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       BAB I 

      PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pada saat ini Timor-Leste sedang dalam proses pembangunan 

sejak mendeklarasikan kemerdekaannya pada tahun 2002. Sejak saat itu 

pemerintah menggalakan program pembangunan fisik dan non fisik, fisik 

yakni pembangunan infrastruktur dan non fisik adalah sumber daya 

manusia. Program pembangunan fisik ini merupakan tanggunjawab 

Kementerian Pekerjaan Umum, Transportasi dan Komunikasi, 

pembangunan infrastruktur dibangun kembali dari awal setelah 

dihancurkan pada kerusuhan tahun 1999. Pembangunan infrastruktur 

yang digalakan bertahap sesuai dengan urgensinya. Sejak tahun 2002 

sampai 2011 pembangunan infrastruktur dibangun sesuai apa yang 

disebut “apa yang rakyat butuhkan sekarang”, belum ada rencana jangka 

panjan maupun jangka pendek yang jelas. Mulai tahun 2011 baru terbit 

rencana atau program Pemerintah yang yang berjudul Plano 

Desenvolvimento Nasional 2011-2030, dengan terbitnya program 

tersebut maka program pembangunan menjadi lebih terarah.  

Sebagai sebuah Negara baru yang merdeka Timor-Leste 

menghadapi banyak masalah salah satunya adalah infrastruktur, termasuk 

kantor-kantor public. Masalah yang dihadapi adalah gedung-gedung 

kantor yang dipakai saat ini, termasuk kantor Kementerian Pekerjaan 
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Umum, Transportasi dan Komunikasi Timor-Leste (PUTK), merupakan 

gedung yang dibangun pada awal tahun 80an sebagai kantor Dinas 

Daerah bukan sebagai kantor Kementerian sehingga menimbulkan 

masalah berupa kurangnya ruang kerja, ketidakefektifan dalam bekerja 

karena pada saat ini pekerjaan sudah dilakukan secara digital sedangkan 

bangunan kantor yang dipakai dibangun pada masa pekerjaan dilakukan 

secara manual.  

Kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Transportasi dan 

Komunikasi yang berada di daerah Mandarin, Jalan Aitarak Laran, tidak 

memiliki ruang yang cukup untuk menampung seluruh unit kementerian 

PUTK sehingga beberapa unit kerja, termasuk Wakil Menteri 1 dan 2, 

bekerja di tempat lain, hal ini membuat ritme kerja kementerian kurang 

efektif. Tugas dan tanggungjawab Kementerian Pekerjaan Umum, 

Transportasi dan Komunikasi adalah yang paling besar diantara seluruh 

kementerian didalam Kabinet saat ini oleh karena itu kementerian ini 

adalah kementerian yang memiliki struktur organisasi paling besar, tugas 

dan tanggungjawab yang besar ini tidak diimbangi dengan fasilitas yang 

memadai. 

Selain department-departement yang berada langsun dibawah 

kordinasi kementerian Pekerjaan Umum, Transportasi dan Komunikasi 

terdapat juga beberapa Institusi yang berafiliasi, kordinasi tidak langsun, 

dengan Kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Transportasi dan 

Komunikasi, berikut adalah daftar Institusi yang dimaksud: 
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1. APORTIL – Administraçăo dos Portos de Timor Leste 

(Administrasi Pelabuhan Laut Timor Leste). 

2. ANATL EP – Administraçăo de Aeroportos e Navegaçăo 

Aerea (Administrasi Pelabuhan Udara dan Navigasi 

Udara). 

3. AACTL – Autoridade de Aviaçăo Civil de Timor Leste 

(Otoritas Penerbangan Sipil Timor Leste). 

4. ARC – Autoridade Reguladora dan Telecomunicações 

(Otoritas Pengawasan terhadap Telekomunikasi). 

5. IGE – Instituto de Gestaõ de Equipamentos (Institusi 

Pengelolan Alat Berat).  

1.1.1. Kepentingan Mendesak 

 Timor-Leste sedang dalam periode pembangunan, baik fisik, 

sarana dan prasana,  dan non fisik, sumber daya manusia. Sebagai 

Kementerian Pekerjaan Umum, Transpotasi dan Komunikasi, 

Kementerian ini memiliki tanggun jawab untuk menyediakan sarana dan 

pra sarana di seluruh pelosok Timor namun Kementerian ini sendiri tidak 

memiliki sarana dan prasarana berupa kantor yang layak guna menunjang 

kinerjanya. Menggingat pekerjaan kementerian yang besar maka fasilitas 

kantor dengan ruang yang cukup dan dapat mengakomodasi cara kerja 

yang serba digital sangat ini  diperlukan demi kelancaran pekerjaan 

Kementerian ini.   
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1.1.2. Kebutuhan  

 Dikarenakan struktur Kementerian ini paling besar diantara 

Kementerian lainnya maka diperlukan sebuah gedung kantor yang lebih 

modern dan memilik ruang yang cukup guna menampung seluruh unit 

kerja sangat dibutuhkan agar menunjan aktivitas kerja kementerian. 

