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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 



14 
 

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.   



16 
 

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. 
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BAB II 

2.1. Tinjauan Umum 

2.1.1. Gambaran Umum. 

 Kementrian Pekerjaan Umum, Transportasi dan Komunikasi 

Timor-Leste adalah sebuah Kementrian didalam Kabinet VI Governo 

Constitucional1 yang dipimpin oleh Perdana Menteri Rui Maria de Araujo. 

Didalam Kabinet saat ini kementrian ini adalah salah satu yang paling 

besar struktur organisasinya. Sesuai dengan Dekrit-Hukum (Decreto-Lei 

N°20/2016)2 Kementrian ini memiliki misi untuk mengkonsep, 

mengeksekusi, kordinasi serta avaliasi yang menyangkut pekerjaan 

umum, perizinan, distribusi, pengelolaan air dan listrik, sanitasi, 

transportasi serta komunikasi sesuai yang telah disahkan oleh Dewan 

Menteri.  Sebelumnya institusi ini telah melalui beberapa perombakan baik 

nomenklatur maupun lingkup pekerjaan sebagai berikut3: 

 2002: dibentuk Kementrian Pekerjaan Umum dan Telekomunikasi 

pada awal kemerdekaan 

 2005: terjadi pemekaran jadi Kementrian Pekerjaan Umum dan 

Kementrian Telekomunikasi 

 2007: pembentukan Kabinet baru setelah pemilihan umum 

berubah menjadi Kementrian Infrastruktur, yang membawahi 

                                                           
1 Kabinet Pemerintahan Konstitusional VI  
2 Jornal da Republica, Decreto-Lei N̊. 20/2016, Organica do Ministerio das Obras Publicas, 
Transportes e Comunicacoes. 
3 Hasil wawancara dengan Ir. Januario da Costa Pereira, Wakil Menteri 1 PUTK. 
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Sekretariat Negara Urusan Listrik, Air dan Urbanisasi, Sekretariat 

Negara Urusan Pekerjaan Umum 

 2012: pada pembentukan cabinet baru setelah 

pemilihan umum berubah menjadi Kementerian 

Pekerjaan Umum yang membawahi Sekretariat 

Negara Urusan Listrik, Air dan Urbanisasi, Sekretariat 

Negara Urusan Pekerjaan Umum 

 2015: terjadi Ressufle Cabinet sehingga terbentuklah 

Kementrian Pekerjaan Umum, Transportasi dan 

Komunikasi, yang dikomandani oleh seorang Menteri 

dan dibantu oleh 2 Wakil Menteri.  

 Perubahan nomenklatur dan lingkup pekerjaan akan 

mempegaruhi desain Kantor yang akan digunakan. Sampai sejauh ini 

Kantor Kementrian Pekerjaan Umum, Transportasi dan Komunikasi yang 

berlokasi di Jalan Aitarak Laran  hanya bisa menampung Menteri dengan 

sekretariatnya sedangkan untuk sekretariat Wakil Menteri berada kantor 

lain.  

               

 

 

Gambar 1: Bersama Wakil Menteri 1, 
Urusan Listrik, Air dan Sanitasi, Ir. Januario 
da Costa Pereira, sesaat setelah 
wawancara dan pengambilan data.                                              
Sumber: Dokumen pribadi 

 

Gambar 2: Bersama Kepala 

Departement Perumahan, Perkantoran 

dan Perencanaan Wilayah Arch. Jose 

Vicente Martins Fontes, Sumber: 

Dokumen pribadi 
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 Visi dan Misi4 

- Visi 

Terwujudnya Kementrian PUTK yang professional dan handal yang 

mampu bekerja untuk menyediakan sarana dan prasarana yang 

lebih baik sesuai dengan impian rakyat Timor.  

- Misi   

Misi dari Kementrian PUTK adalah mengformulasi konsep, 

mengeksekusi, melakukan kordinasi serta evaluasi dari program 

politik yang telah disahkan oleh Dewan Menteri yang melingkupi 

pekerjaan umum, perizinan dan pengembangan kawasan urban, 

distribusi dan pengawasan terhadap transportasi , komunikasi, air, 

listrik dan sanitasi. 

 Tugas  

Tugas utama Kantor Kementrian PUTK adalah melakukan konsep, 

mengeksekusi, kordinasi serta pengawasan terhadap pekerjaan-

pekerjaan yang meliputi pekerjaan umum, listrik air dan sanitasi di 

seluruh Negara Timor-Leste. 

 Fungsi  

Fungsi dari Kantor Kementrian PUTK adalah penyediaan ruang 

kerja serta fasilitas kantor yang memadai yang didukung oleh  

konsep Neo-Vernakular serta sistem Green Building sehingga 

                                                           
4 Jornal da Republica, Decreto-Lei N̊. 20/2016, Organica do Ministerio das Obras Publicas, 
Transportes e Comunicacoes. 
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selain memberikan kenyaman dalam melakukan aktivitas perkantor 

juga mampu merespon kondisi lingkungan sekitar.  

 Klasifikasi Kantor atau Bangunan Gedung Negara5 

Bangunan gedung negara diklasifikan dalam 3 kategori 

menurut Permen 45 mengenai Pedoman Teknis Pembangunan 

Bangunan Gedung Negara dalam BAB II PERSYARATAN 

BANGUNAN GEDUNG NEGARA Bagian A menyebutkan 

Klasifikasi Bangunan Gedung Negara Berdasarkan Tingkat 

Kompleksitas Meliputi: 

1. BANGUNAN SEDERHANA  

Bangunan sederhana, adalah bangunan Gedung milik Negara 

yang berkarakter sederhana dan memiliki kompleksitas serta 

teknologi yang sederhana. Yang termasuk dari bangunan 

sederhana adalah: 

 Gedung kantor dengan jumlah lantai sampai dengan 2 

lantai dengan luas sampai 500 m2. 

 Bangunan rumah dinas tipe C, D dan E yang bertingkat, 

 Gedung pelayanan kesehatan, puskesmas. 

 Gedung pendidikan dasar/ lanjutan dengan jumlah 

sampai dengan 2 lantai. 

2. BANGUNAN TIDAK SEDERHANA  

                                                           
5 PERATURAN MENTERI No. 45 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN GEDUNG NEGARA  
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Yang termasuk dalam klasifikasi ini adalah Gedung Negara 

yang memiliki karakter tidak sederhana dan memiliki 

kompleksitas teknologi yang tidak sederhana. Yang termasuk 

dalam dalam klasifikasi bangunan tidak sederhana diantaranya 

adalah: 

 Gedung Kantor yang luas lantainya diatas 500 m2, atau 

gedung kantor yang berlantai lebih dari 2.  

 Bangunan rumah dinas tipe A dan B, atau rumah dinas 

C, D dan E yang bertingkat lebih dari 2 lantai, rumah 

Negara berbentuk rumah susun. 

 Gedung rumah sakit klas A, B, C dan D. 

 Gedung pendidikan tinggi Universitas/Akademi atau 

gedung pendidikan dasar/lanjutan bertingkat lebih dari 2 

lantai. 

3. BANGUNAN KHUSUS  

Yang termasuk dari banguan khusus adalah bangunan gedung 

Negara yang memiliki penggunaan dan persyaratan khusus, 

yang dalam perencanaan khusus dan memiliki tingkat 

kompleksitas yang tidak sederhana dan khusus, yang termasuk 

dalam bangunan khusus adalah: 

 Istana Negara, rumah jabatan Presiden serta Wakil 

Presiden 

 Wisma Negara, 
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 Gedung Instalasi pertahanan, bangunan polisi dan 

tentara dengan penggunan khusus, 

 Gedung Laboratorium, 

 Gedung Terminal Udara/ Laut/ Darat 

 Stasiun Kereta Api, 

 Stadiun Olahraga, 

 Rumah Tahanan, 

 Gudang Benda berbahaya, 

 Gedung bersifat monumental,  

 Gedung perwakilan Negara. 

2.1.2. Latar Belakang – Perkembangan – Trend. 

2.1.2.1. Latar Belakang  

Sejak perpindahan ibukota Propinsi Jauh Timor Portugis (Provincia 

Ultra Marinha) dari Lifau Oekussi6 ke Dili terdapat beberapa gedung yang 

dibangun salah satunya adalah Palacio de Reparticões atau Istana 

Gubernur, yang merupakan tempat kerja Gubernur Propinsi Jauh Timor 

Portugis. Gedung ini di desain oleh dua orang Arsitek yakni João Antonio 

de Aguiar dan Antonio Sousa Mendes7, dibangun pada tahun 1960-1962, 

bangunan ini didesain dengan langgam Neo Klasik, selain itu terdapat 

beberapa bangunan dengan langgam yang sama yakni gedung 

Inspectorat Umum Pemerintah (Inspetora Geral do Estado), Gedung 

                                                           
6 Merupakan sebuah Enklave yang berada di Wilayah Propinsi NTT, Indonesia.  
7 Patrimonio Arquitectonico de Origem Portuguese de Dili, 2015. Sekretaris Negara Urusan 
Parawisata, Seni dan Kebudayaan Timor-Leste. 
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Eropa (Casa Europa) selain itu terdapat beberapa gedung dengan 

langgam Art Deco yakni Museum Perjuangan (Museum da Resistencia) 

dan Gedung 1 dan 2 Banco Nasional Ultramarina (Bank dari Portugal). 

Sebelum dua langgam tersebut, yang mulai muncul sebelum 

penghancuran kota Dili oleh Jepan adalah langgam Colonial yang masih 

dapat dilihat sampai sekaran pada Liceu de Dr. Francisco Machado, 

perpustakaan untuk Universitas Nasional Timor-Leste, Escola do Reino de 

Venilale dan Escola do Reino de Quelicai. Jadi bisa disimpulkan bahwa 

pada jaman itu meskipun Timor-Portugis jauh dari Eropa tetapi langgam-

langgam eropa dibawah oleh orang Portugis sampai ke Timor.  

2.1.2.2. Perkembangan  

Pada jaman masuknya militer Indonesia gedung-gedung dan 

fasilitas public dibangun denggan style modern minimalis. Banyak dari 

bangunan-bangunan tersebut masih dapat dilihat. Diantaranya adalah 3 

gedung yang digunakan sebagai kantor Kementerian PUTK, gedung 

sekolah Santo Petrus dan lain-lain. Karena bangunan-bangunan tersebut 

dibangun oleh Negara sehingga lebih menekankan pada fungsionalitas.  

2.1.2.3. Trend  

Pada jaman kemerdekaan banyak bangunan baru yang mulai 

muncul, ada beberapa bangunan yang meskipun mulai dibangun pada 

tahun 2010-an tetapi masih menggunakan langgam arsitektur colonial 

semisal gedung walikota Dili. Selain itu ada dua bangunan yang 

menggunakan langgam arsitektur neo-vernakular dengan konsep rumah 
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tradisional Timor-Leste yakni Istana Negara dan Gedung CNE (semacam 

KPU di Indonesia).  Penggunaan langgam neo-vernakular ini merupakan 

anggin segar dalam mengkinikan arsitektur local maka dari itu bangunan 

Gedung Kementerian PUTK ini akan menjadi bagian dari semangat 

tersebut.  

2.1.3. Sasaran yang ingin dicapai 

Sasaran yang ingin dicapai dengan adanya kantor baru ini adalah: 

- Tersedianya ruang kerja yang bisa mengakomodasi seluruh 

kementrian. 

- Pembagian ruang serta sirkulasi yang jelas antara setiap 

kelompok aktivitas. 

- Penyediaan fasilitas kantor yang lebih baik guna mendukung 

kinerja kementrian. 

- Perencanaan gedung kantor berkonsep Neo-Vernakular dengan 

mengangkat ciri arsitektur local sebagai langam arsitektur 

Timor-Leste. 

- Menjadi pelopor gedung dengan konsep Neo-Vernakular 

dengan mengadopsi sistem green building di Timor-Leste. 

 

 



33 
 

2.2. Tinjauan Khusus 

2.2.1. Terminologi 

 Pengertian secara epistemologis: 

a. Kantor, menurut KBBI: balai (gedung, ruang) tempat 

mengurus suatu pekerjaan (perusahaan dan sebagainya) 

b. Kementrian, menurut KBBI: pekerjaan (urusan) negara 

yang dipegang oleh seorang menteri;  lembaga atau 

kantor tempat mengurusi pekerjaan menteri; departemen.  

c. Bangunan Gedung, adalah wujud fisik hasil pengerjaan 

konstruksi yang menyatu dengan tempat 

kedudukannya/tapaknya baik itu sebagian ataupun 

seluruhnya yang berada diatas maupun didalamnya. 

Berfungsi sebagai tempat melakukan aktivitas, baik 

social, usaha, budaya, tempat tinggal, olahraga dll. 

d. Bangunan Gedung Negara, menurut peraturan 

pemerintah Indonesia yakni Peraturan Menteri Pekerjaan 

Umum NOMOR: 45/PRT/M/2007 tentang PEDOMAN 

TEKNIS PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG 

NEGARA dalam BAB 1 Bagian Pertama mengena 

Pengertian pada Pasal 1 disebutkan bahwa yang 

dimaksud dengan “Bangunan Gedung Negara adalah 

bangunan gedung untuk keperluan dinas yang 

menjadi/akan menjadi kekayan milik negara seperti: 
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gedung kantor, gedung sekolah, gedung rumah sakit, 

gudang dan rumah negara, dan diadakan dengan 

sumber pembiayaan yang berasal dari dana APBN, 

dan/atau perolehan lainnya yang sah”. Pada bagian 2 

disebutkan bahwa pembangunan adalah kegiatan 

mendirikan bangunan gedung yang diselengarakan 

melalui tahap perencanaan teknis, pelaksanaan 

konstruksi dan pengawasan konstruksi/manajemen 

konstruksi (MK), baik merupakan pembangunan baru, 

perbaikan sebagian atau seluruhnya, maupun perluasan 

bangunan gedung yang sudah ada/atau lanjutan 

pembangunan bangunan gedung yang belum selesai, 

dan/atau perawatan (rehabilitasi, renovasi, restorasi).8 

e. Neo-Vernakular 

Aristektur Neo-Vernakular merupakan langgam arsitektur 

yang berkembang pada era setelah modern yakni post 

modern yang mulai bangkit pada pertengahan tahun 

1960-an yang dipelopori oleh Charles Jenks. Neo berasal 

dari bahasa Yunani yang berarti baru. Arsitektur Neo-

Vernakular tidak hanya menerapkan elemen-elemen fisik 

pada suatu bangunan secara modern namun 

memasukan juga elemen non fisik seperti budaya,  pola 

                                                           
8 PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR: 45/PRT/M/2007 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN 

BANGUNAN GEDUNG NEGARA 
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pikir, tata letak dan dan filosofi suatu budaya. Arsitektur 

Neo-Vernakular merupakan arsitektur yang konsepnya 

berpegan pada prinsipnya mempertimbangkan kaidah-

kaidah normative, kosmologis, peran sertabudaya lokal 

dalam kehidupan masyarakat serta keselarasan antara 

bangunan, alam, dan lingkunganya. Menurut Romo 

Manggungwijaya arsitektur vernacular itu adalah 

pengejawantahan yang jujur dari tata cara kehidupan 

masyarakat yang merupakan cerminan sejarah dari suatu 

tempat. Jadi aliran arsitektur ini menerapkan tata cara 

kehidupan masyarakat suatu tempat dengan lebih 

modern.  

Menurut Budi A. Sukada (1988)9 ada 10 ciri arsitektur 

Neo-Vernakular yakni: 

 Bangunan memiliki unsur komunitaf yang bersifat 

local 

 Melahirkan kembali unsur-unsur lama yang 

bersifat local  

 Bangunan berada pada lingkungan yang urban  

 Menasukan kembali unsur-unsur ornament local 

 Bangunan dapat menjadi representasi dari budaya 

local.  

                                                           
9 http://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/2014-2-01245-AR%20Bab2001.pdf 
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 Bangunan tersebut dapat memiliki bentuk lain 

 Mengakomodasi dan menjadi wujud aspirasi 

umum 

 Bangunan tersebut adalah hasil dari partisipasi 

pemilik budaya local tersebut 

 Bangunan tersebut dapat bersifat plural bagi suatu 

masyarakat 

 Bersifat ekletik 

Ketika sebuah bangunan dapat mencerminkan enam sampai 

tujuh ciri diatas maka dapat dikatakan sebagai bangunan 

neo-vernakular.  

Berikut adalah perbandingan antara arsitektur tradisional, vernacular dan 

neo-vernacular10: 

Perbandingan Tradisional Vernakular Neo-Vernakular  

Ideologi Dibentuk 

oleh budaya 

yabg 

diturungkan 

dari generasi 

ke generasi 

Mendapat sentuhan 

atau sudah 

dipengaruhdari luar 

baik secara fisik 

maupun non fisik  

Membangkitkan 

kembali dengan 

mengadopsi elemen-

elemen tradisional  dan 

memadukannya 

dengan desain atau 

teknologi terkini 

Prinsip Budaya 

suatu 

masyarakat 

tertutup dari 

dunia luar 

Menjadi refleksi dari 

budaya, lingkungan 

dan sejarah. Sudah 

dberubah dari kultur 

yang homogenn ke 

kultur heterogen   

Bertujuan untuk 

menghidupkan kembali 

tradisi local dengan 

penerapan yang lebih 

modern.  

Ide Desain Sarat akan 

filosofi yang 

Menonjolkan bentuk 

dan ornament yang 

Dapat berbentuk 

metaforik atau lain. 

                                                           
10 http://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/2014-2-01245-AR%20Bab2001.pdf 
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berhubungan 

dengan alam 

sebagai ciri 

masyarakat 

tradisional  

tidak berubah jauh dari 

arsitektur tradisional 

Penekanan pada 

filosofi 

 

 

2.2.2. Kegiatan/Aktivitas (Pelaku, Fasilitas, Peralatan/Prasaran) 

a) Aktivitas 

Aktivitas yang terjadi didalam kantor kementerian ini dibagi menjadi: 

- Top Managerial, decision maker: 

Merupakan aktivitas yang berhubungan dengan penentuan 

kebijakan, menerima masukan dari middle managerial, dan 

membawa rencana-rencana serta kebjakan kepada Council 

Minister untuk disahkan. 

- Middle Managerial 

Tugas dan aktivitas Middle managerial adalah memberikan 

masukan kepada top managerial serta menyusun strategi 

implementasi dari rencana-rencana yang diputuskan oleh top 

managerial.  

- Lower Managerial 

Manajer bawah berhubungan dengan pelaksanaan detail 

pekerjaan. Semisal pembagian kerja, penjadwalan serta 

pengawasan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh staff 

Tabel 1: Perbandingan antara Arsitektur Lokal, Vernakular dan Neo-

Vernakular secara Ideologi, Prinsip dan Ide Desain.                                                                   

Sumber: BAB 2 Landasan Teori, Arsitektur Neo-Vernakular. 2014. 

Perpustakaan Binus 
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- Administratif 

Merupakan aktivitas yang berhubungan dengan surat menyurat, 

pembuatan laporan kantor dan aktivitas administrasi lainnya. 

- Operasional  

Yakni aktivitas yang berkaitan langsun dengan lapangan 

semisal, pelayanan terhadap masyarakat, serta turun ke 

lapangan. 

- Pengunjung  

Aktivitas masyarakat yang berkunjung adalah, menyampaikan 

keluhan, melakukan pelapor serta bertemu kepala department, 

Direktur Umum, Direktur Jendral bahkan Wakil Menteri sampai 

Menteri.  

- Pendukung 

Yakni kelompok perkerja yang mendukung aktivitas kelima 

kelompok yang disebutkan diatas semisal pengawal, sopir 

operasional dan sopir pribadi. 

- Servise  

Adalah kelompok pekerja yang terdiri dari petugas keamanan, 

maintenance dan para tenaga kebersihan pada kantor. 

b) Pelaku 

Pelaku yang melakukan aktivitas didalam kantor kementerian 

PUTK diantaranya adalah:    

- Top Managerial, yakni Menteri dan Wakil Menteri 
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- Middle Managerial, yakni Direktur Jendral dan Direktur 

Umum 

- Lower Managerial, yakni para kepala departement 

- Administratif yakni para staff  

- Operasional, yakni para staff lapangan, termasuk bagian 

pelayanan masyarakat. 

- Pendukung yakni terdiri dari pengawal menteri serta wakil 

menteri, sopir pribadi dan sopir operasional kantor. 

- Pengunjung, yakni warga masyarakat yang berkunjung ke 

kantor kementerian.  

- Service, yakni tenaga keamanan, tenaga maintenance serta 

tenaga kebersihan bangunan. 
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STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN 

                               

Diagram 2: Struktur organisasi Kementerian PUTK Timor-Leste.                                                                            

Sumber: Direcao Nacional dos Servicos Corporativos 
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c) Uraian Tugas, Aktivitas dan Jabatan 

I. TOP MANAGERIAL 

1. Menteri Pekerjaan Umum, Transportasi dan Komunikasi 

a. Staff Khusus Menteri/Advissor 

b. Gabinete de Inspectora e Auditoria ( Unit Pengawasan 

dan Audit Kementerian) 

c. Chefe Gabinete  

2. Wakil Menteri 

a. Chefe Gabinete  

b. Staff Khusus Menteri  

o Bekerja Mandiri  

o Mengajukan kebijakan ke dewan menteri 

o Melaksanakan kebijakan yang telah disahkan melalui 

jajaran direksi 

o Melakukan rapat guna berkordinasi mengenai pekerjaan 

kementerian mulai dari merumuskan kebijakan, 

mengeksekusi kebijakan sampai pengawasan terhadap 

pelaksaan kebijakan. 

o Beristirahat, makan dan minum 

o Menerima laporan  

o Membaca Koran dan menonton TV guna mengikuti 

perkembangan politik 
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o Menerima masukan-masukan dari para penasehat, 

diantaranya penasehat hukum, assessor teknico dan 

staff khusus lainnya, direktur jendral, direktur umum. 

o Menerima informasi dari asistens pribadi mengenai 

jadwal-jadwal. 

