
POINTER KONSEP 
GEDUNG KANTOR 
2016 

Oleh : 

George Agus,IAI 



FOTO-FOTO LOKASI 
 



 



KONSEP PERANCANGAN 

KONSEP PERANCANGAN SUATU 
BANGUNAN KANTOR ADALAH  

AZAS-AZAS MENDASAR SUATU 
BANGUNAN PEMERINTAH TERKAIT 
DENGAN FUNGSI YANG MELEKAT 

PADA BANGUNAN TERSEBUT. 



AZAS-AZAS BANGUNAN GEDUNG 
PEMERINTAH ( KANTOR ) : 

1. Bangunan Gedung Kantor hendaknya fungsional, 
efisien, menarik tetapi tidak  berlebihan. 

2. Kreatifitas desain yang direncanakan tidak 
ditekankan kepada kemewahan material, tetapi  pada 
kemampuan mengadakan sublimasi antara fungsi 
teknik dan fungsi sosial bangunan. 

3. Dengan batasan tidak mengganggu produktivitas 
kerja, biaya investasi dan pemeliharaan bangunan 
sepanjang umurnya, diusahakan serendah mungkin. 

4. Desain bangunan yang direncanakan ini dibuat 
sedemikian rupa sehingga bangunan dapat 
dilaksanakan dalam waktu yang pendek dan bisa 
dimanfaatkan secepatnya. 

5. Bangunan gedung pemerintah hendaknya ikut 
meningkatkan kualitas lingkungan sekitarnya. 
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zonasi 
 Pen-zoning-an massa bangunan pada lahan yang ada 

terkait erat dengan rencana masa kini dan rencana 
masa datang serta pembentukan ruang luar terbuka 
sebagai pengikat antar masa bangunan yang 
direncanakan.  

 Sintesa ini dilakukan karena jalan yang berada di 
depan lahan merupakan jalan utama antar 
Kota/Kabupaten/Provinsi.  

 Pola konfigurasi zonasi tersebut menjadikan zona 
bangunan induk harus berada di sisi depan (tengah) 
site, sedang zona bangunan penunjang di sisi 
belakang.  
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bangunan 
BENTUK MASSA DAN ORIENTASI 
 Bangunan kantor Gubernuran merupakan massa 

ditonjolkan dalam site ini. Bentuk massa  bangunan 
persegi panjang atau kotak, jika memanjang arah Barat-
Timur. Konsentrasi ruang-ruang kerja menghadap arah 
Timur-Barat sehingga penerangan dan penghawaan alami 
akan menjadi lebih optimal, sehingga biaya operasional 
bangunan lebih efisien. 

 Massa bangunan kantor renggang batas sebelah Selatan, 
sedang bangunan penunjang  di bagian belakang dengan 
tetap mengalokasikan rencana bangunan gudang dan 
garasi nantinya serta mempertimbangkan garis sempadan 
samping (building set back) sesuai sempadan jalan yang 
mengelilingi site.  
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bangunan 
STYLE / GAYA 
 Bentuk bangunan dibuat dengan tampilan ‘modern’ 

dengan tetap memperhatikan style tradisional atau sesuai 
arahan TOR. Bidang solid ditempatkan pada keempat 
ujung sisi bangunan (usul), dan void dengan atap 
transparan di tengah untuk mengurangi kesan monoton 
yang ada akibat selasar yang memanjang sekaligus 
sebagai pengikat antar ruang dan pencahayaan alami. 
Unsur lokal yang dimasukkan dalam bangunan kantor ini 
dalam bentuk Lumbung (jika mau hehe) yang diletakkan 
sebagai Canopy Entrance.  Hal ini juga untuk 
mempertegas bentuk lumbung agar tetap terlihat secara 
utuh juga pemisahan dengan atap bangunan kantor yang 
limasan (tropis). Sedangkan untuk  style disesuaikan 
dengan arsitektur lokal  
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bangunan 
 Kesan arsitektur tropis harus terasa kuat dengan 

dominasi atap limasan atau prisma/piramid sudut 35
o
 dan 

adanya teritisan/overstek, sehingga masih tetap bisa 

menyatu dengan lingkungan sekitar yang merupakan 

kawasan perkantoran. Pengadopsian bentuk ‘sekepat’ 

(arsitektur lokal = berugak = ruang penerima) yang 

ditempatkan pada bagian depan bangunan induk yang 

dimaksudkan sebagai aksen merupakan salah satu bentuk 

usaha pelestarian nilai-nilai budaya/arsitektur lokal. 