1.1.3. Ketertarikan  

 Sebagai sebuah Lembaga Negara Kementerian Pekerjaan 

Umum, Transportasi dan Komunikasi sudah semestinya mendapatkan 

fasilitas yang sepadan dan sepantasnya. 

1.1.4. Keterkaitan  

 Keterkaitan antara pembangunan Infrasturktur yang sedang 

diupayakan pemerintah harus tercermin dari Kantor Kementerian itu 

sendiri. Kantor kementerian  baru yang dirancan menggunakan konsep 

Neo-Vernakular serta didukung dengan system Green Building ini akan 

menjadi lambang dari upaya serius pemerintah dalam menyediakan 

sarana dan prasarana yang memadai dan modern. 

1.2. Tujuan dan Sasaran Pembahasan 

a. Tujuan Pembahasan  

 Tujuan pembahasan adalah untuk mengkaji, menganalisa 

masalah dan merumuskan konsep penyelesaian masalah kurangnya 

ruang kerja sehingga bisa menjawab kebutuhan ruang kerja baru yang 
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mampu mengakomodasi seluruh unit kerja serta system kerja yang lebih 

modern sehingga mendorong kinerja kementerian menjadi lebih baik.  

b. Sasaran Pembahasan  

 Sasaran pembahasannya adalah untuk staff kementerian 

sebagai pengguna serta warga masyarakat yang memiliki kepentingan 

terhadap kantor kementerian tersebut.  

1.3. Lingkup Pembahasan  

Lingkup Pembahasan Kantor Kementerian ini meliputi beberapa hal 

diantaranya: 

 Mengkaji tugas dan fungsi unit kerja Kementerian guna 

menganalisa kebutuhan serta tata ruang kantor kementerian. 

 Mengkaji perilaku pengguna kantor kementerian baik staff 

maupun warga masyarakat. 

 Menganalisa kebutuhan utilitas bangunan sesuai dengan 

kebutuhan kantor kementerian. 

 Memilih system struktur dengan mempertimbangkan kondisi 

topografi sekitar  dan sesuai dengan kebutuhan ruang kerja 

Kantor. 

 Mengkaji system greeng building sebagai focus kajian sesuai 

dengan standar green building yang ditetapkan oleh Green 

Building Counsil Indonesia. 
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1.4. Metoda Pembahasan 

1.4.1. Metoda Pengumpulan Data 

 Metode yang digunakan untuk menggumpulan data pada 

proyek ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif 

adalah suatu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif baik 

hasil wawancara maupun pengamatan terhadap lapangan. Menurut Arif 

Furchan, Pendekatan Kualitatif, adalah sebuah prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif seperti tulisan maupun ucapan serta perilaku 

yang dapat diamati dari sebuah subyek. Menurut Kasiran dalam bukunya 

yang berjudul Metodologi Penelitian kuantitatif dan Kualitatif, “Penelitian 

Kualitatif  merupakan penelitian dimana data-datanya merupakan hasil 

observasi di lapangan, dimana data-data tersebut tidak dirubah sama 

sekali”, sedangkan kata penelitian menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia adalah “kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan 

penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk 

memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk 

mengembangkan prinsip-prinsip umum”. 

 Ada 2 metoda pengumpulan data yakni pengumpulan data 

primer dan data sekunder. Penggumpulan data primer dilakukan dengan 

cara menggadakan studi atau pengamatan terhadap bangunan dengan 

fungsi serupa yakni Kantor Kementrian di Indonesia dan Timor Leste. 

Selain itu juga mempelajari aktivitas dan budaya yang terjadi dalam 

Kantor Kementrian baik di Indonesia maupun di Timor Leste. Data 
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sekunder merupakan data yang diambil dari buku literature dan jurnal 

online maupun yang cetak yang dapat mendukung data primer. 

  Metoda pengambilan datanya adalah: 

 Wawancara 

Wawancara adalah bentuk komunikasi verbal 

semacam precakapan yang berguna untuk menggali 

informasi dari nara sumber, yang dilakukan dengan 

cara tanya jawab antara peneliti dan nara sumber. 

Dalam metoda wawancara kreativitas  pewawancara 

diperlukan untuk menggali informasi karena seberapa 

banyak informasi yang didapat tergantung daripada 

pewawancara. Pada proyek ini akan dilakukan 

wawancara kepada para staff Kementrian Pekerjaan 

Umum yang ada di Timor Leste maupun di Indonesia, 

dilakukannya wawancara di 2 tempat karena terdapat 

beberapa perbedaan dalam kebudayaan berkantor, 

aktivitas berkantor, hal ini dilakukan agar memperoleh 

informasi yang lebih banyak lagi. Selain kepada staff 

Kantor akan dilakukan wawancara kepada masyarakat 

kota Dili yang menggunjungi Kantor Kementrian. 