II. MIDDLE MANAGERIAL  

 Direktur Jenderal Servisos Corporativos 

 Direktur Umum Administrasi dan Keuangan  

 DU. Sumber Daya Manusia 

 DU. Perencanaan dan Pengesahan 

 DU. Pelayanan Publik  

 Direktur Jendral PU 

 DU. Jalan Raya, Jembatan dan Pengendalian 

Bencana 

 DU. Perumahan Perkantoran dan Pemukiman  

 DU. Penelitian dan Pengembangan  

 Direktur Jendral Transportasi dan Komunikasi 

 DU. Komunikasi dan Teknologi  

 DU. Transportasi Darat 

 DU. Transportasi Udara 

 DU. Transportasi Laut 

 DU. Meterorologi Geofisika 

 DU. Pos 
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 DU. Investigasi Kecelakaan  

 DU. Pelayanan Publik 

 Direktur Jendral Air dan Sanitasi  

 DU. Administrasi dan Keuangan  

 DU. Air 

 DU. Sanitasi 

 DU. Pengawasan dan Pengendalian Kualitas 

Air 

 DU Pelayanan Publik  

 Direktur Jendral Listik 

 DU. Keuangan dan Administrasi 

 DU. Produksi Energi Listrik  

 DU. Distribusi dan Transmisi 

 DU. Logistic Nasional  

 DU. Pelayanan Publik 

1. Bekerja mandiri 

2. Melakukan rapat dengan menteri, wakil 

menteri, chefe gabinete dan sesame direktur 

jendral maupun sesame direktur umum.  

3. Menerima tamu 

4. Menerima dan memeriksa laporan  

5. Memberi arahan kepada kepala department 
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6. Melakukan kordinasi dengan kepala 

department. 

7. Menghadiri rapat dengan jajaran direktorat 

umum  

III. LOWER MANAGERIAL  

I. DIREKTORAT JENDRAL  

SERVICOS CORPORATIVOS 

1. 

 

DIREKTORAT 

UMUM 

KEUANGAN 

DAN 

ADMINISTRASI 

 

Kepala Dept. Keuangan 

Kepala Dept. Administrasi  

Kepala Dept. Peralatan, Barang  

Negara dan Logistic 

2.  DIREKTORAT 

UMUM SDM  

Kepala Dept. SDM 

Kepala Dept. Protokol, Hubungan 

Luar 

3. DIREKTORAT 

UMUM 

PERENCANAAN 

DAN 

PENGAWASAN 

Kepala Dept. Perencanaan 

 

 

  

Kepala Dept. Pengawasan 

 

No. DIREKTORAT 

UMUM 

DEPARTEMENT 

II. DIREKTORAT JENDRAL PEKERJAAN UMUM 

1. DIREKTORAT 

UMUM JALAN 

RAYA, 

JEMBATAN 

DAN 

PENANGANAN 

BENCANA 

ALAM 

Kepala Dept. Perencanaan dan 

Pengawasan 

Kepala Dept. Konservasi dan 

Perbaikan 

Kepala Dpt. Pengerjaan Proyek 

2. DIREKTORAT 

UMUM, 

PERUMAHAN, 

PERKANTORA

Kepala Dept. Perumahan dan 

Perkantoran 

- Kepala Sub Dept. Perumahan  

- Kepala Sub Dept. Perkantoran 
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N DAN  

PEMUKIMAN  

 

Kepala Dept. Perencanaan Wilayah 

 3. DIREKTORAT 

UMUM 

PENELITIAN 

DAN 

PENGEMBANG

AN 

Kepala Dept. Laboratorium dan 

Pengendalian Kualitas 

Kepala Dept. Estandarisasi dan Kode  

 

No. DIREKTORAT 

UMUM 

DEPARTEMENT 

III. DIREKTORAT JENDRAL TRANSPORTASI DAN 

KOMUNIKASI 

1.  

DIREKTORAT 

UMUM 

TRANSPORTASI 

DARAT 

Kepala Dept. Administrasi dan 

Keungan 

- Kepala Sub Dept. Administrasi 

- Kepala Sub Dept Keuangan 

Kepala Dept. Perencanaan  dan 

Pengembangan 

Kepala Dept. Operacional  

Kepala Sub-Dept. Operacional 

Kepala Sub-Dept Urusan Daerah 

Kepala Sub-Dept. SIM 

Kepala Sub-Dept. Inspeksi Kendaraan 

2. DIREKTORAT 

UMUM 

TRANSPORTASI 

LAUT 

Kepala Dept. Administrasi dan 

Keungan 

- Kepala Sub Dept. Administrasi 

- Kepala Sub Dept Keuangan 

Kepala Dept. Operacional Transportasi 

Laut. 

Kepala Dept. Kordinasi Buruh dan 

Pekerja  

Kepala Dept. Navigasi dan Komunikasi 

3. DIREKTORAT 

UMUM 

TRANSPORTASI 

UDARA 

Kepala Dept. Administrasi dan 

Keungan 

Kepala Sub Dept. Administrasi 

Kepala Sub Dept Keuangan 

Kepala Dept. Transportasi Sipil. 

Kepala Sub-Dept. Pengawasan 

Kepala Sub-Dept. Perizinan 
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Kepala Dept. Bandara Udara 

Kepala Sub-Dept Bandara Dili  

Kepala Sub-Dept Bandara Baucau 

Kepala Sub-Dept Bandara Suai 

4.  

DIREKTORAT 

UMUM POS 

Kepala Dept. Perencanaan dan 

Pengembangan 

Kepala Dept. Operacional 

Kepala Dept. Administrasi dan 

Keungan 

Kepala Sub-Dept. Administrasi 

Kepala Sub-Dept. Keuangan 

5. DIREKTORAT 

UMUM 

KOMUNIKASI 

DAN 

TEKNOLOGI 

Kepala Dept. Administrasi dan 

Keungan 

Sub-Dept. Administrasi 

Sub-Dept. Keuangan 

Kepala Dept. Perencanaan dan 

Pengembangan 

Kepala Dept. perizinan dan Regulasi 

Kepala Dept. Operasional 

6. DIREKTORAT 

UMUM 

METEOROLOGI 

GEOFISIKA  

Kepala Dept. Administrasi dan 

Keuangan 

Kepala Sub-Dept. Administrasi 

Kepala Sub-Dept. Keuangan 

Kepala Dept. Perencanaan dan 

Pengembangan 

Kepala Dept. Metorologi  

Kepala Sub-Dept. Operacional 

Kepala Sub-Dept Municipio Dili 

7. DIREKTORAT 

UMUM 

INVESTIGASI 

KECELAKAAN  

Kepala Dept. Administrasi dan 

Keuangan  

Kepala Dept. Investigasi 

Kepala Sub-Dept. Kecelakaan Udara 

Kepala Sub-Dept. Kecelakaan Laut 

Kepala Sub-Dept. Kecelakaan Darat 

 

NO.  DEPARTEMENT 

IV. DIREKTORAT JENDRAL KELISTRIKAN 

1. DIREKTORAT 

UMUM 

ADMINISTRASI 

DAN KEUANGAN 

Kepala Dept. Administrasi dan 

Keungan 

Kepala Sub-Dept. Administrasi 

Kepala Sub-Dept. Keuangan 
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Kepala Dept. Recursos Humanos 

2. DIREKTORAT 

UMUM 

ADMINISTRASI 

PELAYANAN 

PUBLIK 

Kepala Dept. Administrasi Pelayanan 

Publik 

Kepala Dept. Pelayanan Publik 

Kepala Dept. Pengembangan  

3. DIREKTORAT 

UMUM 

PRODUKSI 

ENERGI 

Kepala Dept. Produksi Energi Nasional 

Kepala Dept. Pusat Produksi Listrik Dili 

- Kepala Seksi Produksi 

- Kepala Seksi Distribusi 

- Kepala Seksi Pemeliharaan 

Kepala Dept. Pusat Produksi Listrik 

Kabupaten 

- Kepala Seksi EDTL Baucau 

- Kepala Seksi EDTL Oecussi 

- Kepala Seksi EDTL Manatuto  

- Kepala Seksi EDTL Bobonaru 

- Kepala Seksi EDTL Liquica 

- Kepala Seksi EDTL Manufahi 

Kepala Dept. de Central Eletrica Hera 

e Betano 

4. DIREKTORAT 

UMUM 

LOGISTIC 

NASIONAL 

Kepala Dept. Logistik Nasional 

Kepala Dept. Logistik Untuk 

Kabupaten 

- Kepala Seksi EDTL Baucau 

- Kepala Seksi EDTL Oecussi 

- Kepala Seksi EDTL Manatuto  

- Kepala Seksi EDTL Bobonaru 

- Kepala Seksi EDTL Liquica 

- Kepala Seksi EDTL Manufahi 

Kepala Dept. Pergudangan 

5. DIREKTORAT 

UMUM 

DISTRIBUSI DAN 

TRANSMISI 

Kepala Dept. Distribusi dan Transmisi  

Kepala Dept. Bantuan Teknik  

Kepala Dept. Penelitian dan 

Pengembangan 

Kepala Dept. Pemeliharaan 

 

NO. DIREKTORAT 

UMUM 

DEPARTEMENT 

V. DIREKTORAT JENDRAL AIR DAN SANITASI 
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1. DIREKTORAT 

UMUM 

ADMINISTRSI 

DAN KEUANGAN 

Kepala Dept. Administrasi dan 

Keuangan 

Kepala Sub-Dept. Administrasi 

Kepala Sub-Dept. Keuangan 

Kepala Dept. Sumber Daya Manusia 

2. DIREKTORAT 

UMUM AIR  

Kepala Dept. Pelayanan Publik 

Kepala Dept. Administrasi Pelayanan 

public 

Kepala Dept. Penelitian dan 

Pengembangan  

Kepala Dept. Logistik Nasional 

- Kepala Seksi Logistica Dili 

- Kepala Seksi Logistica Kabupaten 

Kepala Dept. Produksi, Distribusi dan 

dan Pemeliharaan Kota Dili 

Kepala Dept. Produksi, Distribusi dan 

dan Pemeliharaan Kabupaten 

3. DIREKTORAT 

UMUM SANITASI 

Kepala Dept. Pelayanan Publik 

Kepala Dept. Penelitian dan 

Pengembangan  

Kepala Dept. Administrasi Pelayanan 

Publik  

Kepala Dept. Logistik Nasional 

- Kepala Seksi Logistik Kota Dili 

- Kepala Seksi Logistik Kabupaten 

Kepala Dept. Produksi, Distribusi dan 

dan Pemeliharaan Kota Dili  

Kepala Dept. Produksi, Distribusi dan 

dan Pemeliharaan Kabupaten 

4. DIREKTORAT 

UMUM 

PENGAWASAN 

KUALITAS AIR 

Kepala Dept. Laboratorium 

Kepala Dept. Penelitian dan 

Pengembangan 

 

   

 

Aktivitasnya adalah: 

1. Bekerja mandiri 

2. Memeriksa laporan 

Tabel 2: tabel middle managerian dan lower managerial                           

Sumber: analisa pribadi 
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3. Memberi arahan kepada staff 

4. Melakukan rapat dengan para direktur umum 

dan para staff. 

5. Melakukan kordinasi dengan sesame kepala 

department baik dalam direktorat yang sama 

maupun dengan direktorat lain. 

6. Menghadiri rapat umum. 

7. Menerima tamu 

IV. ADMINISTRATIF 

a. Staff seluruh Kementrian 

o Bekerja mandiri 

o Membuat laporan  

o Mengerjakan pekerjaan administrative semisal 

surat menyurat. 

o Melakukan rapat sesame staff maupun kepala 

departement  

o Menerima arahan dari kepala departement 

o Menghadiri rapat umum 

V. OPERASIONAL  

a. Direktorat Umum Apoio dos Consumidores 

 Departement Listrik 

 Department PU 

 Department Servicos Corporativos 
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 Department Transportasi dan 

Komunikasi 

 Department Air dan Sanitasi 

1. Bekerja mandiri 

2. Melayani masyarakat,  

3. Memproses masukan dan keluhan 

4. Melakukan rapat  

5. Bertemu Direktorat Umum 

6. Bekerja di lapangan  

VI. PENDUKUNG 

a. Sopir Pribadi 

b. Sopir Operasional 

c. Pengawal  

1. Melakukan pengawalan terhadap Menteri dll 

2. Istirahat  

3. Melakukan perawatan terhadap kendaraan 

4. Makan minum  

VII. SERVISE  

a. Cleaner  

b. Control officer 

c. ME, Architectural, Enginering dll. 

1. Memproses laporan kerusakan   

2. Melakukan perawatan terhadap bangunan  
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3. Melakukan pengamatan melalui ruang kontrol 

VIII. MASYARAKAT  

1. Melaporkan keluhan  

2. Bertemu kepala department, direktur umum, 

direktur jendral, menteri dan wakil menteri. 

d) Fasilitas  

 Fasilitas Kantor  

UTAMA  PENUNJAN PENDUKUNG SERVICE 

KANTOR Ruang Kantor Menteri  Ruang Istirahat 
Menteri 

Toilet menteri  

Ruang Staff 
Khusus/Advissor 

Ruang Istirahat 
wakil menteri 

Toilet wakil 
menteri 

Ruang kerja Sekretaris Ruang Tamu VIP Toilet VIP 

Ruang kerja Gabinete 
Inspetora e Auditoria 

Ruang Tamu 
direktorat jendral 

Pantri 

Ruang Kantor Wakil 
Menteri 

Hall  Toilet 

Ruang Kerja Sekretaris Layanan Informasi Janitor 

Ruang kerja chefe 
gabinete 

Ruang rapat staff   

Ruang kerja assessor 
tecnico 

Ruang rapat VIP Ruang Genset 

Ruang Rapat VIP Ruang rapat 
direktorat 

Tempat Menunggu 
angkutan umum 
bagi Staff 

Ruang kerja Kepala 
Direktorat Jendral 

Ruang rapat 
kementerian 

Parkir mobil dan 
motor 

Ruang kerja asisten 
pribadi 

Ruang Istirahat 
Office Boy 

ATM center 

Ruang Kerja direktur 
Direktorat Umum 

Tempat Istrirahat 
Sopir Pribadi 

Ruang Pompa 
(Water treatment 
Pump) 

Ruang Kerja kepala 
Departement dan Sub-
Department 

Ruang rapat Staff Ruang Tandong 
air (Deep Water 
Tank, Raw Water 
Tank, Clean Water 
Tank, Tanki Atas) 

Ruang kerja staff 
departement 

Gudang Arsip Ruang 
penampungan 
sampah 

 Ruang istirahat Gudang 
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pengawal pribadi Departemento 
Apoio de 
Consumidores 
Direktorat Umum 
Listrik 

  Ruang Data Center  Gudang 
Departemento 
Apoio de 
Consumidores 
Direktorat Umum 
Air dan Sanitasi 

   Gudang Logistic 
Nasional 

 

 

HUBUNGAN ANTARA STRUKTUR KEDUDUKAN JABATAN 

TERHADAP PELAYANAN OPERASIONAL 

 

 

 

 

 

Tabel 3: Fasiltas Kantor PUTK.                         

Sumber: Analisa Pribadi 

Gambar 3 : Hubungan Struktur Kedudukan Jabatan 

terhadap Pelayanan Operasional                          

Sumber: Analisa Pribadi 
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e) Peralatan  

RUANGAN  FASILITAS/PERALATAN/SARANA 

Ruang Kantor Menteri  Meja, Kursi, 1 set meja computer, 1 set 

sofa, lemari, 1 set lemari TV, lemari buku, 

etalase 

Ruang Kantor Wakil Menteri Meja, Kursi, 1 set meja computer, 1 set 

sofa, lemari, 1 set lemari TV, 2 lemari 

buku, 2 etalase 

Ruang Kantor Sekretaris Meja, kursi, lemari, 1 set sofa, 1 set meja 

computer, etalase 

Ruang Advissor Meja, kursi, lemari, 1 set meja computer, 

etalase, rak/ lemari buku 

Ruang tamu menteri, ruang tamu 

wakil menteri 

1 set sofa, lemari, etalase 

Ruang Chefe Gabinete Meja + kursi computer, etalase, rak/lemari 

buku.  

Ruang rapat utama Meja + kursi panjan, meja + kursi notulen, 

alat presentasi, alat sound sistem  

Pantry  Alat masak  

Ruang kerja kepala dan staff 

Gabinete Inspetora e Auditoria  

Meja + kursi, meja panjan + kursi. Lemari 

buku, etalase 

Ruang kerja direktur Direktorat 

Jendral 

Meja Kursi, 1 Set meja computer, lemari, 

etalase, 1 set sofa 

Ruang Kantor Sekretaris Meja, kursi, lemari, 1 set meja computer, 

etalase 

Ruang tunggu  Sofa, lemari 

Ruang Kerja direktur Direktorat 

Umum 

Meja, Kursi, 1 set meja computer, 1 set 

Ruang Kerja Departement dan 

Sub-Department 

Meja + kursi + lemari kecil + 

computer/staff  

Ruang kerja staff Meja + kursi + lemari kecil + 

computer/staff 
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Ruang Istirahat Menteri Kursi malas, sofa, 1 set tempat tidur, 

lemari pendingin, 1 set meja makan + 

kursi, lemari pakaian 

Ruang Istirahat wakil menteri Kursi malas, sofa, 1 set tempat tidur, 

lemari pendingin, 1 set meja makan + 

kursi, lemari pakaian 

Ruang Tamu VIP 2 set sofa, meja + kursi, lemari, etalase 

Ruang pelayanan  kursi, lemari 

Hall  TV, tempat duduk panjan, etalase 

Layanan Informasi Lemari, rak buku, 5 set meja computer + 

kursi, etalase 

Ruang Istirahat Office Boy Meja kursi, lemari pakaian, lemari sepatu, 

lemari pendingin, tempat air minum, TV 

Tempat Istrirahat Sopir Pribadi Meja kursi, lemari pakaian, lemari sepatu, 

lemari pendingin, tempat air minum, TV 

Tempat Istrirahat penggawal Meja kursi, lemari pakaian, lemari sepatu, 

lemari pendingin, tempat air minum, TV 

Ruang rapat Staff Meja panjan + kursi, meja, sound sistem, 

alat presentasi. Lemari,  

Toilet VIP Peralatan Mandi, closet, shower, tempat 

pakaian kotor 

Pantri Meja + kursi, lemari, 1 set kitchen utilities, 

lemari pendingin, mesin pembuatan kopi. 

Toilet Kloset, tempat cuci tangan, urinoir 

Janitor Lemari peralatan, meja  

Kanting Meja + kursi makan, lemari  

Ruang Genset Genset, lemari peralatan 

Tempat Menunggu angkutan 

umum bagi Staff 

Tempat duduk 

 

 

Tabel 4: Analisa peralatan Kantor PUTK.                       

Sumber: Analisa Pribadi 
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2.2.3. Spesifikasi dan Persyaratan Desain Kantor Kementerian 

2.2.3.1. Spesifikasi dan persyaratan  

 Spesifikasi desain bangunan gedung negara sudah diatur didalam 

Permen 45 tahun 200711 (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik 

Indonesia) dimana didalamnya membahas:  

i. Persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang harus 

dipenuhi meliputi: 

- Peruntukan lokasi, setiap bangunan gedung Negara harus 

dibangun sesuai dengan RTRW kabupaten/kota atau RTBL 

pada lokasi sekitar 

- Koefisien dasar bangunan (KDB), menggikuti ketentuan daerah 

sesuai lokasi yang bersangkutan 

- Koefisein Lantai Bangunan (KLB), menggikuti ketentuan yang 

diatur didalam peraturan daerah setempat. 

- Ketinggian bangunan, sepanjan tidak bertentangan dengan 

peraturan daerah setempat tentang ketingian maksimum 

bangunan  pada lokasi, maksimum adalah 8 lantai, jika lebih 

dari itu maka perlu persetujuan dari: Menteri Pekerjaan Umum 

atas usul dari Menteri atau Ketua Lembaga, untuk bangunan 

gedung Negara yang dibiayai oleh APBN atau APBD dan 

Menteri Pekerjaan Umum atas usul menteri Negara BUMN 

                                                           
11 PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR: 45/PRT/M/2007 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN 

BANGUNAN GEDUNG NEGARA 
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untuk bangunan gedung Negara yang dibiayai oleh anggaran 

BUMN. 

- Ketinggian langit-langit, ketinggian bangunan gedung kantor 

Negara minimum adalah 2,80 meter dihitung dari permukaan 

lantai, kecuali untuk bangunan olahraga, ruang pertemuan serta 

bangunan lain yang memerlukan ketinggian-ketinggian khusus 

- Jarak antara blok atau masa bangunan, sepanjang tidak 

melanggar aturan daerah jarak antara blok masa harus 

mempertimbangkan: 

 Keselamatan terhadap bahaya kebakaran  

 Kesehatan dimana mencakup sirkulasi udara dan 

pencahayaan 

 Kenyamanan  

 Keselarasan dan keseimbangan lingkungan 

- Koefisien daerah hijau (KDH) menggikuti peraturan daerah, 

selama tidak bertentangan dengan peraturan daerah maka 

harus diperhitungkan dengan mempertimbangkan: 

 Daerah resapan air  

 Ruang terbuka hijau kabupaten atau kota 

Selain itu gedung kantor pemerintahan yang KDBnya 

kurang dari 40% maka KDHnya minimum sebesar 15%. 

- Garis Sempadan Bangunan, baik garis sempadan bangunan 

maupun garis sempadan pagar menggikuti aturan yang tertera 
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didalam RTBL, peraturan daerah tentang bangunan, atau 

peraturang daerah menggenai GSB untuk lokasi yang 

bersangkutan. 

- Wujud Arsitektur, bangunan gedung Negara harus memiliki 

wajah arsitektur yang memenuhi beberapa kriteria sebagai 

berikut: 

 Mencerminkan fungsi sebagai bangunan gedung Negara, 

 Serasi, seimbang dan selaras dengan lingkunganyang 

ditempati, 

 Efisien dalam penggunaan sumber daya, baik 

penggunaan dan pemeliharaan. 

 Harus mempertimbangkan nilai social budaya setempat 

dalam menerapkan perkembangan arsitektur dan 

rekayasa 

 Mempertimbangkan kaidah pelestarian bangunan baik 

dari segi sejarah maupun konsep arsitekturnya. 

- Kelengkapan sarana dan prasarana, bangunan gedung Negara 

harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana sebagai berikut: 

 Parkir kendaraan 

 Fasilitas untuk penyandang cacat dan lansia 

 Penyediaan air minum 

 Drainase, limbah dan sampah 

 RTH 
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 Hidran kebakaran  

 Pencahayaan halaman 

 Akses jalan masuk dan keluar 

 Penyediaan fasilitas ruang ibadah, ruang ganti, ruang 

bayi dan ibu, toilet dan fasilitas komunikasi dan informasi. 

ii. Persyaratan bahan bangunan  

Pada semua bangunan gedung Negara bahan-bahannya sudah 

diatur didalam Peraturan Menteri No. 45 tahun 2007, didalamnya 

disebutkan bahwa, bahan bangunan yang akan dipakai harus 

sesuai atau memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh SNI, 

spesifikasinya mencakup: 

 Bahan penutup lantai 

1. Untuk lantai menggunakan bahan homogenius tile, 

karpet, keramik, papan kayu, teraso vinyl dan marmer 

sesuai dengan fungsi dari ruang dan kalsifikasi 

bangunan. 

