
BAB IV 
KESIMPULAN, BATASAN DAN ANGGAPAN 

4.1 Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan yang 

menjadi landasan pokok dari laporan perencanaan dan perancangan “Gedung IAI Daerah Jawa 
Tengah”. Kesimpulan-kesimpulan yang bila diuraikan secara sistematis, sebagai berikut: 
a. Kota Semarang sebagai ibukota Propinsi Jawa Tengah merupakan satu-satunya kota di Propinsi 

Jawa Tengah yang dapat digolongkan sebagai kota metropolitan dan merupakan barometer 
kemajuan kota-kota lain di Propinsi Jawa Tengah. 

b. Berkaitan dengan UU Arsitek nantinya seluruh pekerja Arsitek Profesional diharuskan memiliki 
sertifikasi dari IAI dan SIBP. Sehingga dalam regional Jawa Tengah saja setiap tahunnya ada 
sekitar 630 orang lulusan arsitektur, 20% dari jumlah itu akan menjadi tenaga arsitek profesional. 
Dengan demikian maka dipredikskan ketika UU Arsitek telah diberlakukan maka akan terjadi 
lonjakan anggota IAI pada setiap tahunnya. 

c. Berdasarkan dari data agenda kegiatan kerja IAI Daerah Jawa Tengah, dapat dilihat bahwa 
kebutuhan ruang yang menjadi fokus ialah ruang-ruang pertamuan, seminar maupun ruang 
pameran. Karena dari agenda kerja tersebut fokus kegiatan IAI Daerah Jawa Tengah banyak 
berfokus pada pelatihan dan penataran keanggotaan. 

d. Gedung IAI Daerah Jawa Tengah ini nantinya merupakan sebuah gedung terpadu dengan adanya 
bagian-bagian ruang yang dapat disewa bagi kantor konsultan, outlet bahan bangunan maupun 
outlet interior desain. Begitu juga dengan fasilitas ruang seminar, rapat, penataran dan pameran 
juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Sehingga kondisi ini nantinya dapat 
memberikan tambahan pendapatan bagi IAI Daerah Jawa Tengah.  

e. Dari Perda Kota Semarang No. 14 Th 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang 
tahun 2011-2031, telah dijelaskan bahwa pengembangan kantor swasta diarahkan pada kawasan 
perdagangan dan jasa. Dimana kawasan perdagangan dan jasa meliputi BWK I, II dan III. Dengan 
aturan pengembangan kawasan perkantoran swasta dikembangkan dengan koefisien dasar 
bangunan paling tinggi 80 %. 

4.2 Batasan 
Dalam perencanaan “Gedung IAI Daerah Jawa Tengah” terdapat  hal – hal diluar wewenang 

perencana, maka untuk mengatasi hal tersebut dan agar mendapatkan hasil yang maksimal maka 
kiranya diperlukan beberapa batasan dalam perencanaan dan perancangan, antara lain: 
a. Peraturan bangunan yang akan digunakan mengacu pada Perda Kota Semarang No. 14 Th 2011 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang tahun 2011-2031. 
b. Gedung IAI Daerah Jawa Tengah ini direncanakan berdasarkan prediksi 10 tahun mendatang 

terhitung dari tahun 2013. 
c. Permasalahan mengenai kondisi lahan, struktur tanah, serta kondisi daya dukung tanah tidak akan 

dibahas secara mendetail dalam lingkup ini. 
d. Gedung IAI Daerah Jawa Tengah ini direncanakan termasuk bangunan mewah,  jika ditinjau dari 

kelengkapan fasilitas bangunan (high facilities). 
e. Besaran luas ruang-ruang bangunan yang merupakan tuntutan kebutuhan ruang hasil studi kasus 

dan wawancara dengan pihak terkait dapat digunakan sebagai acuan dalam strategi perancangan, 
di samping standar ruang untuk gedung kantor terpadu yang ideal atau yang telah ditentukan. 



f. Titik berat perencanaan dan perancangan adalah pada masalah-masalah arsitektural, dengan 
demikian permasalahan di bidang ekonomi, politik, dan bidang lain di luar bidang arsitektur akan 
dikesampingkan atau bahkan tidak akan dibahas. 

4.3 Anggapan 

a. Masalah status tanah, lokasi, dan tapak dianggap dapat diatasi. 
b. Keberadaan bangunan sekitar pada tapak terpilih dianggap ditiadakan selama menambah potensi 

penggunaan tapak yang digunakan (tapak dianggap kosong). 
c. Dalam kurun waktu perencanaan sampai dengan tahun 2031 dianggap tidak terjadi perubahan 

dramatis pada kondisi tapak. 
d. Jaringan infrastruktur kota sudah menjangkau kawasan dan mampu melayani kebutuhan yang 

ada. 
e. Biaya pembangunan dianggap tersedia dan pengadaan tenaga kerja dianggap telah terpenuhi. 
f. Peralatan dan teknologi yang digunakan dianggap telah tersedia dan dimungkinkan 

pelaksanaannya. 
g. Luas dan dimensi tapak disesuaikan dengan batas alam yang ada dan dapat diatur sesuai dengan 

kebutuhan ruang dengan memperhatikan peraturan bangunan setempat. 

Studi dan data yang didapat dari instansi terkait mengenai kondisi Kota Semarang adalah  
relevan dan dapat dipertanggungjawabkan untuk dijadikan acuan atau pedoman dalam perencanaan 
dan perancangan “Gedung IAI Daerah Jawa Tengah”.