Sebagai alternatif tampak depanbangunan. 
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bangunan 
KETINGGIAN 
 Ketinggian bangunan kantor hingga atap disesuaikan 

dengan KLB – 2,4. dan KDB 60-70 %. Proporsi ketinggian 
dengan jarak pandang / sky exposure masih cukup wajar 
(1 : 2), sehingga sosok bangunan secara keseluruhan 
masih bisa dinikmati dari jalan umum. 

 Elevasi lahan eksisting (MTA) dinaikkan ± 40 - 60 cm dari 
elevasi jalan/ tanah hasil urugan dalam site. Untuk peil 
lantai dinaikkan 60 cm dari tanah hasil pengurugan. 
Peninggian elevasi ini dimaksudkan selain untuk 
antisipasi banjir juga dapat memberikan kesan lebih 
megah pada bangunan.  
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bangunan 
STRUKTUR 

Struktur pondasi yang digunakan adalah pondasi -

.................................................................... Menyesuaikan 

dengan hasil penyelidikan tanah dan konsep struktur. 
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sirkulasi 

 Ruang luar bagian depan digunakan untuk 

sirkulasi pengunjung/tamu dimana sirkulasi 

keluar masuk kendaraan dalam tapak dibuat 3 

pintu. Pintu Masuk ditempatkan di bagian Barat 

dan Selatan sedangkan Pintu Keluar di bagian 

Selatan dan Timur. Jalan yg ada diantara RSU dan 

kantor Gub. Skg sebaiknya dimanfaatkan bukan 

utk jalan umum lagi.  
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sirkulasi 
 Kemudahan sirkulasi adalah salah satu kunci bangunan 

kantor. Untuk itu penempatan selasar ditengah sekaligus 
sebagai area penghubung dan pembagi antar ruang-ruang 
yang ada. Untuk mengurangi kesan selasar yang 
memanjang maka diatur ketinggian plafondnya dengan 
anti klimaks pada lobby kantor ini. 

 Area parkir dipisah secara jelas, untuk kendaraan 
tamu/pengunjung yang mobilitasnya tinggi ditempatkan di 
bagian depan, sedangkan untuk karyawan dan kendaraan 
operasional di garasi dan ditempatkan di bagian belakang, 
hal ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan, 
kecepatan pencapaian, dan kenyamanan operasional baik  
bagi tamu/pengunjung maupun kendaraan operasional. 
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utilitas 
Semua jaringan/instalasi Mekanikal, Elektrikal, dan 
Plumbing telah disiapkan gambar rencananya.  

 Semua jaringan/instalasi yang ada tidak boleh 
nampak dari luar, sehingga harus tertanam rapi 
di dalam tembok, di atas plafon maupun di 
dalam tanah. 

 Mengingat operasional kantor dari pagi hingga 
sore hari dan malam hari bagi yang piket, maka 
diusulkan  adanya tower tank, dengan fasilitas 
pompa jenis jet pump. Semua fasilitas tersebut 
ditempatkan pada bangunan tersendiri 
bersamaan pelaksanaannya dengan bangunan 
Aula yang tersendiri atau menyatu (satu 
massa). 
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utilitas 
 Kotoran ditampung dalam septictank di sisi 

Timur bangunan, sumur resapan hanya 
menampung air kotor dari septictank. Khusus 
untuk buangan air kotor dari dapur dialirkan ke 
dalam saluran-saluran drainase yang ada 
termasuk air hujan dan dialirkan ke sumur 
resapan.  

 Dengan sudut kemiringan 35
o
 atap bangunan 

induk (jika atap tropis), dan ditampung dalam 
plat dak, sehingga direncanakan pipa PVC 4” 
yang tertanam pada tiap kolom untuk 
mengurangi beban. Air hujan selanjutnya 
disalurkan ke sumur resapan melalui saluran 
drainase tertutup dengan beberapa bak kontrol 
sebagai filter.  
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utilitas 
 Instalasi listrik secara prinsip dialokasikan daya 

....... Kwh (sesuai perhitungan kebutuhan, Hal ini 
disebabkan karena dalam gedung kantor ini 
terdapat Ruang Komunikasi yang beroperasi 24 
jam.  

 Lampu untuk ruang-ruang kerja/operasional 
menggunakan jenis office lighting (IRM divider), 
sedangkan untuk bangunan penunjang cukup 
menggunakan bohlamp atau SL. 

 Instalasi telepon.  

 Ruang Komputer pada Ruang Komunikasi  
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utilitas 
 Mengingat panjang bangunan induk ..... m, 

dengan panjang atap ± .... m, cukup dipasang 1 

pipa atau lebih (disesuaikan)penangkal petir 

dengan penanaman kawat BC 18 mm. 

 Sistim Pemadam Kebakaran menggunakan 

sistim tabung yang ditempatkan pada 

beberapa titik-titik tertentu dalam ruangan 

pada bangunan. 
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