2. Untuk perekat bahan lantai harus sesuai dengan 

ketentuan teknis dari bahan tersebut. 

 Bahan dinding  

Ada 2 macam yakni dinding pengisi dan dinding partisi, 

setiap dinding ada ketentuannya yakni: 

1. Dinding pengisi bahannya adalah: bata ringan, batu 

bata, batako, papan kayu, kaca dengan rangka 



47 
 

lauminium/kaca, panel antara lain GRC atau luminum 

bata tela.  

2. Bahan dinding partisi : papan kayu, kayu lapis, kaca, 

calsium board, particle board, dan/atau gypsum-board 

dengan rangka kayu kelas kuat II atau rangka lainnya, 

yang dicat tembok atau bahan finishing lainnya, 

sesuai dengan fungsi ruang dan klasifikasi 

bangunannya; 

3. Adukan/perekat yang digunakan harus memenuhi 

persyaratan teknis dan sesuai jenis bahan dinding yang 

digunakan; 

4. Untuk bangunan sekolah tingkat dasar, sekolah tingkat 

lanjutan/menengah, rumah negara, dan bangunan 

gedung lainnya yang telah ada komponen pracetaknya, 

bahan dindingnya dapat menggunakan bahan 

pracetak yang telah ada. 

 Bahan untuk langit-langit  

Banhan untuk langit-langit, baik penutup maupun rangka  

terdiri dari: 

1. Bahan kerangka langit-langit: digunakan bahan yang 

memenuhi standar teknis, untuk penutup langit-langit 

kayu lapis atau yang setara, digunakan rangka kayu 

klas kuat II dengan ukuran minimum: 
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a. 4/6 cm untuk balok pembagi dan balok 

penggantung; 

b. 6/12 cm untuk balok rangka utama; dan 

c. 5/10 cm untuk balok tepi; 

d. Besi hollow atau metal furring 40 mm x 40 mm 

dan 40 mm x 20 mm lengkap dengan besi 

penggantung Ø 8 mm dan pengikatnya. 

Untuk bahan penutup akustik atau gypsum digunakan 

kerangka aluminium yang bentuk dan ukurannya 

disesuaikan dengan kebutuhan; 

2. Bahan penutup langit-langit: kayu lapis, aluminium, 

akustik, gypsum, atau sejenis yang disesuaikan 

dengan fungsi dan klasifikasi bangunannya; 

3.  Lapisan finishing yang digunakan harus memenuhi 

persyaratan teknis dan sesuai dengan jenis bahan 

penutup yang digunakan. 

 Bahan penutup atap  
1. Bahan penutup atap bangunan gedung negara harus 

memenuhi ketentuan yang diatur dalam SNI yang 

berlaku tentang bahan penutup atap, baik berupa 

atap beton, genteng, metal, fibrecement, calsium 

board, sirap, seng, aluminium, maupun asbes/asbes 

gelombang. Untuk penutup atap dari bahan beton 
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harus diberikan lapisan kedap air (water proofing). 

Penggunaan bahan penutup atap disesuaikan dengan 

fungsi dan klasifikasi bangunan serta kondisi 

daerahnya; 

2. Bahan kerangka penutup atap: digunakan bahan 

yang memenuhi SNI. Untuk penutup atap genteng 

digunakan rangka kayu kelas kuat II dengan ukuran: 

a. 2/3 cm untuk reng atau 3/4 cm untuk reng 

genteng beton; 

b. 4/6 cm atau 5/7 cm untuk kaso, dengan 

jarak antar kaso disesuaikan ukuran 

penampang kaso. 

3.  Bahan kerangka penutup atap non kayu: 

a. Gording baja profil C, dengan ukuran 

minimal 125 x 50 x 20 x 3,2; 

b. Kuda-kuda baja profil WF, dengan 

ukuran minimal250 x150 x 8 x 7; 

c. Baja ringan (light steel); 

d. Beton plat tebal minimum 12 cm. 

 Bahan kosen dan daun pintu/jendela 

Bahan kosen dan daun pintu/jendela mengikuti ketentuan 

sebagai berikut: 
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1. digunakan kayu kelas kuat/kelas awet II dengan 

ukuran jadi minimum 5,5 cm x 11 cm dan dicat kayu 

atau dipelitur sesuai persyaratan standar yang 

berlaku; 

2. rangka daun pintu untuk pintu yang dilapis kayu 

lapis/teakwood digunakan kayu kelas kuat II dengan 

ukuran minimum 3,5 cm x 10 cm, khusus untuk 

ambang bawah minimum 3,5 cm x 20 cm. Daun pintu 

dilapis dengan kayu lapis yang dicat atau dipelitur; 

3.  Daun pintu panil kayu digunakan kayu kelas 

kuat/kelas awet II, dicat kayu atau dipelitur; 

4. Daun jendela kayu, digunakan kayu kelas kuat/kelas 

awet II, dengan ukuran rangka minimum 3,5 cm x 8 

cm, dicat kayu atau dipelitur; 

5. Rangka pintu/jendela yang menggunakan bahan 

aluminium ukuran rangkanya disesuaikan dengan 

fungsi ruang dan klasifikasi bangunannya; 

6. Penggunaan kaca untuk daun pintu maupun jendela 

disesuaikan dengan fungsi ruang dan klasifikasi 

bangunannya; 

7. Kusen baja profil E, dengan ukuran minimal 150 x 50 

x 20 x 3,2 dan pintu baja BJLS 100 diisi glas woll 

untuk pintu kebakaran. 



51 
 

 Bahan struktur  

Bahan struktur bangunan baik untuk struktur beton 

bertulang, struktur kayu maupun struktur baja harus 

mengikuti Standar Nasional Indonesia (SNI) tentang 

Bahan Bangunan yang berlaku dan dihitung kekuatan 

strukturnya berdasarkan SNI yang sesuai dengan 

bahan/struktur konstruksi yang bersangkutan. 

Ketentuan penggunaan bahan bangunan untuk 

bangunan gedung negara tersebut di atas, dimungkinkan 

disesuaikan dengan kemajuan teknologi bahan 

bangunan, khususnya disesuaikan dengan kemampuan 

sumberdaya setempat dengan tetap harus 

mempertimbangkan kekuatan dan keawetannya 

sesuaidengan peruntukan yang telah ditetapkan. 

Ketentuan lebih rinci agar mengikuti ketentuan yang 

diatur dalam SNI. 

iii. Persyaratan struktur bangunan  

Struktur bangunan gedung negara harus memenuhi persyaratan 

keselamatan (safety) dan kelayanan (serviceability) serta SNI 

konstruksi bangunan gedung, yang dibuktikan dengan analisis 

struktur sesuai ketentuan. Spesifikasi teknis struktur bangunan 

gedung negara secara umum meliputi ketentuan-ketentuan: 

a. Struktur pondasi 
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1. Struktur pondasi harus diperhitungkan mampu menjamin 

kinerja bangunan sesuai fungsinya dan dapat menjamin 

kestabilan bangunan terhadap berat sendiri, beban hidup, 

dan gaya-gaya luar seperti tekanan angin dan gempa 

termasuk stabilitas lereng apabila didirikan di lokasi yang 

berlereng. Untuk daerah yang jenis tanahnya berpasir atau 

lereng dengan kemiringan di atas 15° jenis pondasinya 

disesuaikan dengan bentuk massa bangunan gedung untuk 

menghindari terjadinya likuifaksi (liquifaction) pada saat 

terjadi gempa; 

2. Pondasi bangunan gedung negara disesuaikan dengan 

kondisi tanah/lahan, beban yang dipikul, dan klasifikasi 

bangunannya. Untuk bangunan yang dibangun di atas 

tanah/lahan yang kondisinya memerlukan penyelesaian 

pondasi secara khusus, maka kekurangan biayanya dapat 

diajukan secara khusus di luar biaya standar sebagai biaya 

pekerjaann  pondasi non-standar; 

3. Untuk pondasi bangunan bertingkat lebih dari 3 lantai atau 

pada lokasi dengan kondisi khusus maka perhitungan 

pondasi harus didukung dengan penyelidikan kondisi 

tanah/lahan secara teliti. 

b. Struktur lantai kayu  
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1. dalam hal digunakan lantai papan setebal 2 cm, maka jarak 

antara balok-balok anak tidak boleh lebih dari 60 cm, ukuran 

balok minimum 6/12 cm; 

2. balok-balok lantai yang masuk ke dalam pasangan dinding 

harus dilapis bahan pengawet terlebih dahulu; 

3. bahan-bahan dan tegangan serta lendutan maksimum yang 

digunakan harus sesuai dengan ketentuan SNI yang 

dipersyaratkan. 

c. Struktur lantai beton  

1. lantai beton yang diletakkan langsung di atas tanah, harus 

diberi lapisan pasir di bawahnya dengan tebal sekurang-

kurangnya 5 cm, dan lantai kerja dari beton tumbuk setebal 

5 cm; 

2. bagi pelat-pelat lantai beton bertulang yang mempunyai 

ketebalan lebih dari 10 cm dan pada daerah balok (¼ 

bentang pelat) harus digunakan tulangan rangkap, kecuali 

ditentukan lain berdasarkan hasil perhitungan struktur; 

3. bahan-bahan dan tegangan serta lendutan maksimum yang 

digunakan harus sesuai dengan ketentuan SNI yang 

dipersyaratkan. 

d. Struktur lantai baja  

1. tebal pelat baja harus diperhitungkan, sehingga bila ada 

lendutan masih dalam batas kenyamanan; 
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2. sambungan-sambungannya harus rapat betul dan bagian 

yang tertutup harus dilapis dengan bahan pelapis untuk 

mencegah timbulnya korosi; 

3. bahan-bahan dan tegangan yang digunakan harus sesuai 

dengan ketentuan SNI yang dipersyaratkan.  

e. Struktur kolom  

1. Struktur kolom kayu  

 Dimensi kolom bebas diambil minimum 20 cm x 20 cm; 

 Mutu Bahan dan kekuatan yang digunakan harus sesuai 

dengan ketentuan SNI yang dipersyaratkan. 

2. Struktur kolom praktis dan balok pasangan bata:  

 besi tulangan kolom praktis pasangan minimum 4 

buah Ø 8 mm dengan jarak sengkang maksimum 20 

cm; 

 adukan pasangan bata yang digunakan 

sekurangkurangnya harus mempunyai kekuatan yang 

sama dengan adukan 1PC : 3 PS; 

 Mutu bahan dan kekuatan yang digunakan 

harussesuai dengan ketentuan SNI yang 

dipersyaratkan.  

3. Struktur kolom beton bertulang  

 kolom beton bertulang yang dicor di tempat harus 

mempunyai tebal minimum 15 cm diberi tulangan 
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minimum 4 buah Ø 12 mm dengan jarak sengkang 

maksimum 15 cm; 

 selimut beton bertulang minimum setebal 2,5 cm; 

 Mutu bahan dan kekuatan yang digunakan harus sesuai 

dengan ketentuan SNI yang dipersyaratkan. 

4. Struktur kolom baja  

 kolom baja harus mempunyai kelangsingan (λ) 

maksimum 150; 

 kolom baja yang dibuat dari profil tunggal maupun 

tersusun harus mempunyai minimum 2 sumbu simetris; 

 sambungan antara kolom baja pada bangunan bertingkat 

tidak boleh dilakukan pada tempat pertemuan antara 

balok dengan kolom, dan harus mempunyai kekuatan 

minimum sama dengan kolom; 

 sambungan kolom baja yang menggunakan las harus 

menggunakan las listrik, sedangkan yang menggunakan 

baut harus menggunakan baut mutu tinggi; 

 penggunaan profil baja tipis yang dibentuk dingin, harus 

berdasarkan perhitungan-perhitungan yang memenuhi 

syarat ketentuan, kekakuan dan keestabilang yang 

cukup. 

 Mutu bahan dan kekuatan yang digunakan harus sesuai 

dengan ketentuan dalam SNI yang dipersyaratkan. 
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5. Struktur Dinding Geser 

 Dinding geser harus direncanakan untuk secara 

bersama-sama dengan struktur secara keseluruhan agar 

mampu memikul beban yang diperhitungkan terhadap 

pengaruh-pengaruh aksi sebagai akibat dari beban-

beban yang mungkin bekerja selama umur layanan 

struktur, baik beban muatan tetap maupun muatan beban 

sementara yang timbul akibat gempa dan angin; 

 Dinding geser mempunyai ketebalan sesuai dengan 

ketentuan dalam SNI. 

f. Struktur atap  

1. Umum 

 konstruksi atap harus didasarkan atas perhitungan 

perhitungan yang dilakukan secara keilmuan/keahlian teknis 

yang sesuai; 

 kemiringan atap harus disesuaikan dengan bahan penutup 

atap yang akan digunakan, sehingga tidak akan 

mengakibatkan kebocoran; 

 bidang atap harus merupakan bidang yang rata,kecuali 

dikehendaki bentuk-bentuk khusus. 

2. Struktur rangka atap kayu 

 ukuran kayu yang digunakan harus sesuai dengan 

ukuran yang dinormalisir; 



57 
 

 rangka atap kayu harus dilapis bahan anti rayap; 

 bahan-bahan dan tegangan yang digunakan harus 

sesuai dengan ketentuan SNI yang diper-syaratkan. 

3. Struktur rangka atap beton bertulang 

Mutu bahan dan kekuatan yang digunakan harus sesuai 

dengan ketentuan SNI yang dipersyaratkan. 

4. Struktur rangka atap baja  

 sambungan yang digunakan pada rangka atap 

baja baik berupa baut, paku keling, atau las listrik 

harus memenuhi ketentuan pada Pedoman 

Perencanaan Bangunan Baja untuk Gedung; 

 rangka atap baja harus dilapis dengan pelapis anti 

korosi; 

 bahan-bahan dan tegangan yang digunakan harus 

sesuai dengan ketentuan SNI yang 

dipersyaratkan; 

 untuk bangunan sekolah tingkat dasar, sekolah 

tingkat lanjutan/menengah, dan rumah Negara 

yang telah ada komponen fabrikasi, struktur 

rangka atapnya dapat menggunakan komponen 

prefabrikasi yang telah ada. 

g. Struktur beton pra cetak  
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1. Komponen beton pracetak untuk struktur bangunan gedung 

negara dapat berupa komponen pelat, balok, kolom dan/atau 

panel dinding; 

2. Perencanaan komponen struktur beton pracetak dan 

sambungannya harus mempertimbangkan semua kondisi 

pembebanan dan “kekangan” deformasi mulai dari saat 

pabrikasi awal, hingga selesainya pelaksanaan struktur, 

termasuk pembongkaran cetakan, penyimpanan, 

pengangkutan, dan pemasangan; 

3. Gaya-gaya antar komponen-komponen struktur dapat 

disalurkan menggunakan sambungan grouting, kunci geser, 

sambungan mekanis, sambungan baja tulangan, pelapisan 

dengan beton bertulang cor setempat, atau kombinasi; 

4. Sistem struktur beton pracetak boleh digunakan bila dapat 

ditunjukan dengan pengujian dan analisis bahwa sistem 

yang diusulkan akan mempunyai kekuatan dan “ketegaran” 

yang minimal sama dengan yang dimiliki oleh struktur beton 

monolit yang setara; 

5. Komponen dan sistem lantai beton pracetak 

 Sistem lantai pracetak harus direncanakan agar 

mampu menghubungkan komponen struktur hingga 

terbentuk sistem penahan beban lateral. (kondisi 

diafragma kaku). Sambungan antara diafragma dan 
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komponen-komponen struktur yang ditopang lateral 

harus mempunyai kekuatan Tarik nominal minimal 45 

KN/m; 

 komponen pelat lantai yang direncanakan komposit 

dengan beton cor setempat harus memiliki tebal 

minimum 50 mm; 

 Komponen pelat lantai yang direncanakan tidak 

komposit dengan beton cor setempat harus memiliki 

tebal minimum 65 mm; 

6. Komponen kolom pracetak harus memiliki kuat Tarik nominal 

tidak kurang dari 1,5 luas penampang kotor (Ag dalam KN); 

7. Komponen panel dinding pracetak harus mempunyai 

minimum dua tulangan pengikat per panel dengan memiliki 

kuat tarik nominal tidak kurang dari 45 KN per tulangan 

pengikat; 

8. Bahan-bahan dan tegangan yang digunakan harus 

sesuai dengan ketentuan SNI yang dipersyaratkan. 

h. Basement  

1. Pada galian basemen harus dilakukan perhitungan terinci 

mengenai keamanan galian; 

2. Untuk dapat melakukan perhitungan keamanan galian, harus 

dilakukan test tanah yang dapat mendukung perhitungan 
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tersebut sesuai standar teknis dan pedoman teknis serta 

ketentuan peraturan perundangundangan; 

3. Angka keamanan untuk stabilitas galian harus memenuhi 

syarat sesuai standar teknis dan pedoman teknis serta 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Faktor 

keamanan yang diperhitungkan adalah dalam aspek sistem 

galian, sistem penahan beban lateral, heave dan blow in; 

4. Analisis pemompaan air tanah (dewatering) harus 

memperhatikan keamanan lingkungan dan 

memperhitungkan urutan pelaksanaan pekerjaan. Analisis 

dewatering perlu dilakukan berdasarkan parameter-

parameter desain dari suatu uji pemompaan (Pumping test). 

5. Bagian basemen yang ditempati oleh peralatan utilitas 

bangunan yang rentan terhadap air harus diberi 

perlindungan khusus jika bangunan gedung Negara terletak 

di daerah banjir. 

iv. Persyaratan utilitas bangunan  

Utilitas yang berada di dalam dan di luar bangunan gedung 

negara harus memenuhi SNI yang dipersyaratkan. Spesifikasi 

teknis utilitas bangunan gedung negara meliputi ketentuanketentuan: 

1. Air minum 

a. Setiap pembangunan baru bangunan gedung negara harus 

dilengkapi dengan prasarana air minum yang memenuhi 
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standar kualitas, cukup jumlahnya dan disediakan dari saluran 

air berlangganan kota (PDAM), atau sumur, jumlah kebutuhan 

minimum 100 lt/orang/hari; 

b. Setiap bangunan gedung negara, selain rumah negara (yang 

bukan dalam bentuk rumah susun), harus menyediakan air 

minum untuk keperluan pemadaman kebakaran dengan 

mengikuti ketentuan SNI yang dipersyaratkan, reservoir 

minimum menyediakan air untuk kebutuhan 45 menit operasi 

pemadaman api sesuai dengan kebutuhan dan perhitungan; 

c. Bahan pipa yang digunakan dan pemasangannya harus 

mengikuti ketentuan teknis yang ditetapkan. 

2. Pembuangan air kotor  

a. Pada dasarnya pembuangan air kotor yang berasal dari 

dapur, kamar mandi, dan tempat cuci, harus dibuang atau 

dialirkan ke saluran umum kota; 

b. Semua air kotor yang berasal dari dapur, kamar mandi, dan 

tempat cuci, pembuangannya harus melalui pipa tertutup 

dan/atau terbuka sesuai dengan persyaratan yang berlaku; 

c. Dalam hal ketentuan dalam butir 1) tersebut tidak mungkin 

dilaksanakan, karena belum terjangkau oleh saluran umum 

kota atau sebab-sebab lain yang dapat diterima oleh instansi 

teknis yang berwenang, maka pembuangan air kotor harus 

dilakukan melalui proses pengolahan dan/atau peresapan; 
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d. Air kotor dari kakus harus dimasukkan ke dalam septictank 

yang mengikuti standar yang berlaku. 

3. Pembuangan limbah  

a. Setiap bangunan gedung negara yang dalam 

pemanfaatannya mengeluarkan limbah domestik cair atau 

padat harus dilengkapi dengan tempat penampungan dan 

pengolahan limbah, sesuai dengan ketentuan; 

b. Tempat penampungan dan pengolahan limbah dibuat dari 

bahan kedap air, dan memenuhi persyaratan teknis yang 

berlaku sehingga tidak menimbulkan dampak negatif 

terhadap lingkungan; 

c. Ketentuan lebih lanjut mengikuti SNI yang dipersyaratkan. 

4. Pembuangan sampah  

a. Setiap bangunan gedung negara harus menyediakan tempat 

sampah dan penampungan sampah sementara yang 

besarnya disesuaikan dengan volume sampah yang 

dikeluarkan setiap harinya, sesuai dengan ketentuan, produk 

sampah minimum 3,0 lt/orang/hari; 

b. Tempat penampungan sampah sementara harus dibuat dari 

bahan kedap air, mempunyai tutup, dan dapat dijangkau 

secara mudah oleh petugas pembuangan sampah dari 

Dinas Kebersihan setempat; 

c. Ketentuan lebih lanjut mengikuti SNI yang dipersyaratkan. 
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5. Saluran air hujan  

a. Pada dasarnya air hujan harus ditahan lebih lama di dalam 

tanah sebelum dialirkan ke saluran umum kota, untuk 

keperluan penyediaan dan pelestarian air tanah; 

b. Air hujan dapat dialirkan ke sumur resapan melalui proses 

peresapan atau cara lain dengan persetujuan instansi teknis 

yang terkait; 

c. Ketentuan lebih lanjut mengikuti SNI yang dipersyaratkan. 

6. Sarana pencegahan dan penangulangan bahaya kebakaran  

Setiap bangunan gedung negara harus mempunyai fasilitas 

pencegahan dan penanggulangan terhadap bahaya kebakaran, 

sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam: 

 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Ketentuan 

Teknis Pengamanan terhadap Bahaya Kebakaran pada 

Bangunan dan Lingkungan; dan 

 Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung dan 

Peraturan Daerah tentang Penanggulangan dan 

Pencegahan Bahaya Kebakaran; beserta standar-

standar teknis yang terkait. 

