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BAB I 

PENDAHULUAN 
1.1. LATAR BELAKANG 

Pergeseran paradigma dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan dari pola 

sentralisasi menjadi pola desentralisasi ditandai dengan lahirnya Undang-undang No. 22 

Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian diubah menjadi Undang-undang 

no. 32 tahun 2004. Otonomi daerah pada prinsipnya adalah peningkatan pelayanan kepada 

masyarakat, partisipasi masyarakat, dan kesejahteraan masyarakat. Dari sudut pandang 

pelayanan umum/publik, otonomi daerah dimaksudkan untuk mendekatkan aparat 

pemerintah daerah dengan publik sehingga memberi kualitas pelayanan yang prima. 

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Kota memerlukan sarana dan 

prasarana, yakni kantor yang representatif. Bangunan kantor yang dapat menciptakan 

sistem/mekanisme kinerja pemerintah yang lebih terkoordinasi, sehingga dapat memberikan 

pelayanan yang efisien efektif, transparan, partisipatif dan tanggap terhadap aspirasi 

masyarakat. 

Seiring dengan pertambahan jumlah personil pegawai negeri dan keterbatasan 

ruangan kantor. Maka pemerintah kabupaten Jepara berencana menambah Gedung kantor 

bersama untuk beberapa Badan dan Dinas yang belum mendapatkan ruang kantor ataupun 

yang kekurangan ruangan. Beberapa Dinas maupun Badan tersebut antara lain, BKD (Badan 

Kepegawaian Daerah), SANTEL (Sandi dan Telekomunikasi), BAPERMADES (Badan 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa), SATPOL PP (Satuan Polisi Pamong Praja), dan 

DISPERINDAG (Dinas Perindustrian dan Perdagangan). 

1.2. TUJUAN DAN SASARAN 

1.2.1. Tujuan 

Tujuan dari perencanaan dan perancangan Kantor Bersama Pemerintah Kab. 

Jepara ini adalah untuk memenuhi kebutuhan ruangan dan sarana prasarana dinas 

terkait yang belum memiliki ruang kantor maupun dinas yang masih kekurangan 

ruangan sesuai standar. 

1.2.2. Sasaran 

Tersusunnya usulan langkah-langkah pokok proses (dasar) perencanaan dan 

perancangan Kantor Bersama Pemerintah Kab. Jepara melalui aspek-aspek 

panduan perancangan dan alur pikir proses penyusunan LP3A (Landasan Program 

Perencanaan dan Perancangan Arsitektur). 

1.3. MANFAAT 

1.3.1 Manfaat dari penyusunan laporan ini adalah untuk memperoleh wawasan dan 

pemahaman tentang Bangunan Pemerintah untuk proses Tugas Akhir dalam tahap 

penyusunan LP3A (Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur). 

1.4. RUANG LINGKUP 

Ruang Lingkup Substansial 

Ruang lingkup pembahasan perencanaan dan perancangan Kantor Pemerintah 

Bersama Kabupaten Jepara yang mewadahi kegiatan pemerintah Kabupaten Jepara.  
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Ruang Lingkup Spasial 

Perencanaan dan perancangan Kantor Pemerintah Bersama Kabupaten Jepara dengan 

memperhatikan standar-standar perancangan sebuah Kantor Pemerintah dengan fasilitas-

fasilitas penunjangnya. 

1.5. METODE PEMBAHASAN 

Pembahasan dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif. 

Pengumpulan data ditempuh melalui cara-cara sebagai berikut : 

1.5.1. Metode studi literatur 

Pengumpulan data dengan cara mengkaji, dari bahan pustaka dan referensi. 

1.5.2. Metode wawancara 

Pengumpulan data dengan cara mewawancarai pihak-pihak yang terkait dalam 

kegiatan operasional suatu kantor pemerintahan Kabupaten. 

1.5.3. Metode observasi lapangan 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi lapangan pada Lingkungan 

Kantor Pemerintah Kabupaten. 

1.6. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

BAB I    PENDAHULUAN 

Membahas tentang Latar Belakang, Tujuan dan Sasaran, Manfaat, Metode 

Pembahasan, Sistematika Pembahasan dan Alur Pikir. 

BAB II   TINJAUAN PUSTAKA 

Membahas mengenai tinjauan umum Kantor Pemerintah dan penjelasan 

penekanan desain Arsitektur neo-vernakular. 

BAB III   TINJAUAN LOKASI 

Membahas tentang tinjauan Kabupaten Jepara. 

BAB IV   PENDEKATAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

Membahasa tentang proses penilaian, pengkajian, analisis konsep, kriteria, teori 

dan standart untuk mendapatkan sebuah perencanaan dan perancangan yang 

mempertimbangkan aspek-aspek meliputi aspek fungsioal, kontekstual dan teknis. 

BAB V  PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

Membahas tentang hasil analisis berupa  program ruang, utilitas, MEE, dan tapak 

terpilih yang akan diterapkan dalam tahap desain 
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1.7. ALUR PIKIR 

 

 

Tujuan  
Merencanakan dan merancang Kantor Bersama Pemerintah Kab. Jepara ini adalah untuk 
memenuhi kebutuhan ruangan dan sarana prasarana dinas terkait yang belum memiliki ruang 
kantor maupun dinas yang masih kekurangan ruangan. 

 
Sasaran 
Tersusunnya usulan langkah-langkah pokok proses (dasar) perencanaan dan perancangan Kantor 
Bersama Pemerintah Kabupaten Jepara melalui aspek-aspek panduan perancangan dan alur pikir 
proses penyusunan LP3A  

LATAR BELAKANG 
AKTUALITAS 

 Beberapa Bagian atau Badan masih belum mendapatkan ruangan yang layak untuk 
memenuhi kebutuhan dan kegiatan. 

 Tidak tersedia ruangan yang berfungsi untuk menyimpan berkas, arsip dan perlengkapan 
kantor, sehingga diletakkan di ruangan kerja yang menyebabkan kurang nyaman dan tidak 
tertata rapi. 

URGENSI 

 Diperlukan sebuah gedung kantor baru untuk beberapa Badan dan Dinas yang belum 
memiliki ruangan kantor sesuai kebutuhan dan standar. 

ORIGINALITAS 
 Merencanakan dan merancang gedung Kantor Bersama Pemerintah Kabupaten Jepara 

untuk menampung kegiatan Badan dan Dinas yang membutuhkan ruang kerja yang sesuai 
kebutuhan dan standar. 

 

LANDASAN PROGRAM PERENCANAANDAN PERANCANGAN ARSITEKTUR (LP3A) 
Kantor Bersama Pemerintah Kabupaten Jepara 

(BKD, DISPERINDAG, BAPERMADES,SATPOL PP, SANTEL) 

 

ANALISA 

 Pelaku dan aktifitas 

 Kebutuhan Ruang dan fasilitas sesuai dengan persyaratannya 

 Pengolahan Lahan 

 Pendekatan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur yang mengacu pada 
aspek - aspek kontekstual, fungsional, arsitektural, teknis, dan kinerja. 

STUDI LAPANGAN 
(survey lapangan dan wawancara) 

 Tinjauan Kab. Jepara 

 Tinjauan umum lokasi dan tapak 

TINJAUAN PUSTAKA 
Landasan Teori 

Standar Perencanaan dan Perancangan 

STUDI BANDING 

 Dinas sejenis di Kab. Kudus 

 Dinas sejenis di Kab. Semarang 

Gambar 1.1. Diagram Alur Pikir 

Sumber: Pemikiran penulis, 2013 

 

PENEKANAN DESAIN 
Penekanan Desain Arsitektur 

Neo-vernakular 
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