 Pengamatan atau Observasi 
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Observasi adalah teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara mengamati sesuatu. Berikut 

rencana pengamatan yang akan dilakukan: 

 Pengamatan atau observasi dengan cara 

berkeliling kantor didampingi penggurus dan 

mencatat penjelasan yang dipaparkan oleh 

pengelola atau pihak terkait. 

 Pengamatan atau Observasi terhadap perilaku 

atau budaya kerja para staf dan para 

penggunjung.  

 Observasi yang dilakukan dilapangan 

bertujuan untuk mendukung hasil wawancara yang 

dilakukan terhadap para narasumber.  

 Studi Literatur 

Merupakan sebuah studi yang dilakukan dengan 

menelaah buku-buku, catatan dan karya tulis lain yang 

berkaitan dengan proyek yang sedang dikerjakan. 

(Nazir 1988:111). Studi literature merupakan data 

sekunder yang digunakan untuk mendukung data-data 

primer yang didapatkan melalui wawancara dan 

pengamatan.  
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1.4.2. Metode Penyusunan dan analisa 

Sesuai dengan tujuan penelitiannya, maka analisis data 

menggunakan metode kualitatif yang menekankan kepada penyimpulan 

yang bersifat induktif, yaitu dengan cara argumentasi – argumentasi yang 

menggunakan logika ilmiah. Langkah – langkahnya adalah : 

 Reduksi data, yaitu dengan  merangkum, memilih hal – hal 

yang pokok, untuk memfokuskan dengan konteksnya 

 Display data, menyusun data (yang telah direduksi) secara 

sistematis, sehingga mudah dibaca dan komunikatif.  

1.4.3. Metode Pemrograman  

 Pemrograman dilakukan dengan cara menyesuaikan data 

dengan analisa yang telah dibuat sehingga menjadi sebuah kesimpulan. 

Contohnya aktifitas para pegawai dengan aktifitas warga masyarakat yang 

datang kekantor dianalisa sehingga memunculkan suatu ruang yang dapat 

menggakomodasi keduanya tanpa saling menggangu satu sama lain, 

dengan begitu kedua pelaku tersebut dapat melakukan aktifitasnya 

dengan nyaman namun tetap bisa berhubungan. 

1.4.4. Metoda Perancangan Arsitektur  

Pada tahap ini dilakukan perancangan yang dimulai dari konsep 

dan gagasan awal dari desain Kantor Kementrian. Setelah mendapat 

konsep desain maka dikembangkan menjadi skematik desain dengan 

pertimbang-pertimbang baik dari perancang sendiri maupun dari pihak 

lain. Dengan sudah adanya skematik desain maka selanjutnya membuat 
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detailnya berupa denah dan gambar DED lainnya dan dilengkapi dengan 

3D yang akan membantu memperjelas konsep desain. Pada tahap 

presentasi penjelasan diurutkan secara runtut mulai dari latar belakang, 

gagasan awal, skematik hingga desain akhir berikut ilustrasi grafis yang 

berupa gambar dan video. 

KERANGKA PEMIKIRAN 

 

 

 

Diagram 1: Alur Proses Perencanaan dan Perancangan    

Kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Transportasi 

dan Komunikasi.                                                                                       

Sumber: Analisa Pribadi. 
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1.5. Sistematika Pembahasan 

 Sistematika pembahasan dalam penulisan yang digunakan 

adalah: 

   BAB 1: Pendahuluan 

 Dalam Bab 1 akan dibahas latar belakang proyek, tujuan dan 

sasaran pembahasan, lingkup pembahasan, metode dan 

sistematika pembahasan. 

   BAB 2: Tinjauan Proyek 

 Membahasa tinjauan umum dan tinjauan khusus tentang 

proyek.  

BAB 3: Analisa Pendekatan Program Arsitektur 

Berisi bahasan-bahasan yang terdiri dari analisa pendekatan 

arsitektur yang meliputi studi aktivitas dan studi fasilitas, analisa 

pendekatan system bangunan yang meliputi studi system 

konstruksi bangunan serta analisa konteks lingkungan meliputi 

analisa pemilihan lokasi dan pemilihan tapak. 

BAB 4: Program Arsitektur 

Dalam bagian ini akan membahas mengenai pemprogram 

arsitektur, konsep perancangan yang meliputi citra arsitektural, 

fungsi, teknologi dan performance bangunan terhadap lingkungan. 
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BAB 5: Kajian Teori  

Pada bagian ini aka nada pembahasan mengenai teori yang 

digunakan dalam penekanan desain serta mengenai masalah-

masalah yang dihadapi dalam perencanaan proyek. 

Kepustakaan  

 Berisi sumber-sumber data yang digunakan dalam 

penyusunan laporan. 

   Lampiran  

 Berisi hal-hal yang berkaitan dengan proyek dalam 

penyusunan laporan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