7. Instalasi listrik  

a.  Pemasangan instalasi listrik harus aman dan atas dasar 

hasil perhitungan yang sesuai dengan Peraturan Umum 

Instalasi Listrik; 
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b. Setiap bangunan gedung negara yang dipergunakan untuk 

kepentingan umum, bangunan khusus, dan gedung kantor 

tingkat Kementerian/Lembaga, harus memiliki pembangkit 

listrik darurat sebagai cadangan, yang catudayanya dapat 

memenuhi kesinambungan pelayanan, berupa genset 

darurat dengan minimum 40 % daya terpasang; 

c. Penggunaan pembangkit tenaga listrik darurat harus 

memenuhi syarat keamanan terhadap gangguan dan tidak 

boleh menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, 

knalpot diberi sillencer dan dinding rumah genset diberi 

peredam bunyi. 

8. Penerangan dan pencahayaan  

a. Setiap bangunan gedung negara harus mempunya 

pencahayaan alami dan pencahayaan buatan yang 

cukup sesuai dengan fungsi ruang dalam bangunan 

tersebut, sehingga kesehatan dan kenyamanan 

pengguna bangunan dapat terjamin; 

b. Ketentuan teknis dan besaran dari pencahayaan alami 

dan pencahayaan buatan mengikuti standar dan 

pedoman teknis yang berlaku. 

9. Penghawaan dan penkondisian udara 

a. Setiap bangunan gedung negara harus mempunyai sistem 

penghawaan/ventilasi alami dan buatan yang cukup untuk 
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menjamin sirkulasi udara yang segar di dalam ruang dan 

bangunan; 

b. Dalam hal tidak dimungkinkan menggunakan sistem 

penghawaan atau ventilasi alami, dapat menggunakan 

sistem penghawaan buatan dan/atau pengkondisian udara 

dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip konservasi 

energi; 

c. Pemilihan jenis alat pengkondisian udara harus sesuai 

dengan fungsi bangunan, dan perletakan instalasinya tidak 

mengganggu wujud bangunan; 

d. Ketentuan teknis sistem penghawaan/ventilasi alami dan 

buatan serta pengkondisian udara yang lebih rinci harus 

mengikuti standar dan pedoman teknis yang berlaku. 

10. Sarana transportasi dalam gedung  

a. Setiap bangunan gedung negara bertingkat harus dilengkapi 

dengan sarana transportasi vertikal yang aman, nyaman, 

berupa tangga, ramp, eskalator, dan/atau elevator (lif); 

b. Penempatan, jumlah tangga dan ramp harus memperhatikan 

fungsi dan luasan bangunan gedung, konstruksinya harus 

kuat/kokoh, dan sudut kemiringannya tidak boleh melebihi 

35°, khusus untuk ramp aksesibilitas kemiringannya tidak 

boleh melebihi 7°; 
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c. Penggunaan eskalator dapat dipertimbangkan untuk 

pemenuhan kebutuhan khusus dengan memperhatikan 

keselamatan pengguna dan keamanan konstruksinya; 

d. Penggunaan lif harus diperhitungkan berdasarkan fungsi 

bangunan, jumlah pengguna, waktu tunggu, dan jumlah 

lantai bangunan; 

e. Pemilihan jenis lif harus mempertimbangkan kemudahan 

bagi penyandang cacat, lanjut usia dan kebutuhan khusus; 

f. Salah satu ruang lif harus menggunakan selubung lif dengan 

dinding tahan api yang dapat digunakan sebagai lif 

kebakaran; 

g. Ketentuan teknis tangga, ramp, eskalator dan elevator (lif) 

yang lebih rinci harus mengikuti standar dan pedoman 

teknis. 

11. Sarana komunikasi  

a. Pada prinsipnya, setiap bangunan gedung Negara harus 

dilengkapi dengan sarana komunikasi intern dan ekstern; 

b. Penentuan jenis dan jumlah sarana komunikasi harus 

berdasarkan pada fungsi bangunan dan kewajaran 

kebutuhan; 

c. Ketentuan lebih rinci harus mengikuti standar dan pedoman 

teknis. 

12. Sistem penangkal/proteksi petir 



67 
 

a. Penentuan jenis dan jumlah sarana siste penangkal/proteksi 

petir untuk bangunan gedung negara harus berdasarkan 

perhitungan yang mengacu pada lokasi bangunan, fungsi 

dan kewajaran kebutuhan; 

b. Ketentuan teknis sistem penangkal/proteksi petir yang lebih 

rinci harus mengikuti standar dan pedoman teknis. 

13. Instalasi Gas  

c. Instalasi gas yang dimaksud meliputi:  

 instalasi gas pembakaran seperti gas kota dan gas elpiji; 

 instalasi gas medis, seperti gas oksigen (O2), gas dinitro 

oksida (N2O), gas carbon dioksida (CO2) dan udara 

tekan medis. 

d. Ketentuan teknis instalasi gas yang lebih rinci harus 

mengikuti standar dan pedoman teknis. 

14. Kebisingan dan getaran  

a. Bangunan gedung negara harus memperhitungkan batas 

tingkat kebisingan dan atau getaran sesuai dengan 

fungsinya, dengan mempertimbangkan kenyamanan dan 

kesehatan sesuai diatur dalam standar teknis yang 

dipersyaratkan; 

b. Untuk bangunan gedung negara yang karena fungsinya 

mensyaratkan baku tingkat kebisingan dan/atau getaran 

tertentu, agar mengacu pada hasil analisis mengenai 
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dampak lingkungan yang telah dilakukan atau ditetapkan 

oleh ahli. 

15.  Aksesibilitas dan fasilitas bagi penyandang cacat dan yang 

berkebutuhan khusus  

a. Bangunan gedung negara yang berfungsi untuk 

pelayanan umum harus dilengkapi dengan fasilitas yang 

memberikan kemudahan bagi penyandang cacat dan 

yang berkebutuhan khusus antara lain lansia, ibu hamil 

dan menyusui, seperti rambu dan marka, parkir, ram, 

tangga, lif, kamar mandi dan peturasan, wastafel, jalur 

pemandu, telepon, dan ruang ibu dan anak; 

b. Ketentuan lebih lanjut mengenai aksesibilitas bagi 

penyandang cacat dan yang berkebutuhan khusus 

mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan 

Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis 

Aksesibilitas dan Fasilitas pada Bangunan Gedung dan 

Lingkungan. 

v. Persyaratan sarana penyelamatan  

Setiap bangunan gedung negara harus dilengkapi dengan sarana 

penyelamatan dari bencana atau keadaan darurat, serta harus 

memenuhi persyaratan standar sarana penyelamatan bangunan 

sesuai SNI yang dipersyaratkan. Spesifikasi teknis sarana 

penyelamatan bangunan gedung negara meliputi ketentuan-ketentuan: 
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a. Tangga Darurat 

1. Setiap bangunan gedung negara yang bertingkat lebih dari 3 

lantai, harus mempunyai tangga darurat/penyelamatan minimal 

2 buah dengan jarak maksimum 45 (bila menggunakan sprinkler 

jarak bisa 1,5 kali.  

2. Tangga darurat/penyelamatan harus dilengkapi dengan pintu 

tahan api, minimum 2 jam, dengan arah pembukaan ke tangga 

dan dapat menutup secara otomatis dan dilengkapi fan untuk 

memberi tekanan positif. Pintu harus dilengkapi dengan lampu 

dan petunjuk KELUAR atau EXIT yang menyala saat listrik/PLN 

mati. Lampu exit dipasok dari bateri UPS terpusat; 

3. Tangga darurat/penyelamatan yang terletak di dalam bangunan 

harus dipisahkan dari ruang-ruang lain dengan pintu tahan api 

dan bebas asap, pencapaian mudah, serta jarak pencapaian 

maksimum 45 m dan min 9 m; 

4. Lebar tangga darurat/penyelamatan minimum adalah1,20 m; 

5. Tangga darurat/penyelamatan tidak boleh berben-tuk tangga 

melingkar vertikal, exit pada lantai dasar langsung kearah luar; 

6. Ketentuan lebih lanjut tentang tangga darurat /penyelamatan 

mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur dalam standar 

teknis. 

b. Pintu darurat  
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1. Setiap bangunan gedung negara yang bertingkat lebih dari 3 

lantai harus dilengkapi dengan pintu darurat minimal 2 buah; 

2. Lebar pintu darurat minimum 100 cm, membuka ke arah tangga 

penyelamatan, kecuali pada lantai dasar membuka kearah luar 

(halaman); 

3. Jarak pintu darurat maksimum dalam radius/jarak capai 25 

meter dari setiap titik posisi orang dalam satu blok bangunan 

gedung; 

4. Ketentuan lebih lanjut tentang pintu darurat mengikuti 

ketentuan-ketentuan yang diatur dalam standar yang 

dipersyaratkan. 

c. Pencahayaan darurat dan tanda penunjuk arah EXIT  

1. Setiap bangunan gedung negara untuk pelayanan dan 

kepentingan umum seperti: kantor, pasar, rumah sakit, rumah 

negara bertingkat (rumah susun), asrama, pencahayaan darurat 

dan tanda penunjuk arah KELUAR/EXIT yang menyala saat 

keadaan darurat; 

2. Tanda KELUAR/EXIT atau panah penunjuk arah harus 

ditempatkan pada persimpangan koridor, jalan ke luar menuju 

ruang tangga darurat, balkon atau teras, dan pintu menuju 

tangga darurat; 
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3. Ketentuan lebih lanjut tentang pencahayaan darurat dan tanda 

penunjuk arah KELUAR/EXIT yang lebih rinci harus mengikuti 

standar dan pedoman teknis. 

4. Koridor/selasar  

a. Lebar koridor bersih minimum 1,80 m; 

b. Jarak setiap titik dalam koridor ke pintu darurat atau arah 

keluar yang terdekat tidak boleh lebih dari 25 m; 

c. Koridor harus dilengkapi dengan tanda-tanda penunjuk 

yang menunjukkan arah ke pintu darurat atau arah 

keluar; 

d. Panjang gang buntu maximum 15 m apabila dilengkapi 

dengan sprinkler dan 9 m tanpa sprinkler. 

5. Sistem peringatan bahaya  

a. Setiap bangunan gedung negara untuk pelayanan dan 

kepentingan umum seperti: kantor, pasar, rumah sakit, 

rumah negara bertingkat (rumah susun), asrama, sekolah, 

dan tempat ibadah harus dilengkapi dengan sistem 

komunikasi internal dan sistem peringatan bahaya; 

b. Sistem peringatan bahaya dan komunikasi internal tersebut 

mengacu pada ketentuan SNI yang dipersyaratkan. 

6. Fasilitas penyelamatan  

Setiap lantai bangunan gedung negara harus diberi fasilitas 

penyelamatan berupa meja yang cukup kuat, sarana evakuasi yang 
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memadai sebagai fasilitas perlindungan saat terjadi bencana 

mengacu pada ketentuan SNI yang dipersyaratkan. 

Penerapan persyaratan teknis bangunan gedung negara sesuai 

klasifikasinya tertuang dalam Tabel A1, sedangkan persyaratan 

teknis khusus untuk rumah negara tertuang dalam Tabel A2. 

2.2.3.2. Standar luas bangunan gedung Negara 

Sesuai dengan Permen PU 45 tahun 200712 bagian 1 disebutkan 

bahwa dalam menghitung luas ruang bangunan gedung kantor yang 

diperlukan, dihitung berdasarkan Ketentuan sebagai berikut: 

- Standar luas ruang bangunan gedung kantor pemerintah yang 

termasuk kategori sederhana dihitung per personil 9,6 m². 

- Untuk kategori gedung kantor tidak sederhana dihitung 10 m² 

per personil. 

- Untuk gedung kantor yang memerlukan ruang khusus atau 

ruang pelayanan masyarakat kebutuhannya dihitung sendiri 

sesuai studi kebutuhan ruang, diluar luas ruangan untuk seluruh 

personil. 

Berikut adalah tabel standar luas bangunan sesuai dengan 

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 

2011 TANGGAL 11 OKTOBER 201113: 

                                                           
12 PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR: 45/PRT/M/2007 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN 

BANGUNAN GEDUNG NEGARA 
13 PERPRES RI NOMOR 73 TAHUN 2011TANGGAL 11 OKTOBER 2011 mengenai STANDAR LUAS BANGUNAN GEDUNG 

NEGARA 
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a. Ruang Utama 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

 Untuk ruang kantor Gubernur disetarakan dengan 

ruang kantor Menteri. 

 Untuk ruang kantor Walikota/Bupati disetarakan 

dengan ruang kantor eselon IA. 

 Untuk ruang kantor DPRD disetrakan dengan ruang 

kantor eselon IIA. 

b. Ruang Penunjang 

 

 

 

Gambar 4: Ketentuan besaran ruang utama yang dikeluarkan oleh 

presiden RI melalui PERPRES NOMOR 74 TAHUN 2011 TANGGAL 11 

OKTOBER 2011                                                                                

Sumber: SetKab RI 

Gambar 5: Ketentuan besaran ruang penunjang yang dikeluarkan oleh 

presiden RI melalui PERPRES NOMOR 74 TAHUN 2011 TANGGAL 11 

OKTOBER 2011                                                       

Sumber: SetKab RI 
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 Keterangan: 

 Ruang penunjang Gubernur disetarakan dengan 

ruang penunjang Menteri 

 Ruang penunjang Walikota/Bupati disetrakan dengan 

ruang Eselon I. 

 Ruang penunjang DPRD disetarakan dengan ruang 

penunjan Eselon II. 

c. SIrkulasi  

 

 

 

 Keterangan: 

 Standar luas ruang etrsebut di atas merupakan acuan 

dasar yang dapat disesuaikan berdasarkan 

fungsi/sifat tiap eselon/jabatan 

 Luas ruang untuk Satuan Kerja dan Jabatan 

Fungsional dihitung tersendiri sesuai dengan 

kebutuhan diluar standar luas tersebut diatas. 

 Untuk bangunan gedung kantor yang memerlukan 

ruang-ruang khusus atau ruang pelayanan 

masyarakat, seperti Kantor Pelayanan Pajak, Kantor 

Pelayanan Perbendaharaan Negara, kebutuhan 

Gambar 6 : Ketentuan sirkulasi yang dikeluarkan oleh presiden RI 

melalui PERPRES NOMOR 74 TAHUN 2011 TANGGAL 11 OKTOBER 

2011                                                                                                   

Sumber: SetKab RI 
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dihitung tersendiri, dan diluar standar luas tersebut 

diatas. 

Berikut adalah persyaratan desain yang akan diterapkan didalam 

desain Kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Transportasi dan 

Komunikasi Timor-Leste: 

a. Segi Arsitektur 

 Perancangan gedung yang mampu mengakomodasi 

seluruh unit kerja kementerian. 

 Pemisahan jalur masuk maupun keluar dan ruang 

kerja  dibagi menjadi  

1. Top Managerial (menteri dan wakil menteri), 

2. Middle Managerial, Jalur Staff dan Jalur 

masyrakat umum sehingga meskipun 

berinteraksi didalam satu gedung tetap tidak 

saling menggangu. 

 Bangunan didesain menggunakan teknologi modern 

yang dipadukan dengan arsitektur tradisional.   

 Bangunan yang ramah dimana orang dengan semua 

kondisi, baik yang kondisi normal maupun difabel 

dapat menggakses. 

b. Segi Bangunan 

 Kebutuhan ruang yang banyak dengan keterbatasan 

ruang maka konsep vertical menjadi solusi. 



76 
 

 Pemanfaatan energy terbarukan, cahaya dan udara 

alami, semaksimal mungkin sehingga berkontribusi 

terhadap penggurangan penggunaan energy lama. 

 Penggunaan fondasi yang tidak merusak bangunan 

lain disekitarnya pada saat konstruksi. 

c. Segi Lingkungan  

 Desain ramah lingkungan 

 Pengunaan kembali air limbah 

 Pemanfaatan udara dan cahaya alami 

2.2.4. Deskripsi Konteks Desa/Kota  

a) Tinjauan Lokasi 

Kantor Kementerian ini akan didirikan di Ibukota Negara 

Republica Democratica de Timor-Leste (RDTL). Menurut laporan 

(yang masih dalam bentuk draft, menunggu untuk disahkan oleh 

dewan menteri) The Project of Study on Dili Urban Master Plan 

disebutkan bahwa dili akan menjadi pusat administrasi nasional 

dimana seluruh aktivitas pendidikan akan dipindahkan kedaerah 

Hera (sebuah postu administrative, kecamatan, yang berjarak 30 

menit dari pusat kota, sedangkan untuk aktivitas ekonomi akan 

dipindahkan ke daerah Tibar (postu Administrativo de Tibar 

Municipio de Liquica) sekitar 40 menit dari pusat kota Dili. Maka 

dengan demikian kota dili akan focus menjadi kota administrasi dari 

seluruh aktivitas pemerintahan Negara tersebut. Berpenduduk 
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234,026 (census 2010), Municipio Dili adalah kota dengan  

pertumbuhan penduduk paling tinggi di seluruh daerah dengan 

angka 4,1% per tahun dan populasi Dili menggambil porsi 30 % 

penduduk seluruh negeri. 

Penduduk Municipio Dili sesuai dengan Postu Administrativo 

masing-masing: 

Postu Administrativo 

(kecamatan) 

Total Pria Wanita 

Atauro 8.602 4.207 4.395 

Cristo Rei 54.936 29.074 25.862 

Dom Aleixo 105.154 56.665 48.489 

Metinaro 4.727 2.495 2.232 

Nain Feto 26.592 14.057 12.535 

Vera Cruz 34.015 17.891 16.124 

Total Municipio 234.026 124.389 109.637 

 

 

b) Batas Administrasi Daerah dan Luas Wilayah 

Municipio Dili terdiri dari 6 Postu Administrativo (kecamatan) 

yakni P.A. Vera Cruz, P.A. Nain Feto, P.A. Dom Aleixo, P.A. 

Metinaro, P.A. Atauro dan P.A. Cristo Rei, 31 suco (desa) dan 241 

aldeia (kelurahan).Berikut adalah batas-batas wilayah administrasi 

Municipio de Dili:Batas-batas wilayah : 

Tabel 5: Penduduk Municipio Dili menurut survey pada tahun 2010.    
Sumber: Plano Estrategico de Desenvolvimento Municipio de Dili    
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 Sebelah Utara : Laut Wetar 

 Sebelah Timur : Distrik Manatuto 

 Sebelah selatan : Distrik Aileu  

 Sebelah barat : Distrik Liquiça 

Luas wilayah administrasi Municipio Dili adalah 542,54 Km2 

dimana sudah termasuk pulau Posto Administrativo Atauro yang  

terletak 2 jam dengan Kapal Motor di sebelah utara kota Dili.  

 

 

c) Letak Geografi  

Secara geografi Wilayah kota Dili terletak di sebelah utara 

pulau Timor, terbentang antara ±125̊ 35'' lintang selatan 8̊ 34'' 

bujur timur, batas-batas kota Dili adalah gunung-gunung dan 

laut yang menjadi benteng alami yang melindungi kota Dili. 

Sungai Comoro merupakan sungai paling besar dikota DIli yang 

Gambar 7: Wilayah Administrasi Municipio Dili.                                                     

Sumber: Dili Em Numeros, Estatistica Municipio de Dili. Edisi 2013. 

 



79 
 

berlokasi di Postu Administrativo Dom Aleixo, selain itu terdapat 

beberapa sungai kecil seperti sungai Bidau yang terdapat di 

Postu Administrativo Nain Feto. 

d) Kondisi Topografi 

Keadaaan topografi Municipio Dili adalah datar, sejajar 

dengan pantai dan memanjang dari arah barat kearah timur , 

kemiringan berkisar antara 0 – 8 % mencapai luas sekitar 2,3 % 

dari luas seluruh Minicipio Dili. 

e) Kondisi Geologi  

Geologi Municipio Dili dan sekitarnya pada umumnya 

dibangun oleh formasi Municipio Aileu (terletak di sebelah 

Selatan), berupa permukaan bawah. Ketebalan penampang 

geologinya, menurut geology Audley Chartes mencapai 1500m. 

pada umumnya merupakan bebatuan dengan ketebalan sekitar 

10 meter. Sratigrafi daerah Municipio Dili dan sekitarnya sama 

seperti struktur geologi Timor-Leste, yakni rumit dimana formasi 

Municipio Aileu ini berada diatas formasi lempeng Postu 

Administrativo Maubesi, sebelah barat Municipio Aileu.  

f) Kondisi fisik Tanah  

Kondisi fisik tanah di Municipio Dili dan caranya terjadi dapat 

dibedakan menjadi 5, yakni:  

o Lempung organic 
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o Pasir 

o Pasir kerikil dan kerakal 

o Lanau lempungan dan lempung lanauan 

o Kerikil, kerakal dan pasir. 

g) Karakteristik Landscape 

Landscape Municipio Dili masih didominasi oleh unsur-unsur 

alam (meski sudah mulai tergurus) yakni: daerah perbukitan 

yang melatarbelakangi Municipio Dili dan daerah pantai di 

bagian Utara.  

h) Iklim 

Temperature di Municipio Dili berkisar antara 26,6 ̊C, 

kelembaban nisbi rata-rata 72% pada jam 8 pagi, 62% pada jam 

2 siang dan 86% pada jam 8 malam. Kecepatan angin di 

Municipio Dili adalah 4,8 Km/h. arah angin dari N ke NW. Curah 

hujan rata-rata adalah 150,6 mm. 

       

    

 

 

Gambar 8: temperatur tahunan Municipio Dili dari 2007-2013                                                                            

Sumber: Plano Estrategico do Desenvolvimento de Municipio de 

Dili 2011-2030 



81 
 

i) Sistem Administrasi 

Municipio Dili adalah ibukota Negara yang dipimpin oleh 

seorang Administrador do Municipio setara dengan walikota 

(di Indonesia). Berikut adalah struktur organisasi Municipio 

de Dili. 

2.2.5. Studi Banding 

KANTOR KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN 

PERUMAHAN RAKYAT JAKARTA (GEDUNG MENTERI) 

 

 

 Visi Misi14 

 Visi : 

Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan 

Rakyat Yang Handal Dalam Mendukung Indonesia Yang Berdaulat, 

Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong 

                                                           
14 http://www.pu.go.id/content/show/13/visi-dan-misi 

Gambar 9: Gedung Menteri Kantor Kementerian PU-PR Jakarta 

Sumber: SNVT Kementrian PU-PR.  
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 Misi : 

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur sumberdaya air termasuk 

sumber daya maritim untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan 

pangan, dan kedaulatan energy, guna menggerakkan sektor-sektor 

strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi; 

2. Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung 

konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan 

sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup 

global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim; 

3. Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan 

rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam 

rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan 

prinsip ‘infrastruktur untuk semua’; 

4. Mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan 

perumahan rakyat secara terpadu dari pinggiran didukung industri 

konstruksi yang berkualitas  untuk keseimbangan pembangunan 

antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan 

kawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI; 

5. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum 

dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian 

dan pengawasan, kesekertariatan serta penelitian dan pengembangan 

untuk mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu, 
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pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan 

yang ketat. 

