BELAKANG

Aktualitas :  

• Merupakan kantor pemerintahan yang sangat penting 
• Gempa yang mengguncang kota padang telah merusak sebagian besar dari kantor 

gubernur Sumaetra Barat 
Urgensi :  

• Sebagai kantor pemerintahan yang sangat penting bagi Propinsi Sumatera Barat  agar 
beroperasi dengan baik dan dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas pendukung lainya. 

Originalitas : 

• Merancang kembali sebuah Kantor Gubernur Sumatera Barat di Padang agar sistem 
pemerintahan dapat berjalan secara maksimal  yang menggunakan konsep neovernakular 

STUDI PUSTAKA 

Landasan Teori 

Standar Perencanaan dan Perancangan 

PERANCANGAN

Penekanan desain neovernakular 