 Struktur Organisasi  

 

 

 Luas Bangunan  

Gedung Menteri kantor Kementerian Pekerjaan Umum – 

Perumahan Rakyat Indonesia adalah merupakan salah satu 

gedung yang berada pada lingkungan kampus Kementerian PU-

PR. Berikut adalah data-data kampus Kementerian PU-PR: 

 Luas Total    : 5,3846 Ha. 

 Luas Ruang terbangun : 19.827.70 m² (36,82%) 

 Luas RTH dengan perkerasan : 22.210,27 m² (41,25%) 

 Luas Ruang Hijau   : 11.808,02 (21,93%) 

Gambar 10: Struktur Organisasi kementerian PU-PR RI.                

Sumber: SNVT Kementrian PU-PR.  
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Didalam complex kampus Kementerian PU-PR ini terdapat 

beberapa gedung dengan berbagai fungsi.  

 

 

Konsep pembangunan berkelanjutan yang diterapkan 

didalam complex ini adalah: 

1. Penerapakan pembangunan pada kawasan 

yang berkepadatan tinggi, 

2. Memiliki RTH yang lebih luas, 

3. Pembatasan terhadap gerak kendaraan 

bermotor, 

4. Jalur pejalan kaki yang saling terkoneksi. 

5. Sistem MEP yang terintegrasi didalam site. 

6. Pengaplikasian sistem Zero Run Off,  

7. Pengelolaan sampah yang terintegrasi.  

Gambar 11: Kampus kementerian PU-PR RI. 

Sumber: SNVT Kementrian PU-PR.  
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Gedung Menteri merupakan gedung baru yang baru 

dibangun sebagai tempat kerja Menteri beserta Direktorat Jendral 

Kementerian, Sekretariat Jendral, Badan Pembina Konstruksi dan 

Badan Penelitian dan Pengembangan. Berikut adalah data-data 

mengenai gedung menteri: 

 Luas total bangunan : 28.957 m² 

 Jumlah lantai   : 17 lantai  

 Gedung parkir   : 18.530  m² 

 Jumlah lantai   : 12 lantai  

Gambar 12: Sistem jalur pejalan 

kaki yang terintegrasi didalam 

site kementerian PU-PR RI.     

Sumber: SNVT Kementrian PU-

PR.  

Gambar 13: Sistem MEP 

terintegrasi didalam site 

kementerian PU-PR RI.               

Sumber: SNVT Kementrian PU-

PR.  
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Konsep perencanaan Gedung menteri adalah Green Building, gedung ini 

merupakan pilot project green building di Indonesia, berikut adalah 4 

konsep green environment:  

 Zero Run Off, meminimalkan pembuangan air hujan  

 Thermal control,  

 Eco Friendly, pemilihan material secara tepat 

 Recycle, Reduse and Reuse. 

 Fasilitas didalam gedung  

Fasilitas yang terdapat didalam gedung adalah: 

a. Kompartement Menteri  

b. Pusat data 

c. Exhibition hall 

d. Ruang Konferensi Pers 

Gambar 14: Pembagian ruang kerja per lantai gedung menteri kantor  

kementerian PU-PR RI.                                                                                        

Sumber: SNVT Kementrian PU-PR.  
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e. Lobby Umum 

f. Lobby Menteri 

g. Dharma Wanita  

h. Pusat Media  

i. Ruang Tamu dan Ruang Tunggu VVIP 

j. Situation Room 

k. Kompartment Staff Khusus Menteri  

l. Kompartement TU Menteri  

m. Ruang Rapat Besar  

n. Ruang Kerja Staff dari Dirjen, Sekretariat Jendral, Badan 

Pembina Konstruksi dan Badan Penelitian dan Pengembangan 

o. Ruang Arsip  

p. Ruang Menyusui  

q. Taman  

r. Fitnnes  

s. Kanting  

t. Ruang Loker dan Ruang Karyawan  

      

 

Gambar 16: Lobby utama dan tangga 

menuju compartment Menteri                                             

Sumber: document pribadi  

Gambar 15: Ruang kerja staff  

Sumber: document pribadi  
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Ruang Servise antara lain:  

 Ground tank  

 Water Pump 

 Cooling tower  

 Top Roof Garden  

 Lounge 

 Ruang Travo 

 Ruang Panel 

 Ruang STP 

 Ruang Genset 

 Ruang Bahan Bakar 

 Loading Dock dan koridor servise 

 Parkir Sepeda  

 Parkir Mobil dan Motor 

Gambar 17: denah compartment 

Menteri pada lantai 2        

Sumber: SNVT Kementrian PU-

PR.  

Gambar 18: ruang menyusui        

Sumber: Dokument pribadi  



89 
 

               

         

 

 

Kantor Kementerian PU-PR ini memiliki denah yang tipikal mulai 

dari lantai 3 gedung. Terdapat 1 basement dibawah dimana khusus 

sebagai tempat parkir menteri dan eselon II dan III. Selain itu di semi-

basement ini terdapat ruang fitness serta ruang serba guna yang dapat 

diakses oleh menteri dengan lift VVIP yang terhubung langsun ke ruangan 

Menteri. 

Tempat parkir memiliki gedung sendiri di bagian belakang gedung 

menteri, kapasitasnya 500 mobil sehingga tidak semua pegawai 

diperbolehkan membawa mobil karena keterbatasan tempat parkir, 

Gambar 19: Ruang control       

Sumber: Dokument pribadi  

Gambar 20: Ruang STP             

Sumber: Dokument pribadi  

Gambar 21: Ruang panel        

Sumber: Dokument pribadi  

Gambar 22: Gondola yang terdapat 

di roof top gedung.                    

Sumber: Dokument pribadi  



90 
 

pegawai dilayani oleh 18 buah mobil bus yang akan menggantar dan 

menjemput setiap harinya, sistem ini juga merupakan bagian dari 

persyaratan green building yang dikeluarkan oleh GBCI. Selain itu 

terdapat juga sebuah smart parking yang dapat menampung 336 unit 

mobil, smart parking ini dioperasikan oleh 2 karyawan.  

 

 

 

 Perhitungan Pengunaan listrik pada kantor: 

 ACHIEVMENT 

MONTH  JULY 

SNI  250 kwh/m².year 

Design  140 kwh/m².year 

Actual 76 kwh/m².year 

Actual last month 93 kwh/m².year 

 

 

 

 

Gambar 23: sebuah mobil siap diangkut keatas 

dengan mesing smart parking                  

Sumber: Dokument pribadi  

Tabel 6: perhitungan penggunaan listrik                                                    

Sumber: hasil survey 
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 Perhitungan pengunaan air bersih pada kantor 

ACHIEVMENT 

MONTH  JULY 

Permen  100 liter/day.employee 

SNI  50 liter/day.employee 

Design  18.5 liter/day.employee 

Actual 16 liter/day.employee 

Actual last month 18 liter/day.employee 

  

 

2.3. Kesimpulan Batasan Dan Anggapan  

2.3.1. Kesimpulan  

a) Proyek perencanaan dan perancangan Kantor Kementerian 

Pekerjaan Umum, Transportasi dan Komunikasi mampu 

mewadahi seluruh unit kerja yang berada dibawah 

Kementerian Pekerjaan Umum, Transportasi dan 

Komunikasi. 

b) Mampu merespon iklim sekitar dengan penggunaan konsep 

green building. 

c) Bangunan dapat diakses oleh berbagai kalangan namun 

tetap aman dan nyaman dalam berinterksi.  

d) Bangunan masih tetap relevan sekurang-kurangnya 20 

tahun kedepan. 

Tabel 7: perhitungan penggunaan air                                                    

Sumber: hasil survey  
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2.3.2. Batasan 

a) Konteks pembahasan dalam perancangan ini hanya 

seputar penyediaan Kantor baru Kementerian Pekerjaan 

Umum, Transportasi dan Komunikasi. 

b) Pembahasan mengenai penggunaan konsep neo-

vernakular dan sistem Green Building yang diterapkan 

didalam perencanaan kantor baru. 

2.3.3. Anggapan 

a) Luas lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan kantor 

sesuai dengan hasil kajian program ruang. 

b) Pembangunan proyek ini menggunakan anggaran 

Pemerintah Pusat di bawah pengawasan langsun Gabinete 

Primeiro Ministro15, Ministerio Planeamento e Investiment 

Estrategico16, Ministerio Financas17 dan Ministerio Obras 

Publica, Transporte e Comunicacao18. 

 

  

 

 

                                                           
15 Kantor Perdana Menteri 
16 Kementerian Perencanaan dan Investasi Strategis 
17 Kementerian Keuangan 
18 Kementerian Pekerjaan Umum, Transportasi dan Komunikasi 
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     BAB III 

ANALISA PENDEKATAN PROGRAM ARSITEKTUR 

3.1. Analisa Pendekatan Arsitektur 

Kantor Kementeria Pekerjaan Umum, Transportasi dan Komunikasi  

Timor-Leste merupakan fasilitas kantor pusat selain tempat bekerja 

menteri dan seluruh jajarannya merupakan tempat pelayanan public 

mencakup perkejaan umum, transportasi, listriik air dan sanitasi. 

Sehingga bangunan ini dituntut untuk mampu mengakomodasi 

kegiatan-kegiatan sebagaii berikut: 

- Tempat bekerja menteri dan wakil menteri serta jajaran direksi 

- Mengambil keputusan terkait pekerjaan. 

- Mengelola data pekerjaan 

- Mengawasi serta melaksanakan kebijakan yang telah dibuat. 

- Pelayanan terhadap informasi public dalam hal pekerjaan umum 

transportasi, listrik air dan sanitasi.  

3.1.1. Studi Aktivitas pada kantor Kementerian PUTK 

a. Pengelompokan Aktivitas berdasarkan Sifatnya: 

Sebagai kantor kementerian tentu fungsi utamnya adalah 

sebagai tempat bekerja para staff kementerian, selain itu berfungsi 

sebagai tempat pelayanan terhadap masyarakat yang memiliki 

berkepentingan. Maka dari itu perlunya sebuah studi atau kajian 
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tentang pengelompokan aktivitas-aktivitas tersebut. Berikut adalah 

table pengelompokan tersebut: 

KELOMPOK AKTIVITAS                          DIREKTORAT 

UTAMA  

TOP MANAGERIAL - Menteri, Wakil Menteri 

- Penasehat/Advissor 

- Penasehat Teknik (Assesor Tecnico) 

- Kepala TU (Chefe Gabinete) 

MIDDLE MANAGERIAL 1. DIREKTORAT JENDRAL PEKERJAAN 

KEMENTERIAN  

- Direktorak Umum Administrasi dan keuangan 

- DU. SDM 

- DU. Perencenaan dan Pengesahan 

2. DJ. PEKERJAAN UMUM 

- DU. Jalan Raya, Jembatan dan Pengendalian 

Bencana 

- DU. Perumahan Perkantoan dan Pemukiman 

- DU. Penelitian dan Pengembangan 

3. DJ. TRANSPORTASI DAN KOMUNIKASI 

- DU Transportasi dan Komunikasi 

- DU. Trasnportasi Darat 

- DU. Penerbangan Sipl 

- DU. Transportasi Laut 

- DU. Otoritas Pengawasan Komunikasi 

- DU. Pos 

- DU. Informasi, Komunikasi dan Teknologi 

4. DJ KELISTRIKAN 

- DU. Produksi Energi 

- DU Energi Terbarukan 

5. DJ. SANITASI 

- DU. Pengendalian Kualitas Air 

- DU Sanitasi  
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- DU Air 

LOWER MANAGERIAL  Seluruh Department  

ADMINISTRATIF Seluruh Staff kantor Kementerian  

OPERACIONAL - DU Pelayanan Publik 

- Dept. Pekerjaan Kementerian 

- Dept. PU 

- Dept. Listrik  

- Dept. Air  

- Dept. Transportasi dan Komunikasi 

AKTIVITAS PENUNJANG 

PENDUKUNG  Pengawal, Sopir Operasional, Sopir Pribadi 

SERVICE Petugas Maintenance, Petugas Keamanan, 

Petugas Kebersihan,  

 

 

b. Pengelompokan pelaku aktivitas 

Pelaku yang beraktivitas didalam kantor Kementerian PUTK dibagi 

menjadi: 

- Top Managerial, decision maker, : 

Merupakan aktivitas yang berhubungan dengan penentuan 

kebijakan, menerima masukan dari middle managerial, dan 

membawa rencana-rencana serta kebjakan kepada Council 

Minister untuk disahkan. 

- Middle Managerial 

Tugas dan aktivitas Middle managerial adalah memberikan 

masukan kepada top managerial serta menyusun strategi 

Tabel 8 : Tabel pengelompokan aktivitas                          
Sumber: Analisa Pribadi 
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implementasi dari rencana-rencana yang diputuskan oleh top 

managerial.  

- Lower Managerial 

Manajer bawah berhubungan dengan pelaksanaan detail 

pekerjaan. Semisal pembagian kerja, penjadwalan serta 

pengawasan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh staff 

- Administratif 

Merupakan aktivitas yang berhubungan dengan surat menyurat, 

pembuatan laporan keuangan, laporan operasional kantor dan 

aktivitas administrasi lainnya. 

- Operasional  

Yakni aktivitas yang berkaitan langsun dengan lapangan 

semisal, pelayanan terhadap masyarakat, memberi asistensi 

kepada keluhan serta usulan masyarakat dan melakukan 

respon dengan turun ke lapangan. 

- Pengunjung  

Aktivitas masyarakat yang berkunjung adalah, menyampaikan 

keluhan, melakukan pelapor serta bertemu kepala department, 

Direktur Umum, Direktur Jendral bahkan Wakil Menteri sampai 

Menteri.  

- Pendukung 
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Yakni kelompok pekerja yang mendukung aktivitas kelima 

kelompok yang disebutkan diatas semisal pengawal, sopir 

operasional dan sopir pribadi. 

- Servise  

Adalah kelompok pekerja yang terdiri dari petugas keamanan, 

maintenance dan para tenaga kebersihan pada kantor. 

c. Pola Kegiatan pelaku  

1. Menteri dan Wakil Menteri (Top Manager) 

           

 

 

2. Direktur Jendral, Kepala TU (Chefe Gabinete), Penasehat/Advissor, 

Penasehat Teknik (Assesor Tecnico), Direktur Umum, Kepala 

Departement dan Staff. (Middle Manager, Lower Manager dan 

Administratif) 

Diagram 3: Pola Kegiatan Menteri dan Wakil Menteri Kantor 

Kementerian PUTK.                                                            

Sumber: Pengamatan dan analisa 
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3. Masyarakat (Pengunjung) 

 

 

 

Diagram 4: Pola Kegiatan Direktur Jendral, Direktur Umum, Kepala 

Departement dan Staff Departement Kantor Kementerian PUTK.                                                             

Sumber: Pengamatan dan analisa 

 

Diagram 5: Pola Kegiatan masyarakat yang datang ke Kantor 

Kementerian PUTK                                                           

Sumber: Pengamatan dan analisa 
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4. Pekerjan bagian Service, Sopir Pribadi, Sopir Operasional, 

Penggawal, Security, Staff Pelayanan Publik (Pendukung, Service 

dan Operasional) 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           

 

 

 

3.1.2. Studi Fasilitas 

a. Analisis Jumlah Pengguna 

NO  DEPARTEMENT  KETERANGAN 

 MENTERI  1 orang Menteri 

 Staff Khusus Menteri/Advisor 

+ Sekretaris  

3 orang + 3 orang 

Sekretaris Menteri  2 orang  

  Gabinete de Inspetora e 

Auditoria 

1 orang Chefe 

Gabinete 

5 Orang Staff 

 

 

 

WAKIL MENTERI 2 orang 

 Staff Khusus Menteri/Advisor 

+ Secretaris 

6 orang + 6 orang 

Penasehat Teknik/Assesor 

Tecnico 

8 orang 

Sekretaris Wakil Menteri  4 orang  

Chefe Gabinete 2 orang 

Sekretaris Chefe Gabinete 2 orang 

Diagram 6 : Pola Kegiatan Pekerja bagian service, sopir 

pribadi dan sopir operasional Kantor Kementerian PUTK 

Sumber: Pengamatan dan analisa 
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I DIREKTORAT JENDRAL  

PEKERJAAN KEMENTERIAN 

1 orang Direktur 

1 orang Secretaris 

1. DIREKTORAT 

UMUM KEUANGAN 

DAN 

ADMINISTRASI 

 

 

 

Dept. Keuangan 1 orang Direktur  

1 orang Kepala Dpt. 

10 orang Staff 

Dept. Administrasi  1 orang Kepala Dpt. 

6 orang Staff 

Dept. Peralatan, Barang  

Negara dan Logistic 

1 orang Kepala Dpt. 

6 orang Staff 

Total staff 22 orang  

2.  DIREKTORAT 

UMUM SDM  

Dept. SDM 1 orang Direktur  

1 orang Kepala Dpt. 

6 orang Staff 

Dept. Protokol, Hubungan 

Luar 

1 orang Kepala Dpt. 

6 orang Staff 

Total staff 12 orang  

3. DIREKTORAT 

UMUM 

PERENCANAAN 

DAN 

PENGAWASAN 

Dept. Perencanaan 

 

  

1 orang Direktur  

1 orang Kepala Dpt. 

6 orang Staff 

Dept. Pengawasan 1 orang Kepala Dpt. 

12 orang Staff 

Total staff 18 orang  

4 DIREKTORAT 

UMUM 

PELAYANAN 

PUBLIK 

Dept. Pelayanan Publik ( PP) 

Servicos Corporativos  

Dept. PP. PU 

Dept. PP.Listrik 

- Seksi Administrasi 

- Seksi Operasional   

Dept. Air PP. dan sanitasi 

- Seksi Administrasi 

- Seksi Lapangan 

Dept. PP. Transportasi dan 

Komunikasi 

1 Direktur Umum  

1 kepala Dept  

6 orang staff 

1 Kepala Dept.  

10 orang 

1 Kepala dept. 

6 orang staff 

15 orang staff 

1 Kepala dept. 

6 orang staff 

20 orang staff 

1 Kepala dept. 

12 orang staff 

Total Staff 65 orang 

 

No.  DEPARTEMENT KETERANGAN 

II DIREKTORAT JENDRAL PEKERJAAN UMUM 1 orang Direktur 

1 orang Secretaris 
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5. DIREKTORAT UMUM 

JALAN RAYA, 

JEMBATAN DAN 

PENANGANAN 

BENCANA ALAM 

Dept. Perencanaan dan 

Pengawasan 

 

1 orang Direktur  

1 orang Kepala Dpt. 

14 orang Staff 

Dept. Konservasi dan 

Perbaikan 

1 orang Kepala Dpt. 

7 orang Staff 

Dpt. Pengerjaan Proyek 1 orang Kepala Dpt. 

10 orang Staff 

Total staff 31 orang  

6.  

DIREKTORAT 

UMUM, 

PERUMAHAN, 

PERKANTORAN DAN  

PEMUKIMAN  

Dept. Perumahan dan 

Perkantoran 

- Sub Dept. Perumahan  

- Sub Dept. Perkantoran 

1 orang Direktur  

1 orang Kepala Dpt. 

15 orang Staff 

10 orang staff 

Dept. Perencanaan 

Wilayah 

1 orang Kepala Dpt. 

10 orang Staff 

Total staff 35 orang  

7.  DIREKTORAT 

PENENLITIAN DAN 

PENGEMBANAGN  

Dept. Laboratorium dan 

Pengendalian Kualitas 

1 orang Direktur  

1 orang Kepala Dpt. 

6 orang Staff 

Dept. Estandarisasi dan 

Kode  

1 orang Kepala Dpt. 

10 orang Staff 

Total staff 16 orang  

 

No.  DEPARTEMENT KETERANGAN  

III DIREKTORAT JENDRAL TRANSPORTASI DAN 

KOMUNIKASI 

1 orang Direktur 

1 orang Secretaris 

8.  

 

 

DIREKTORAT UMUM 

TRANSPORTASI 

DARAT 

Dept. Administrasi dan 

Keungan 

- Sub Dept. Administrasi 

- Sub Dept Keuangan 

1 orang Direktur  

1 orang Kepala Dpt. 

10 orang Staff 

10 orang staff 

Dept. Perencanaan  dan 

Pengembangan 

1 orang Kepala Dpt. 

7 orang Staff 

Dept. Operacional  

Sub-Dept. Operacional 

Sub-Dept Urusan Daerah 

Sub-Dept. SIM 

Sub-Dept. Inspeksi 

Kendaraan 

1 orang Kepala Dpt. 

10 orang Staff 

7 orang Staff 

5 orang staff 

5 orang staff 

Total staff 54 orang  

9  

 

DIREKTORAT UMUM 

TRANSPORTASI 

Dept. Administrasi dan 

Keungan 

- Sub Dept. Administrasi 

- Sub Dept Keuangan 

1 orang Direktur  

1 orang Kepala Dpt. 

10 orang Staff 

10 orang staff 
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LAUT Dept. Operacional 

Transportasi Laut. 

1 orang Kepala Dpt. 

5 orang Staff 

Dept. Kordinasi Buruh dan 

Pekerja  

1 orang Kepala Dpt. 

2 orang Staff 

Dept. Navigasi dan 

Komunikasi 

1 orang Kepala Dpt. 

5 orang Staff 

 Total staff 32 orang  

10. DIREKTORAT UMUM 

TRANSPORTASI 

UDARA 

Dept. Administrasi dan 

Keungan 

Sub Dept. Administrasi 

Sub Dept Keuangan 

1 orang Direktur  

1 orang Kepala Dpt. 

5 orang Staff 

5 orang staff 

Dept. Transportasi Sipil. 

Sub-Dept. Pengawasan 

Sub-Dept. Perizinan 

1 orang Kepala Dpt. 

3 orang Staff  

2 orang staff 

Dept. Bandara Udara 

Sub-Dept Bandara Dili  

Sub-Dept Bandara Baucau 

Sub-Dept Bandara Suai 

1 orang Kepala Dpt. 

4 orang Staff  

2 orang staff 

2 orang Staff 

Total staff 23 orang  

11 DIREKTORAT UMUM 

POS 

Dept. Perencanaan dan 

Pengembangan 

1 orang Kepala Dpt. 

3 orang Staff  

Dept. Operacional 1 orang Kepala Dpt. 

2 orang Staff  

Dept. Administrasi dan 

Keungan 

Sub-Dept. Administrasi 

Sub-Dept. Keuangan 

1 orang Direktur  

1 orang Kepala Dpt. 

5 orang Staff 

5 orang staff 

Total staff 15 orang  

12 DIREKTORAT UMUM 

KOMUNIKASI DAN 

TEKNOLOGI 

Dept. Administrasi dan 

Keungan 

Sub-Dept. Administrasi 

Sub-Dept. Keuangan 

1 orang Direktur  

1 orang Kepala Dpt. 

5 orang Staff 

5 orang staff 

Dept. Perencanaan dan 

Pengembangan 

1 orang Kepala Dpt. 

6 orang Staff 

Dept. perizinan dan 

Regulasi 

1 orang Kepala Dpt. 

6 orang Staff 

Dept. Operasional 1 orang Kepala Dpt. 

5 orang Staff 

Total staff 27 orang  
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13 DIREKTORAT UMUM 

METEOROLOGI 

GEOFISIKA  

Dept. Administrasi dan 

Keuangan 

Sub-Dept. Administrasi 

Sub-Dept. Keuangan 

1 orang Direktur  

1 orang Kepala Dpt. 

5 orang Staff 

5 orang staff 

Dept. Perencanaan dan 

Pengembangan 

1 orang Kepala Dpt. 

5 orang Staff 

Dept. Metorologi  

Sub-Dept. Operacional 

Sub-Dept Municipio Dili 

1 orang Kepala Dpt. 

5 orang Staff 

5 orang Staff 

Total staff 25 orang  

14 DIREKTORAT UMUM 

INVESTIGASI 

KECELAKAAN  

Dept. Administrasi dan 

Keuangan  

1 Direktur 

1 orang Kepala Dpt. 

2 orang Staff 

5 orang Staff 

Dept. Investigasi 

Sub-Dept. Kecelakaan 

Udara 

Sub-Dept. Kecelakaan 

Laut 

Sub-Dept. Kecelakaan 

Darat 

1 orang Kepala Dpt. 

7 orang Staff 

7 orang Staff 

7 orang Staff 

Total staff 28 orang  

 

NO.  DEPARTEMENT KETERANGAN 

IV DIREKTORAT JENDRAL KELISTRIKAN 1 orang Direktur 

1 orang Secretaris 

15 DIREKTORAT 

UMUM 

ADMINISTRASI DAN 

KEUANGAN 

Dept. Administrasi dan 

Keungan 

Sub-Dept. Administrasi 

Sub-Dept. Keuangan 

Dept. Recursos Humanos 

1 orang Direktur  

1 orang Kepala Dpt. 

7 orang Staff 

7 orang Staff 

1 orang kepala dept. 

7 orang Staff 

Total staff 21 orang  

16. DIREKTORAT 

UMUM 

ADMINISTRASI 

PELAYANAN 

PUBLIK 

Dept. Desenvolvimento 

Consumidor 

Dept. Administrasi 

Pelayanan Publik 

 

1 orang Direktur  

1 orang Kepala Dept.  

10 orang staff 

1 orang Kepala Dept.  

10 orang staff 

Total staff 35 orang  

17. DIREKTORAT 

UMUM 

PENGADAAN 

Dept. Pengadaan Energi 

Nasional 

Dept. Pusat Listrik Dili  

1 orang Direktur  

1 orang Kepala Dpt. 

7 orang Staff 
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ENERGI  -Seksi Produksi  

-Seksi Distribusi 

-Seksi Keperawatan 

Dept. Pusat Energi 

Kabupaten   

- Seksi EDTL Baucau 

- Seksi EDTL Oecussi 

- Seksi EDTL Manatuto  

- Seksi EDTL Bobonaru 

- Seksi EDTL Liquica 

- Seksi EDTL Manufahi 

Dept. Pusat Energi Listrik  

Hera e Betano 

1 orang kepala Dept, 

3 orang staff 

3 orang staff 

10 orang staff 

1 orang kepala Dept. 

2 orang staff 

4 orang staff 

2 orang staff 

2 orang staff 

2 orang staff 

3 orang staff 

1 orang kepala Dept. 

10 orang staff 

  Total staff 48 orang  

18. DIREKTORAT 

UMUM LOGISTIC 

NASIONAL 

Dept. Bantuan Logistic 

Nasional 

Dept. de Bantuan Logistic 

Kabupaten 

- Seksi EDTL Baucau 

- Seksi EDTL Oecussi 

- Seksi EDTL Manatuto  

- Seksi EDTL Bobonaru 

- Seksi EDTL Liquica 

- Seksi EDTL Manufahi 

Dept. Pergudangan 

1 orang direktur  

1 orang kepala dept. 

4 orang staff 

1 orang kepala dept.  

2 orang staff 

4 orang staff 

2 orang staff 

2 orang staff 

2 orang staff 

3 orang staff 

1 Orang kepala Dept. 

3 orang staff 

Total staff 22 orang  

19. DIREKTORAT 

UMUM DISTRIBUSI 

DAN TRANSMISI 

Dept. Distribusi dan 

Transmisi 

Dept. Bantuan Tenaga Ahli 

Nasional 

Dept. Kajian 

Pembangunan 

Dept. Perawatan Pusat 

 

1 orang direktur 

1 orang kepala dept. 

10 orang staff 

1 orang kepala dept. 

10 orang staff 

1 orang kepala dept.  

15 orang staff 

1 orang kepala dept. 

10 orang staff 

Total staff 45 orang  

 

NO.  DEPARTEMENT KETERANGAN 

V DIREKTORAT JENDRAL AIR DAN SANITASI 1 orang Direktur 

1 orang Secretaris 
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20 DIREKTORAT 

UMUM 

ADMINISTRSI DAN 

KEUANGAN 

Dept. Administrasi dan 

Keuangan 

Sub-Dept. Administrasi 

Sub-Dept. Keuangan 

Dept. SDM 

1 orang direktur  

1 orang kepala dept. 

3 orang staff 

1 orang kepala dept. 

3 orang staff 

Total staff 6 orang  

21. DIREKTORAT 

UMUM AIR  

Dept. Bantuan Teknis 

Dept. Administrasi 

Pelayanan Publik  

Dept. Kajian 

Pembangunan  

Dept. Logistic Nasional  

- Seksi Logistik Dili 

- Seksi Logistic Kabupaten 

Dept. Pengadaan , 

Distribusi dan Maintenance 

Municipio Dili 

Dept. Produksi, Distribusi 

dan Maintenance 

Manucipios 

1 orang direktur  

1 orang kepala dept.  

15 orang staff 

1 orang kepala dept. 

10 orang staff 

1 orang kepala Dept. 

10 orang staff 

1 orang kepala dept. 

4 orang staff 

5 orang staff 

1 orang kepala dept. 

10 orang staff 

1 orang kepala dept. 

6 orang staff 

Total staff 48 orang  

22. DIREKTORAT 

UMUM SANITASI 

Dept. de Bantuan Teknis 

Dept. Studi Kelayakan  

Dept. Administrasi 

Pelayanan Publik 

Dept. Logistica Nacional 

- Seksi Logistik Distrik Dili 

- Seksi Logistik Distrik lain. 

Dept. produksi, distribusi 

dan pemeliharaan distrik 

Dili.  

Dept. produksi, distribusi 

dan pemeliharaan distrik 

lain. 

1 orang direktur 

1 orang kepala dept. 

15 orang staff 

1 orang kepala dept. 

10 orang staff 

1 orang kepala dept. 

12 orang staff 

1 orang kepala dept. 

4 orang staff 

4 orang staff 

1 orang kepala dept. 

5 orang staff 

1 orang kepala dept. 

8 orang staff 

Total staff 53 orang  

23. DIREKTORAT 

UMUM 

PENGAWASAN 

KUALITAS AIR 

Dept. Laboratorium 

Dept. Pengawasan 

 

1 orang direktur 

1 orang kepala dept 

4 orang staff 

1 orang kepala dept. 

6 orang staff 

  Total  10 orang  

    
Tabel 9 : Staff Kementerian PUTK sesuai department masing-masing 
Sumber: Hasil wawancara dan data dari staff dan Direktur Umum 
Recursos Humanos Sr. Celso M. H. Dacosta Oliveira. 
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NO. STAFF LAINNYA JUMLAH KETERANGAN 

1 Sopir Pribadi 39 orang  Yang mendapat fasilitas sopir pribadi adalah 

Menteri, Wakil Menteri, Direktur Jendral, 

Direktur Umum.  

2 Sopir operasional 

kantor 

15 orang Menunjan aktivitas perkantor 

3 Penggawal  11 orang  Pengawal terdiri dari 5 orang pengawal 

Menteri dan 3 orang pengawal untuk 

masing-masing Wakil Menteri 

4 Petugas 

Kebersihan 

15 orang   

5 Sekuriti 10 orang  Sekuriti 6 orang berjaga diluar, 2 orang 

berjaga di pintu masuk gedung dan 2 orang 

diruang kontrol 

6 Maintenance 30 Terdiri dari petugas Mecanical, electrical, 

plumbing dll.  

 

 

b. Studi Pengunjun Kantor Kementerian PUTK: 

NO. INSTANSI PENGUNJUNG/HARI  KETERANGAN 

 DIREKTORAT 

PEKERJAAN 

KEMENTERIAN  

± 5 orang per hari Kebanyakan yang datang 

adalah dari instansi lainnya. 

 DIREKTORAT PU  ± 10 - 15 orang per hari Masyarakat yang mengajukan 

proposal jalan, ijin mendirikan 

bangunan  

 DIREKTORAT 

KOMUNIKASI DAN 

TRANSPORTASI  

± 10 orang per hari Kebanyakan adalah masyarakat 

yang berkepentingan dalam hal 

perijinan kendaraan, surat ijin 

kendaraan ke Kupang 

 DIREKTORAT 

LISTRIK 

± 30 – 40 orang per 

hari 

Kebanyakan adalah masyarakat 

yang membeli pulsa listrik, 

pengajuan instalasi maupun 

perbaikan listrik 

 DIREKTORAT AIR  ± 10 orang per hari Kebanyakan adalah masyarakat 

yang membayar air, pengajuan 

instalasi maupun perbaikan 

jaringan air. 

 DIREKTORAT ± 5 orang per hari Keluhan, proposal sanitasi dari 

Tabel 10: Staff Pendukung Kementerian PUTK sesuai department masing-masing                                                                                               
Sumber: Hasil wawancara dan data dari staff dan Direktur Umum Recursos 
Humanos Sr. Celso M. H. Dacosta Oliveira. 
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SANITASI warga 

 

  

            

 

 

 Total dari pengguna kantor adalah:  

NO PENGGUNA JUMLAH 

1 Menteri dan Wakil Menteri 3 orang 

2 Advissor 9 orang  

3 Sekretaris  22 orang  

4 Direktur Jendral 5 orang 

6 Direktur Umum 23 orang 

7 Kepala TU 3 orang 

8 Kepala Departement 73 orang 

9 Staff  736 orang  

10 Penasehat Teknis 8 orang  

11 Sopir Pribadi 39 orang  

12 Sopir Operasional 15 orang  

13 Penggawal  11 orang  

14 Tenaga Kebersihan  15 orang  

Tabel  11: Hasil pengamatan dan wawancara dengan staff Direktorat Servisos 
Corporativos, Staff Apoio de Consumidore Direktorat Kelistrikan, Departement 
Perumahan dan Perkantoran, Bagian Apoio dos Consumidores Direktorat Air 
dan Sanitasi. 

Gambar 24: Bagian Apoio de Consumidores, tempat pelayanan pulsa listrik, 
layanan pemasangan baru, layanan pengajuan maintenance Direktorat 
Jendral Listrik, Direktorat Umum Apoio de Consumidores.                   
Sumber: Dokument pribadi 
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15 Tenaga Keamanan 10 orang  

16 Tenaga Maintenance 30 orang 

 TOTAL STAFF + PEJABAT 

KANTOR 

1002 orang pengguna 

aktif kantor  

15 Masyarakat ± 60 orang/hari 

 TOTAL  ± 1062 orang 

 

 

 

3.2. Studi Kebutuhan Ruang  

NO. RUANG  SIFAT KAPASITAS  

1. TOP MANAGERIAL  

 RUANG KERJA MENTERI  Privat 1 orang 

Ruang Tamu Privat 7 orang 

Ruang Kerja Sekretaris Semi-Privat 2 orang 

Ruang Kerja Staff khusus Privat  3 orang 

Ruang kerja Gabinete Inspetora Privat 1 orang Direktur + 5 

orang staff 

WAKIL MENTERI 1 Privat  1 orang  

Ruang Tamu Privat 7 orang 

Ruang Kerja Sekretaris Semi-Privat 2 orang 

Ruang Kerja Staff khusus Privat  3 orang 

Ruang kerja Penasehat Teknis Privat 4 orang 

Ruang Kepala TU Privat 1 orang 

Ruang sekretaris Kepala TU Semi-Privat  2 orang 

 ADMINISTRATIF 

 2 DIREKTORAT JENDRAL DOS SERVICOS CORPORATIVO 

 Ruang Direktur Geral Servicos 

Corporativos 

Privat 1 orang 

Ruang sekretaris Semi-Privat 1 orang 

Ruang tamu Semi-privat 5 orang 

DIREKTORAT UMUM ADMINISTRASI DAN KEUANGAN 

Ruang direktur Privat 1 orang 

Ruang kerja kepala dept + staff 

Dept Keuangan 

Privat dan 

semi-privat 

1 orang + 10 orang 

Tabel 12 : Jumlah Pengguna aktif Kantor PUTK. 

Sumber: Hasil wawancara dan data dari staff dan Direktur Umum 
Recursos Humanos Sr. Celso M. H. Dacosta Oliveira, pengamatan dan 
analisa. 
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Ruang kerja kepala dept + staff 

Dept Administrasi 

Privat dan 

semi-privat 

1 orang + 5 orang 

Ruang kerja Kepala Dept + staff 

Dept Peralatan, Barang  

Negara dan Logistic 

Privat dan 

Semi-Privat 

1 orang + 7 orang 

DIREKTORAT UMUM SDM   

 Ruang direktur Privat 1 orang 

Ruang kerja kepala dept. + staff 

dept. SDM 

Privat dan 

semi-privat 

1 orang + 6 orang 

Ruang kerja kepala dept. + staff 

dept. Protokol dan hubungan 

luar 

 1 orang + 6 orang 

 DIREKTORAT UMUM PERENCANAAN DAN PENGAWASAN 

Ruang direktur Privat 1 orang 

Ruang kerja kepala dept. + staff 

dept. perencanaan 

Privat dan 

semi-privat 

1 orang + 5 orang 

Ruang kerja kepala dept. + staff 

dept. pengawasan 

Privat dan 

semi-privat 

1 orang + 14 orang 

3. DIREKTORAT JENDRAL PEKERJAAN UMUM 

 Ruang direktur Privat 1 orang 

Ruang sekretaris Semi-Privat 1 orang 

Ruang tamu Semi-privat 5 orang 

 DIREKTORAT UMUM JALAN RAYA, JEMBATAN DAN PENANGANAN 

BENCANA ALAM 

 Ruang direktur Privat 1 orang 

Ruang kerja kepala dept. + staff 

dept. perencanaan pengawasan  

Privat dan 

semi-privat 

1 orang + 15 orang 

Ruang kerja kepala dept. + staff 

dept. konservasi dan perbaikan 

Privat dan 

semi-privat 

1 orang + 7 orang 

Ruang kerja kepala dept. + staff 

dept. pengerjaan proyak 

Privat dan 

semi-privat 

1 orang + 8 orang 

 DIREKTORAT UMUM, PERUMAHAN, PERKANTORAN DAN  

PERENCANAAN WILAYAH 

 Ruang direktur Privat 1 orang 

Ruang kerja kepala dept. + staff 

sub-dept. perumahan dan sub-

dept. perkantoran 

Privat dan 

semi-privat 

1 orang + 10 orang 

+ 10 orang 

Ruang kerja kepala dept. + staff 

dept. perencanaan 

Privat dan 

semi-privat 

1 orang + 10 orang 

 DIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

 Ruang direktur Privat 1 orang 
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 Ruang kerja kepala dept. + staff 

dept. laboratorium dan 

pengendalian kualitas 

Privat dan 

semi-privat 

1 orang + 6 orang  

Ruang kerja kepala dept. + staff 

dept. standarisasi dan kode 

Privat dan 

semi-privat 

1 orang + 10 orang 

4. DIREKTORAT JENDRAL TRANSPORTASI DAN KOMUNIKASI 

 Ruang direktur Privat 1 orang 

Ruang sekretaris Semi-Privat 1 orang 

Ruang tamu Semi-privat 5 orang 

 DIREKTORAT UMUM TRANSPORTASI DARAT 

 Ruang direktur Privat 1 orang 

Ruang kerja kepala dept. + staff 

sub dept. keuangan + staff sub 

dept. administrasi 

Privat dan 

semi-privat 

1 orang + 10 orang 

+10 orang 

Ruang kerja kepala dept. + staff 

dept. perencanaan dan 

pengembangan  

Privat dan 

semi-privat 

1 orang + 7 orang 

Ruang kerja kepala dept 

- Staff Sub Dept Operasional 

- Staff Sub dept. urusan daerah 

- Staff sub dept SIM dan 

Registrasi  

- Staff sub dept Inspeksi 

Kendaraan 

Privat dan 

semi-privat 

1 orang  

10 orang Staff 

7 orang Staff 

5 orang staff 

5 orang staff 

 DIREKTORAT UMUM TRANSPORTASI LAUT 

 Ruang direktur Privat 1 orang 

Ruang kerja kepala Dept. 

Administrasi dan Keuangan 

- staff Sub Dept. Administrasi 

- staff Sub Dept Keuangan  

Privat dan 

semi-privat 

1 orang  

5 orang Staff 

5 orang staff 

 

Ruang kerja kepala + staff Dept. 

Operacional Transportasi Laut. 

Privat dan 

semi-privat 

1 orang + 

5 orang Staff 

Ruang kerja kepala + staff Dept. 

Kordinasi Buruh dan Pekerja 

Privat dan 

semi-privat 

1 orang + 

3 orang Staff 

Ruang kerja kepala + staff Dept. 

Navigasi dan Komunikasi 

Privat dan 

semi-privat 

1 orang + 

5 orang Staff 

 DIREKTORAT UMUM TRANSPORTASI UDARA 

 Ruang kerja direktur  Privat  1 orang  

Ruang kerja kepala dept. + staff 

sub dept. keuangan + staff sub 

dept. administrasi 

Privat dan 

semi-privat 

1 orang + 5 orang + 

5 orang 

Ruang kerja kepala Dept. 

Transportasi Sipil.+ 

Privat dan 

semi-privat 

1 orang  

3 orang  
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Staff Sub-Dept. Pengawasan 

Staff Sub-Dept. Perizinan 

2 orang  

 Ruang kerja kepala Dept. 

Bandara Udara + 

Staff Sub-Dept Bandara Dili  

Staff Sub-Dept Bandara Baucau 

Staff Sub-Dept Bandara Suai 

Privat dan 

semi-privat 

1 orang  

4 orang  

2 orang  

2 orang  

 DIREKTORAT UMUM PEKERJAAN POS 

Ruang kerja direktur  Privat  1 orang  

Ruang kerja kepala dept. + staff 

sub dept. keuangan + staff sub 

dept. administrasi 

Privat dan 

semi-privat 

1 orang + 5 orang + 

5 orang 

Ruang kerja kepala + staff Dept. 

Perencanaan dan 

Pengembangan 

Privat dan 

semi-privat 

1 orang  

3 orang Staff 

Ruang kerja kepala + staff Dept. 

Operacional 

Privat dan 

semi-privat 

1 orang 

2 orang Staff 

 DIREKTORAT UMUM KOMUNIKASI DAN TEKNOLOGI 

Ruang kerja direktur  Privat  1 orang  

Ruang kerja kepala dept. + staff 

sub dept. keuangan + staff sub 

dept. administrasi 

Privat dan 

semi-privat 

1 orang + 5 orang + 

5 orang 

Ruang kerja kepala + staff Dept. 

Perencanaan dan 

Pengembangan 

Privat dan 

semi-privat 

1 orang + 

6 orang Staff 

Ruang kerja kepala + staff Dept. 

perizinan dan Regulasi 

Privat dan 

semi-privat 

1 orang + 

6 orang Staff 

Ruang kerja kepala + staff Dept. 

Operasional 

Privat dan 

semi-privat 

1 orang + 5 orang 

Staff 

 DIREKTORAT UMUM METEOROLOGI GEOFISIKA 

 Ruang kerja direktur  Privat  1 orang  

Ruang kerja kepala dept. + staff 

sub dept. keuangan + staff sub 

dept. administrasi 

Privat dan 

semi-privat 

1 orang + 5 orang + 

5 orang 

Ruang kerja kepala + staff Dept. 

Perencanaan dan 

Pengembangan 

Privat dan 

semi-privat 

1 orang + 

5 orang Staff 

 Ruang kerja kepala + staff Dept. 

Metorologi  

Staff Sub-Dept. Operacional 

Staff Sub-Dept Municipio Dili 

Privat dan 

semi-privat 

1 orang + 5 orang 

Staff 

5 orang Staff 

 DIREKTORAT UMUM INVESTIGASI KECELAKAAN 

 Ruang kerja direktur  Privat  1 orang 
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 Ruang kerja kepala + staff Dept. 

Administrasi dan Keuangan 

 1 orang + 2 orang 

Staff 

 Ruang kerja kepala Dept. 

Investigasi 

Staff Sub-Dept. Kecelakaan 

Udara 

Staff Sub-Dept. Kecelakaan 

Laut 

Staff Sub-Dept. Kecelakaan 

Darat 

 1 orang + 

7 orang Staff 

7 orang Staff 

7 orang Staff 

 

5.  DIREKTORAT JENDRAL KELISTRIKAN 

 Ruang direktur Privat 1 orang 

Ruang sekretaris Semi-Privat 1 orang 

Ruang tamu Semi-privat 5 orang 

 DIREKTORAT UMUM ADMINISTRASI DAN KEUANGAN 

 Ruang kerja direktur  Privat  1 orang  

Ruang kerja kepala Dept. 

Administrasi dan Keungan 

Staff Sub-Dept. Administrasi 

Staff Sub-Dept. Keuangan 

Privat dan 

semi-privat 

1 orang Kepala  

7 orang Staff 

7 orang Staff 

 

Ruang kerja Kepala + staff Dept. 

Recursos Humanos 

Privat dan 

semi-privat 

1 orang kepala  

7 orang Staff 

 DIREKTORAT UMUM DISTRIBUSI DAN TRANSMISI 

 Ruang kerja direktur  Privat  1 orang  

Dept. de Distribuicao e 

Transmissao 

Privat dan 

semi-privat 

1 orang kepala  

10 orang staff 

Ruang kerja kepala + staff Dept. 

Apoio Tecnico Nasional  

Privat dan 

semi-privat 

1 orang  

10 orang staff 

Ruang kerja kepala + staff Dept. 

de Estudo Viabilidade 

Privat dan 

semi-privat 

1 orang  

15 orang staff 

Ruang kerja kepala + staff Dept. 

Manutencoes Nacional 

Privat dan 

semi-privat 

1 orang  

10 orang staff 

6 DIREKTORAT JENDRAL AIR DAN SANITASI 

 Ruang direktur Privat 1 orang 

Ruang sekretaris Semi-Privat 1 orang 

Ruang tamu Semi-privat 5 orang 

 DIREKTORAT UMUM ADMINISTRSI DAN KEUANGAN 

 Ruang kerja direktur  Privat  1 orang  

Ruang kerja kepala + staff Dept. 

Administrasi dan Keuangan 

Sub-Dept. Administrasi 

Sub-Dept. Keuangan 

Privat dan 

semi-privat 

1 orang + 3 orang 

staff 

 

Ruang kerja kepala + staff Dept. Privat dan 1 orang + 3 orang 
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Recursos Humanos semi-privat staff 

 DIREKTORAT UMUM AIR 

 Ruang kerja direktur  Privat  1 orang  

Ruang kerja kepala + staff Dept. 

Administrasi dan Keuangan 

Sub-Dept. Administrasi 

Sub-Dept. Keuangan 

Privat dan 

semi-privat 

1 orang + 3 orang 

staff 

 

Ruang kerja kepala + staff Dept. 

de Apoio Tecnico 

Privat dan 

semi-privat 

1 orang + 4 orang 

staff 

Ruang kerja kepala + staff Dept. 

Estudo Viabilidade  

Privat dan 

semi-privat 

1 orang + 10 orang 

staff 

Ruang kerja kepala + staff Dept. 

de  Producao, Distribuicao e 

Manutencao Municipios 

Privat dan 

semi-privat 

1 orang + 6 orang 

staff 

 

 DIREKTORAT UMUM SANITASI 

 Ruang kerja direktur  Privat  1 orang  

Ruang kerja kepala + staff Dept. 

Administrasi dan Keuangan 

Sub-Dept. Administrasi 

Sub-Dept. Keuangan 

Privat dan 

semi-privat 

1 orang + 3 orang 

staff 

 

Ruang kerja kepala + staff Dept. 

bantuan Teknis  

Privat dan 

semi-privat 

1 orang + 4 orang 

staff 

Ruang kerja kepala + staff Dept. 

Studi Kelayakan  

Privat dan 

semi-privat 

1 orang + 10 orang 

staff 

Ruang kerja kepala + staff Dept. 

Produksi Distribusi dan 

Pemeliharaan 

Privat dan 

semi-privat 

1 orang + 6 orang 

staff 

 

 DIREKTORAT UMUM PENGAWASAN KUALITAS AIR 

  Ruang kerja direktur  Privat  1 orang  

Ruang kerja kepala + staff Dept. 

Laboratorium 

Privat dan 

semi-privat 

1 orang + 4 orang 

staff 

Ruang kerja kepala + staff Dept. 

Studi Kelayakan  

 

Privat dan 

semi-privat 

1 orang + 6 orang 

staff 

 DIREKTORAT UMUM LOGISTIC NASIONAL 

 OPERASIONAL   

 DN. Pekerjaan Kementerian 

-DN. Transportasi dan 

Komunikasi 

- DN. Pelayanan Listrik 

- Dept. Bantuan Teknis 

-DN. Pelayanan Air dan Sanitasi  

Privat dan 

semi-privat 

Privat dan 

semi-privat 

Privat dan 

semi-privat 

1 Orang + 1 

sekretaris 

1 orang + 5 staff 

1 orang + 5 staff 
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- Dept. Bantuan Teknis 

- Dept. Pelayanan Sanitasi 

- Dept. Perumahan dan 

Perkantoran 

- Dept. Pergudangan 

Privat dan 

semi-privat 

Privat dan 

semi-privat 

Privat dan 

semi-privat 

 

1 orang + 5 staff     

1 orang + 5 staff 

1 orang + 5 staff 

 

 

c. Hubungan Ruang 

Hubungan ruang sesuai dengan pengelompokan aktivitas menurut  

sifatnya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

              Jauh 

   Dekat 

  

Diagram 7: Pola ruang Pekerja Managerial,      

Sumber: Analisa pribadi 

Tabel 13: Studi Kebutuhan ruang,                

Sumber: Analisa pribadi 
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i. Pola ruang Top Managerial (Menteri, Wakil Menteri) 

 

 

 

ii. Pola ruang Middle Managerial dan Lower Managerial  

a. Direktur Jendral, Direktur Umum, Penasehat Teknis, 

Sekretaris, Kepala Departement. 

 

 

Diagram 8: Pola ruang Pekerja Managerial,    

Sumber: Analisa pribadi 

Diagram 9: Pola ruang Direktur Jendral, Direktur Umum, Kepala TU.                                                                            

Sumber: Analisa pribadi 
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iii. Pola ruang Administratif 

 

 

iv. Pola ruang Operasional, Pelayanan Masyarakat:  

a. Pola ruang pengaduan masyarakat 

 

 
Diagram 11: Pola ruang bagian Pengaduan masyarakat.  

Sumber: Analisa pribadi 

Diagram 10: Pola ruang staff,                                   

Sumber: Analisa pribadi 
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b. Pola ruang Direktur Umum Pelayanan Publik, Kepala 

Departement.  

 

 

 

c. Pola ruang staff Administrasi dan Lapangan Pelayanan 

Publik 

 

 

 

 

Diagram 12: Pola ruang direktur umum apoio de 

consumidor.  Sumber: Analisa pribadi 

Diagram 13: Pola ruang staff administrasi dan lapangan 

Pelayanan Publik.                                                                    

Sumber: Analisa pribadi 



118 
 

v. Pola ruang Pendukung sopir pribadi dan penggawal  

 

 

vi. Pola ruang servise 

 

 

 

 

Diagram 14: Pola ruang penggawal                                                                  

Sumber: Analisa pribadi 

Diagram 15: Pola ruang pekerja servis                                                                 

Sumber: Analisa pribadi 
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STUDI RUANG KHUSUS 

Pada pembahasan ini akan dibahas 3 ruang yang dipilih dan 

dibahas, 3 ruang tersebut adalah: 

- Ruang Kerja Menteri  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 25: Ruang Kerja Menteri                                                    

Sumber: Analisa pribadi 
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- Ruang kerja staff department beserta kepala department. 

 

 

- Ruang pelayanan masyarakat. 

 

Gambar 26: Ruang kerja Kepala Departement  dan Staff          

Sumber: Analisa pribadi 

Gambar 27: Ruang Pelayanan Masyarakat                         

Sumber: Analisa pribadi 
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1. Persyaratan Kualitas ruang19 

ASPEK  STANDAR 

SECARA UMUM 

TOLAK UKUR 

GREEN BUILDING 

PENERAPAN 

Tata Udara Kelembabang ± 

10 ̊C dibawah suhu 

tubuh, 26 ̊C, yaitu 

22 ̊C – 25 ̊C 

Tidak 

menggunakan AC 

pada tangga, 

corridor serta lobi 

lift, selain itu  

melengkapi 

vebtilasi alami atau 

mekanik 

- penggunaan AC 

Central untuk 

ruang seluruh 

ruang kerja, 

kecuali pada area 

tangga corridor 

dan lobby lift 

- mengadakan 

bukaan pada 

dengan 

pengunaan roaster  

Pencahayaan  Ruang kerja 

Departemen, ruang 

pelayanan. 

Pemanfaantan 

Chaya alami 

secara optimal 

sehingga minimal 

30 % dari luas 

lantai yang dipakai 

untuk bekerja 

mendapat 

intensitas cahaya 

minimal 300 lux,  

100-250 lux/m² 

dihitung 

berdasarkan 

kebutuhan dan 

fungsi bangunan 

serta SNI yang 

berlaku.20 

- penerapan dalam 

memasukan sinar 

matahari  adalah 

melalui 

penggunaan kaca 

pada dinding dan 

memangfaatkan 

bukaan jendela 

maupun pintu 

- pada malam hari 

ruang kantor akan 

disinari oleh 

bantuan lampu 

LED dengan 

sistem 

pencahayaan 

Down Light 

 

 

                                                           
19 Green Building Standart 
20 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 33 Tahun 2013, Standarisasi Biaya 

Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan Dan Standarisasi Harga Pengadaan 
Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 

Tabel 14: Persyaratan Kualitas Ruang.                 

Sumber: Analisa Pribadi 
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2. Bentuk, Tata Letak, Dimensi dan Warna21 

UNSUR Peraturan  

Pintu  Lebar minimum 90 cm, dalam 1 ruang minimal 

ada 2 pintu dengan arah bukaan keluar 

Koridor  Lebar minimum 1,80 cm  

Tanda Petunjuk 

Arah 

Jelas, dasar putih, huruf hijau  

 

 

3.2.1. Studi Kebutuhan Luas Bangunan 

 

 

 

 

                                                           
21 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 33 Tahun 2013, Standarisasi Biaya 

Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan Dan Standarisasi Harga Pengadaan 
Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 

Tabel 15: Bentuk Letak, Dimensi dan Warna 

Sumber: Analisa Pribadi 
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Jabatan  Jenis Ruang Jumlah 

Pengguna 

Jumlah 

Ruang 

Standar 

Ruang  (m²)  

Sumber Total 

Luas 

(m²) 

Menteri, Wakil 

Menteri 

Ruang Kerja  3 orang 3 28 m²   

 

 

 

 

 

 

    PM 

    SB 

    AN  

    DA 

84 m² 

 Situation Room 3 orang 3 40 m²  120 

Ruang Tunggu  3 orang  3 60 m² 180  

Ruang Tamu  3 40 120 

R. Rapat Internal   3 30 90 

R. Rapat Utama  1 160 160 

R. Simpan  3 14  42 

R. Server   3 3 9 

R. Istirahat Menteri   3 22 m²  66 m² 

R. Makan + Pantry  3 20 60 

Toilet  3 6  18 

Janitor  3 2.2  6.6  

Sekretaris  R. Kerja  3 orang 3 58 m²  58 

Agendaris  Ruang simpang  3 3 

Security  Ruang Kerja  6 3 

Ajudan  Ruang Kerja  6 3 

 TOTAL 1013,6 

Advissors/Staff 

Khusus 

(Grau 7, Esselon 

1A)  

Ruang Kerja  9  9 16 x 9     PM 

    SB 

    AN 

 

144 

   R. Rapat  5 20 x 5 PM 100 
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R. Tunggu  9 18 x 9     SB 

    AN 

    DA 

162 

R. Tamu  9 14 x 9  126 

R. Toilet  9 4 x 9 36 

R. Istirahat  9  10 10 

R. Makan + pantry 9  15 15 

Sekretaris Ruang Kerja  9 9 20 x 9 180 

 Ruang Simpan  9  5 x 9 45 

 TOTAL 818 

Chefe Gabinete 

(Kepala Tata Usaha 

(Grau , Esselon 3) 

Ruang Kerja  3 3 14      PM 

    SB 

    AN 

    DA 

42 

 R. Tamu   3 8     

 

 

 

   PM 

    SB 

    AN 

    DA 

16 

R. Rapat  3 20  60 

R. Tunggu   3 18  54 

R. Istirahat   3 10  30 

Toilet Chefe Gabinete  3 4  12 

Toilet Staff  3 2.2  6,6 

Janitor  3 2.2  6,6 

Sekretaris Ruang kerja  3 3 4.5  13,5 

Staff  Ruang kerja  9 3 3 x 2 6 

 Kepala Protokol Ruang Kerja  3 3 8 x 3 24 

R. staff 6 3 3 x 6 18 

Ruang Server  3 3 x 3 9 

Ruang simpang   3 4 x 3 12 

Ruang makan   3 10 x 3 30 



125 
 

Ruang fotokopi  3 4 12 

 TOTAL 309,7 

R. Asessor Tecnico 

(Grau 6, Esselon IB) 

Ruang kerja  6 2  16 x 6     PM 

    SB 

    AN 

    DA 

96 

Sekretaris Ruang kerja  3 3 5 x 3     PM 

    SB 

    AN 

    DA 

15 

Staff  Ruang kerja  9 3 3 x 9 27 

 Ruang Server  3 3 x 3 9 

Ruang simpang   3 4 x 3 12 

LOBBY MENTERI    20 20 

 Total  179 

  JUMLAH  2300.3 

 SIRKULASI 25% 575.075 

 TOTAL LUAS 2875,358 

 

 

 

 

Tabel 16 : Kebutuhan Ruang Top Managerial    

Sumber: Analisa Pribadi 
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Jabatan  Jenis Ruang Jumlah 

Pengguna 

Jumlah 

Ruang 

Standar 

Ruang  (m²)  

Sumber Total 

Luas 

(m²) 

Direktur Jendral 

(Grau 7, Esselon IA) 

Ruang kerja  5 18 x 5   PM  

 

 

 

 

    PM 

    SB 

    AN 

    DA 

90 

 R. Tamu  5 16 x 5 80 

R. Rapat  5 20 x 5 100 

R. Tunggu   5 10 x 5 50 

R. Simpan   5  6 x 5 30 

R. Istrirahat   5  10 x 5 50 

Toilet  5 4 x 5 20 

R. makan + pantry   5 18 90  

Sekretaris Ruang kerja 5 5 10 x 5 50 

Staff penunjang 

  

Ruang kerja  10 5 3 x 10 30 

Ruang simpang/arsip  5 4 x 5 20 

Ruang server 5 5 4 x 5   20 

 TOTAL 680 

R. Direktorat Umum 

(Grau 5, Esselon 

IIA) 

R. Kerja  23 23 14 x 23  PM 

 PM 

 

322 

 R. Tamu  23 12 x 23  

 

 

 

    PM 

    SB 

276 

R. Rapat  23 14 x 23 322 

R. Rapat Utama  23 6 x 23 138 

Ruang rapat   7 47 x 7 329 

R. Tunggu   23 12 x 23 277 

R. Simpan   23 3 x 23  69 
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R. Istrirahat   23 5 x 23     AN 

    DA 

     

115 

Sekretaris  R. Ruang kerja  22 23 10 x 23 223 

Staff Penunjang R. Ruang kerja   23 5 x 23 115 

Toilet  23 3 x 23 69 

Pantry  10 2.2 x 10 22 

Janitor  10 2.2 x 10 22 

Ruang server   23 3 x 23 69 

Ruang arsip   23 4 x 23 92 

Ruang fotokopy  23 6 x 23 138 

 TOTAL  2598 

R. Kepala 

Departement 

(Grau 4, Esselon 

IIIA) 

R. Kerja  73 73 12 x 73    PM 876 

 R. Tamu   10  6 x 10     PM 

    SB 

         

60 

R. Rapat   10 10 x 10 100 

R. Simpan  20 3 x 20 60 

  TOTAL  1096 

Staff Departement R. Staff Departement 736 736 4 x 736  2944 

R. Toilet 73 41 2 x 41     AN 

    DA 

 82 

736 

 TOTAL 2398 

 JUMLAH  6772 

 SIRKULASI 25% 1693 

   TOTAL LUAS 8465 

 
Tabel 17 : Kebutuhan Ruang Middle Managerial Lower Managerial dan Administratif                                                                                                           

Sumber Analisa Pribadi 
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I. OPERASIONAL 

Jabatan                   Jenis Ruang Jumlah 

Pengguna 

Jumlah 

Ruang 

Standar 

Ruang  

(m²)  

Sumber Total 

Luas 

(m²) 

DIREKTORAT UMUM PELAYANAN 

MASYARAKAT 

(Grau 5, Esselon IIA) 

     

Direktur R. Kerja  1 1 14   

 

 

    PM 

    SB 

    AN 

    DA 

     

  

14 

R. Tamu  1 12 12 

R. Rapat  1 14  14 

R. Rapat Utama  1 6  6 

Ruang rapat   1 47  47 

R. Tunggu   1 12  12 

R. Simpan   1 20 20 

R. Istrirahat   1 5  5 

Sekretaris  R. Ruang kerja  1 1 10  10 

Staff Penunjang R. Ruang kerja  1 1 5 5 

Toilet  1 3  3 

Pantry   4 4 

 Janitor  1 4  4 

Ruang server   1 3  3 

Ruang arsip   1 4  88 

Ruang fotokopy  1 6   

 TOTAL 169 

Kepala R. Kerja  5 5 12 x 5    PM 60 



129 
 

Department 

Listrik, Air, 

Sanitasi, PU dan 

Servicos 

Corporativos 

Staff  R. Staff Departement 30 1 4 x 30    

 

 

    PM 

    SB 

    AN 

    DA 

     

120  

Ruang server   1 3  3 

Ruang arsip   1 20 20 

Ruang fotokopy  1 6  6 

Toilet   1 3 3 

Ruang pelayanan  10  1 4 x 10  40 

Masyarakat  Ruang Tunggu 30 1 1,8 x 30 54  

Ruang pelayanan  10 1 1,2 x 10 12 

 Lobby 30 1 2 x 30  60 

Kepala Dept. 

Lapangan  

R. Kerja  4 4 12 x 4 48 

Staff (40 orang) R. Istirahat  4 4 x 40  160  

Loker   4 12 X 4 48 

Ruang arsip   4 6 X 4 24 

Toilet   2 3 6 

40  4 4 x 40 160 

 TOTAL 820 

  JUMLAH 993 

 SIRKULASI 25% 248,25 

  TOTAL KESELURUHAN 1241,25 

 
Tabel 18 : Kebutuhan Ruang Operasional                                                       

Sumber: Analisa Pribadi 
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II. RUANG PENUNJANG 

Jabatan  Jenis Ruang Jumlah 

Pengguna 

Jumlah 

Ruang 

Standar 

Ruang  (m²)  

Sumber Total 

Luas 

(m²) 

 Hall/Lobby Utama  1 200  AN, SB 200 

  Exhebition room    1 270 AN, SB 270 

Audio Visiual  1 170 AN, SB 170 

Media Center  1 160 AN, SB 160 

Ruang Alat   1 12 AN, SB 12 

Lift Menteri dan Wakil  1 70 AN, SB 70 

Ruang Rapat Umum  500 1 2 x 500 DA, PM, 

SB, AN 

1000 

Ruang Pusat Informasi  1 170 AN, SB 170 

Ruang Auditorium  200 1 2 x 200  AN, SB 400 

Ruang Fitness  1 300 AN, SB 300 

Gudang   1 30 AN, SB 30 

 TOTAL  2782 

    Sirkulasi 25 % 695.5 

     Total  3477.5 

 

 

 

Tabel 19 : Kebutuhan Ruang pendukung 

Sumber: Analisa Pribadi 
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III. SERVISE DAN PENDUKUNG  

Jabatan  Jenis Ruang Jumlah 

Pengguna 

Jumlah 

Ruang 

Standar 

Ruang  (m²)  

Sumber Total 

Luas 

(m²) 

Penggawal Ruang Istirahat 11 1 2 x 11 DA, PM, SB, 

AN 

22 

Ruang Loker 11 1 1,6 x 11 DA, PM, SB, 

AN 

17,6 

Sopir Pribadi Ruang Istirahat 39 1 2 x 39 DA, PM, SB, 

AN 

78 

Sopir 

Operasional 

Ruang Istirahat 15 1 2 x 15 DA, PM, SB, 

AN 

30 

 Loker 15 1 1,6 x 15 DA, PM, SB, 

AN 

24 

Toilet 1 1 2 DA, PM, SB, 

AN 

2 

Sekuriti  Ruang kerja  15 1 2 x 15  DA, PM, SB, 

AN 

30 

 Loker  15 1 1,6 x 15 DA, PM, SB, 

AN 

24 

Ruang Kontrol  5 1 6  DA, PM, SB, 

AN 

6 

Maintenance  Ruang Istirahat  30 1 2 x 30 DA, PM, SB, 

AN 

60 

  Ruang Loker 30  1 1,6 x 30 DA, PM, SB, 

AN 

48 

Toilet 2   2 DA, PM, SB, 2 
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AN 

Office Boy  Ruang Istirahat  15 1 2 x 15 DA, PM, SB, 

AN 

30 

 Ruang Loker 15 1 1,6 x 15 DA, PM, SB, 

AN 

24  

Toilet  2 2 x 2 DA, PM, SB, 

AN 

4 

Ruang Menyusui  7 12 x 7  DA, PM, SB, 

AN 

84 

Ruang Penitipan Anak   1 40 DA, PM, SB, 

AN 

40  

 TOTAL 525,6 

SERVIS Ruang pemilahan 

sampah  

 1 15 SB, AN 15 

Ruang STP  1 60 SB, AN 60 

Ground Tank  1 15/unit SB, AN 15 

Water Pump  1 40 SB, AN 40 

Ruang Travo  1 20 SB, AN 20 

Ruang MDP  1 25 SB, AN 25 

Ruang Chiller   2 12/unit SB, AN 24 

Ruang Cooling Tower  2 5/unit SB, AN 10 

Ruang Roof Tank  2 25/unit SB, AN 50 

Ruang Kontrol   1 12/unit SB, AN 12 

Ruang PABX  1 12/unit SB, AN 12 

Genset  1 50/unit SB, AN 50 

Ruang bahan Bakar  1 30 SB, AN 30 

Loading Dock Utama  1 45 SB, AN 45 
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Gudang Utama  1 40 SB, AN 40 

Gudang Direktorat Listrik  1 40 SB, AN 40 

Gudang Direktorat Air  1 40 SB, AN 40 

Gudang Direktorat 

Sanitasi  

 1 40 SB, AN 40 

 TOTAL  568 

KANTIN R Makan 100 1 1,8 x 100    

 

 

    PM 

    SB 

    AN 

    DA 

 

180 

Kasir. 2 1 2,5 x 2 5 

Dapur 

 1 10% x ruang 

makan = 

10% x 

180=18  

18 

Gudang  1 6 6 

Lavatory  2 3,2 x 2  6,4 

Klinik  Ruang dokter  1 6  6 

Ruang pemeriksaan   1 12 12 

Gudang   1 6 6 

Lavatory   1 3,2  3,2 

  TOTAL 230,6 

     TOTAL  1324,2 

    Sirkulasi 25% 331.05 

    TOTAL  1655,25 

 
Tabel 20 : Kebutuhan Ruang servise.     

Sumber: Analisa Pribadi. 
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IV.  PERHITUNGAN PARKIR 

Jabatan  Jenis Ruang kapasitas Standar Ruang  (m²)  Sumber Total Luas (m²) 

MENTERI, WAKIL 

MENTERI, DIREKTUR 

JENDRAL, DIREKTUR 

UMUM, STAFF KHUSUS, 

PENASEHAT TEKNIK, 

KEPALA TU (55) 

Parkir Mobil  

55 unit 

 2,3 x 4,5 

m/mobil = 

10,4 m² 

55 x 10,4  DA, SB, 

AN 

 572 

MOBIL OPERASIONAL  Parkir mobil 20 

+ Mobil 

Penggawal 3 

+ 2 truk pull 

back listrik  

+ 5 Truk 

Sampah  

2,3 x 4,5 

m/mobil = 

10,4 m² 

6 x 2.5 = 

15 

6 x 2.5 = 

15 

20 x 10,4 = 208 

 

15 x 2 = 30  

15 x 5 = 75 

DA, SB, 

AN 

313 

 

  

CHEFE DEPT. STAFF KANTOR (864) 

 Asumsi jumlah kendaraan 20% = 173 unit 1 orang = 1 170 x 10,4 DA, SB, 1768 
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staff: 

- Mobil: 20% 

- motor: 30% 

- Angkutan Umum : 50%  

  

mobil mobil  AN 

30%= 260 unit 

motor 

1 orang = 1 

motor 

0,8 x 1,8/motor  

1,44 x 425  

DA, SB, 

AN 

612 

50% = 432 

orang 

Bus 

medium 30 

seat 

15 unit bus 

2,2 x 7,7/ bus 

16,94  

15 x 16,94  

 

DA, SB, 

AN 

254,1 

Parkir difabel 2 per 100 

Mobil 173 = 4 unit 

4 unit parkir 

untuk difable 

2,3 x 4,5 

m/mobil = 

10,4 m² 

10,4 x 4 = 41   41,6 

PENGUNJUNG      

Asumsi jumlah kendaraan 

staff: 

- Mobil: 20% 

- motor: 30% 

- Angkutan Umum : 50%  

 

 

Parkir difabel 2 per 100  

20% = 6 mobil 

30% = 10 

motor 

50% = 15 

orang 

memakai ang-

kutan umum. 

 1 unit parkir  

1 orang = 1 

mobil 

1 orang = 1 

motor 

10,4 X 6 = 62,4 

1,44x10 = 14,4  

 

 

 

 

 

10,4 

DA, SB, 

AN 

78,8 

 

 

 

 

 

 

10,4  

  JUMLAH  3649,9 
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 SIRKULASI 200% 7299,8 

   TOTAL LUAS 10949,7 

 

 

V. PARKIR SEPEDA 

Salah satu poin dalam green building adalah adanya parkir sepeda 1 unit per 20 orang pengguna bangunan 

hingga maksimum 100 sepeda dengan perhitungan sebagai berikut: 

- Jumlah pegawai kantor adalah 1002:20 = 50.1 ~ 50 unit parkir 

Jabatan  Jenis Ruang kapasitas Standar Ruang  (m²)  Sumber Total Luas (m²) 

 Parkir Sepeda 50 unit 0,6 x 1,8/unit  DA,AN 54 

  TOTAL  54 

 

 

 

 

Tabel 21 : Kebutuhan Ruang Parkir mobil dan motor.                              

Sumber: Analisa Pribadi 

Tabel 22 : Kebutuhan Ruang parkir sepeda  

Sumber: Analisa Pribadi 
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VI. TOTAL LUAS BESARAN RUANG  

NO KELOMPOK RUANG  LUAS 

1 Top Managerial 2875,358 

2 Middle, Lower M. dan Administratif 8465 

3 Operasional  1166,25 

4 Pendukung 3477,5 

5 Service  1655,25 

6 Ruang Penunjang 1241,25 

7 Parkir mobil dan motor  10949,7 

8 Parkir Sepeda 54 

 TOTAL  29884,308 m² 

 

 

Tabel 23: Total besaran ruang 

Sumber: Analisa Pribadi 
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3.2.2.  STUDI SISTEM STRUKTUR 

Struktur sebuah bangunan dirancang sesuai dengan kebutuhan 

bangunan menurut tuntutan lingkungan guna menyokong bangunan 

tersebut. Sistem struktur memiliki fungsi untuk menyalurkan gaya gravitasi 

dan beban lateral, berasal dari beban mati yakni struktur itu sendiri dan 

beban hidup yakni beban manusia, dari atas kedalam tanah. Kantor 

Kementerian PUTK ini merupakan bangunan kantor yang akan digunakan 

oleh banyak orang, sesuai dengan studi yang telah dilakukan dibagian 

atas. Terdapat beberapa aspek dalam penentuan struktur yang akan 

digunakan, beberapa aspek tersebut antara lain adalah: 

 Kantor ini merupakan bangunan berlantai ± 7-8. 

 Aspek luar semisal angin menjadi salah satu 

pertimbangan dalam menentukan struktur utama 

bangunan, bangunan harus mampu bertahan 

terhadap beban angin.  

 Daya dukung tanah merupakan salah satu aspek 

yang mempengaruhi sistem struktur bangunan. 

Karena pergerakan tanah akan berpengaruh terhadap 

keestabilan bangunan. 

 Aspek lain yang berpengaruh terhadap pemilihan 

struktur adalah fungsi bangunan. 
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a. Kriteria Struktur Bangunan  

Menurut James C. Sneyder dan Antony J. Catanse melalui 

bukunya, yang sudah di terjemahkan, Pengantar Arsitektur 22 

disebutkan beberapa kriteria struktur pada suatu bangunan, 

kriteria tersebut adalah: 

 Kekuatan  

Sebuah struktur harus memiliki kekuatan guna memikul 

beban yang dihasilkan oleh bangunan tersebut. 

 Keseimbangan 

Struktur tersebut harus memiliki keseimbang, mampu 

berdiri sendiri dan bagian-bagiannya mampu saling 

mendukung 

 Service-Ability 

Selain berfungsi untuk menyalurkan beban juga berfungsi 

melayani kegiatan didalamnya.  

 Keamanan 

Struktur yang digunakan oleh suatu bangunan mampu 

bertahan terhadap kekuatan gempa, beban bangunan, 

serta mampu bertahan dalam bahaya kebakaran. 

 Awet (Durability) 

                                                           
22 Snyder, James C., Catanese, Anthony, J. Pengantar Arsitektur. Jakarta: Erlangga. 1989. Hlm. 
372-373   
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Sistem struktur bangunan mampu bertahan dalam jangka 

waktu sesuai perhitungan, salah satu factor keawetan 

dari struktur adalah bahan yang digunakan 

b. Studi struktur yang mungkin akan digunakan 

Guna merespon aspek-aspek yang telah dijabarkan diatas 

maka beberapa alternative sistem struktur dipilih dan dilakukan 

studi guna mengetahui sistem struktur yang cocok dan sesuai 

dengan projek tersebut, berikut beberapa alternative structure 

yang sesuai dengan bangunan tinggi: 

> Sistem Dinding Geser  

Terdapat 3 jenis dinding geser yakni: 

a) Core Walls, yakni dinding geser yang biasanya terletak 

pada tengah bangunan, selain untuk menahan beban 

lateral seperti gempa dan angina juga berfungsi sebagai 

tempat untuk sistem transportasi Vertical yakni tangga 

dan Lift. Sistem ini paling banyak digunakan karena 

paling ekonomis. 

b) Bearing Walls, merupakan dinding geser yang tembok-

temboknya berfungsi untuk menahan beban lateral juga 

berfungsi sebagai dinding partisi.  

c) Frame Walls, yakni dinding geser dimana kolom-kolom 

berfungsi untuk menahan beban lateral.  
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> Structure rangka kaku dan inti bangunan atau Core  

Structure rangka kaku merupakan sistem struktur yang 

akan beraksi ketika terjadi beban horizontal atau yang 

searah dengan dengan permukaan bumi, biasa disebut 

dengan beban lateral.    

 

 

 

Core bangunan terbuat dari beton bertulang dengan 

ketebalan sesuai kebutuhan serta terdapat dua metode 

pembangunan yakni precast dan cast in place. 

Gambar 29: Bangunan dengan sistem struktur rangka 
dimana terdapat core atau inti bangunan di bagian tengah.                                                                                   
Sumber: Google 

Gambar 28: a. Bearing Walls, b. Frame Walls, c. Core Wall      

Sumber: Google 
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c. Studi Sistem Struktur Pendukung Bangunan 

Selain struktur yang dibahas diatas terdapat sistem struktur 

pendukung yang dibagi menjadi 3 bagian23 yakni: 

 Substructure, yakni struktur bawah yang membentuk 

fondasi dari suatu bangunan. 

 Midle Structure merupakan susunan elemen-elemen 

pendukung semisal dinding. 

 Superstructure, yakni struktur bangunan yang berada 

diatas bagian atas bangunan. Merupakan perpanjangan 

keatas dari struktur bawah yakni fondasi. 

 

SUBSTRUCTURE 

I. FONDASI UTAMA 

1. Fondasi Tiang Pancang Merupakan suatu jenis pondasi yang 

biasanya dipakai pada saat daya dukung tanah tidak 

memungkinkan sehingga dengan fondasi ini maka beban bangunan 

dapat disalurkan sampai menemukan tanah keras. Untuk mencapai 

kedalam tertentu yang terdapat tanah keras antara lain 

menggunakan media semisal bamboo, kayau, besi uling ataupun 

betong bertulang, beton pra cetak. Kekurangan dari pondasi ini 

adalah pada proses pemasangan dimana akan menimbulkan 

                                                           
23 Ching D. K., Francis, Adams, Cassandra. Ilustrasi Konstruksi Bangunan. Jakarta: Erlangga. 2002. 
Hal 37. 
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getaran dan kebisingan selain itu dfaktor akses menuju lokasi harus 

dipertimbangkan karena menyangkut masalah angkutan. 

 

 

 

Kelebihan dari fondasi ini adalah: 

 Fondasi ini dapat mencapai tanah keras  

 Fondasi di fabrikasi sehingga keawtan dan mutu dijamin 

 Harga terjangkau 

Kekurangannya adalah: 

 Harus mempertimbangkan factor transportasi 

Gambar 30: Fondasi Tian pancang                              
Sumber: http://bangun-rumah.com 

Gambar 31: proses pemasangan fondasi tiang 
pancan menggunakan mesin.                                         
Sumber: http://sharing-butiran-ilmu-
abuhanna.blogspot.co.id 
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 Pada saat konstruksi kemungkinan besar akan 

menimbulkan bisingan dan getaran.  

2. Fondasi bore pile, merupakan jenis fondasi yang pada proses 

pengerjaannya dilakukan dengan cara mengebor pada titik-titik 

tertentu yang telah dipilih dengan demikian diberi tulangan dan 

dicor, kekurangan dari jenis fondasi ini adalah diperlukan alat berat 

guna melakukan pengeboran sehingga akses menuju lokasi proyek 

perlu dipertimbangkan. 

 

3. Fondasi Rakit, merupakan suatu jenis fondasi yang terbuat dari 

plat  plat beton dengan bentuk rakit yang melebar keseluruh dasar 

bangunan.fondasi ini dapat digunakan pada daerah dengan daya 

dukung rendah atau yang memiliki kolom dengan beban besar. 

Pondasi rakit biasanya digunakan untuk ruang basement yang 

dalam. 

Gambar 32: proses pemasangan 
fondasi bore pile                              
Sumber: 
http://boredpile88.blogspot.co.id/ 
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Syarat menggunakan fondasi rakit adalah: 

 Pemanfaatan ruang bawah tanahn, basement, sebagai tempat 

instalasi, parkir dan peruntukan lainnya.  

 Daya dukung tanah yang kurang dari 3 Kpa. 

 Jika setengah dari luas bangunan menggunakan fondasi 

setempat dan terjadi overlapping dan bangunan yang memiliki 

ketinggian lebih dari 9 lantai.  

II. FONDASI PENDUKUNG 

Selain fondasi utama, sebagai struktur, terdapat juga beberapa fondasi 

pendukung sebagai berikut: 

a) Fondasi Batu Kali: merupakan fondasi yang terbuat atau 

tersusun dari batu kali, berbentuk trapezium dengan bentuk 

memanjan. 

           

Gambar 33: Fondasi rakit dengan 
titik-titik kolom 

Sumber: google.com 

Gambar 34: Fondasi batu kali                                          
Sumber: http://kontemporer2013.blogspot.com 
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b) Fondasi Footplat, Fondasi footplate merupakan fondasi yang 

konstruksinya menggunakan beton bertulang dengan ukuran 

dan perhitungan tertentu, sesuai kebutuhannya. Jenis fondasi 

ini biasana digunakan untuk bangunan berlantai dua. Pada 

konstruksinya merupakan terusan dari kolom dan terdapat plat 

lantai yang diujung bawahnya. 

 

 

c) Retaining wall, merupakan dinding penahan tanah agar kondisi 

tanah tetap stabil dan tidak terjadi longsor, retaining wall sering 

diaplikasikan pada kondisi tanah miring atau yang mempunyai 

ketinggian yang berbeda. Terdapat 3 jenis yakni  

 Retaining Gravity wall, adalah jenis retaining yang 

menjadikan berat materialnya atau bahan pembuatnya 

sebagai element utama yang menahan tanah agar tidak 

terjadi pergeseran. 

 Semogravity retaining wall, yakni jenis retaining wall yang 

mengunakan beton bertulang sebagai penahan tanah. 

Gambar 35: Fondasi Footplat              
Sumber: http://kampuzsipil.blogspot.co.id/ 
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Retaining ini lebih kuat karena menggunakan beton yang 

diberi tulangan dengan spesifikasi tertentu 

 Cantilever wall, adalah jenis yang mempertahankan dinding 

retaining wallnya lebih tinggi, dinding ini material dasarnya 

adalah batang yang terbuat dari cement atau plat yang 

diperkuat oleh baja.  

MIDLE STRUCTURE 

Merupakan struktur bangunan yang berposisi diantar atap 

bangunan dan fondasi, middle structure terdiri dari kolom, balok dan 

dinding yang berfungsi sebagai jembatang penyalur bebang dari atap ke 

fondasi. 

1. Rangka 

a. Kolom, memiliki sifat kaku dan bagian dari  sistem struktur 

yang cukup ramping, fungsi dari balok adalah memikul beban 

dari balok dan menyalurkannya ke fondasi. Besaran kolom 

adalah sesuai dengan perhitungan karena kolom mengalami 

tekanan maupun tekukan yang berbeda sesuai beban yang 

dipikul. 

Terdapat tiga jenis kolom yakni: kolom pengikat sengkan 

lateral, kolom pengikat spiral dan komposit.  
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Terdapat 3 material kolom yakni: Beton Bertulang, Beton 

Komposit dan Baja. Sistem pembuatannya bisa Precast 

maupun Cast in Place.yang berarti pembangunan kolom di 

lokasi proyek. 

b. Balok, atau Beam24 merupakan bagian dari struktur yang 

berfungsi sebagai penopan untuk lantai yang berposisi diatas 

balok. Balok memiliki bentuk batangan yang bekerja sesuai 

arah transversal terhadap sumbunya25. Terdapat beberapa 

jenis balok yakni: 

1. Berdasarkan  tumpuannya terdapat 6 jenis yakni: tumpuan 

sederhana, tumpuan kantilever, balok terjepit, balok 

overhand, gabungan antara balok terjepit dengan balok 

tumpuk sederhana, dan balok kontinu (menerus). 

                                                           
24http://susetyo.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/45247/Gaya+geser+dan+momen+lentur.
pdf. 
25http://susetyo.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/45247/Gaya+geser+dan+momen+lentur.
pdf. 

Gambar 36: Jenis-jenis kolom                   
Sumber: Google.com 

http://susetyo.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/45247/Gaya+geser+dan+momen+lentur.pdf
http://susetyo.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/45247/Gaya+geser+dan+momen+lentur.pdf
http://susetyo.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/45247/Gaya+geser+dan+momen+lentur.pdf
http://susetyo.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/45247/Gaya+geser+dan+momen+lentur.pdf
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2. Berdasarkan keseimbangan statis: 

 Statis Tertentu (Statically Determinate) 

 Statis Tidak Tentu (Statically Indeterminate). 

Balok menerima beban dengan berbagai tipe semisal: Beban 

Terpusat (Concentrated Loads) yang contohnya adalah P1 

dan P2, Beban Terdistribusi (Distribuited Loads) contoh q, 

Beban Merata (Uniform Load) contoh beban q pada gambar 

(a), Beban yang berubah secara Linier (Linearly Varying Load) 

contoh beban q pada gambar (b) dan Kopel (Couple) 

contohnya adlah Momen Mı. 

Gambar 37: Jenis-jenis balok  berdasarkan tumpuannya                                                                                      
Sumber: 
http://susetyo.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/4
5247/Gaya+geser+dan+momen+lentur.pdf. 

http://susetyo.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/45247/Gaya+geser+dan+momen+lentur.pdf
http://susetyo.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/45247/Gaya+geser+dan+momen+lentur.pdf
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c. Sistem Lantai. Sistem lantai adalah bangian dari bangunan 

yang berbentuk bidang horizontal yang memiliki fungsi untuk 

memikul beban hidup, berupa manusia, binatang perabot dan 

peralatan yang dapat berpindah-pindah serta beban bati yakni 

berat dinding itu sendiri. Bidang lantai harus mampu 

menyalurkan beban secara horizontal ke balok dan 

meneruskannya ke fondasi. Plat lantai bisa terbuat dari beton, 

baja maupun kayu. Lantai terbuat dari beton bertulang yang 

bisa dibangun dengan metode cast in place maupun precast, 

Gambar 38: Jenis-jenis balok berdasarkan keseimbangan statis                                                                                  
Sumber: 
http://susetyo.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/45247/Ga
ya+geser+dan+momen+lentur.pdf. 

http://susetyo.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/45247/Gaya+geser+dan+momen+lentur.pdf
http://susetyo.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/45247/Gaya+geser+dan+momen+lentur.pdf
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sistem ini memungkinkan meminimalisir sampah pada lokasi 

bangunan serta lebih efisien. 

 

 

Terdapat beeberapa jenis sistem lantai yakni: 

 Flat Plate (Plat Datar), adalah plat lantai yang terbuat 

dari beton yang diperkuat dengan tulangan dengan 

ketebalan tertentu. Plat jenis ini tidak menggunakan 

balok sebagai penopan.  

 

 

 

 Sistem Flat Slab, merupakan sistem plat lantai 

yang tanpa menggunakan balok sebagai penopan. 

Gambar 39: ilustrasi cara kerja sistem lantai          
Sumber: DK. Ching 2003 

Gambar 40: Ilustrasi Flat Plate                     

Sumber: Google 
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Plat lantai ini langsun ditopan oleh kolom dengan 

dukungan dari Drop panel. 

 

 

 

 Waffe System (sistem lantai Grid), yakni sistem 

plat lantai yang ditumpu oleh balok-balok 

berukuran kecil yang saling bersilang. Ciri-ciri dari 

sistem ini adalah plat lantai yang tipis dan jarak 

antar balok yang cukup rapat.  

 

 

 

 Sistem Plat dan balok, merupakan sistem dimana 

plat lantai ditopang oleh balok yang menerus dari 

Gambar 41: Ilustrasi Flat Slab                     

Sumber: Google 

 

Gambar 42: Ilustrasi Waffe System                     

Sumber: Google 
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satu kolom ke kolom lainnya. Biasanya dipakai 

untuk plat lantai yang tidak beraturan.  

 

 

 

 Raised Floor, merupakan suatu jenis lantai yang 

dibuat tinggi berbentuk panggun. Sistem lantai ini 

biasanya digunakan pada ruangan instalasi kabel 

dan pemipaan yang rumit, dengan sistem ini spasi 

dibawah bisa digunakan untuk jalur isntalasi kabel 

maupun pipa. Sistem ini menggunakan modul 

panel yang berukuran 60x60 cm. 

     

 Gambar 44: Ilustrasi penggunaan raised floor 
Sumber: Google.com 

Gambar 43: Ilustrasi Plat Lantai yang 

ditopan oleh balok                                        

Sumber: Google 
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 Ada beberapa keungulan penggunaan raised floor 

yakni: 

 Tidak ada kabel yang akan berserakan dilantai 

maupun didinding karena semua kabel berada 

dibawah lantai. 

 Elevasi dapat diatur sesuai kebutuhan 

 Panel lantai dapat dibuka sewaktu perlu 

melakukan maintenance terhadap kabel maupun 

pipa-pia dibawah.  

 Bahan-bahan yang digunakan sebagai raised floor antara 

lain adalah Calcium Sulphate, berbahan kalsium atau sejenis 

zat kapur, Wooden Panel berbahan partikel kayu, atau 

partikel board dan cementitious atau light concrete atau 

beton ringan26. 

2. Core 

Menurut Schueller (1989) selain berfungsi untuk menahan gaya 

lateral Core juga berfungsi sebagai tempat diletakannya jalur 

transportasi vertical (lift, tangga) dan jaringan distribusi energy, 

berupa pipa-pipa wc dan pipa listrik 27. Jumlah core suatu 

bangunan bisa mencapai 2 buah tergantun kebutuhan dan 

perhitungan. Selain itu bentuk core atau inti bangunanpun bisa 

                                                           
26 http://www.mediabangunan.com/2013/05/mengenal-material-raised-floor.html 
27 https://www.academia.edu/6452826/CORE_INTI_BANGUNAN1 
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bermacam-macam semisal bentuk segitiga (Gedung Hotel 

Mandari Jakarta, Central Plaza Hongkong) dan bentuk lingkaran 

(Gedung Tabung Haji Malaysia). 28 

           

 

 

 

 

Fungsi sebuah bangunan akan mempengaruhi letak core. Letak 

inti bangunan dapat dipengaruhi oleh luas lantai bersih, jaringan 

utilitas, sirkulasi serta pemanfaatan cahayan alami (greeng 

building).  

                                                           
28 https://www.academia.edu/6452826/CORE_INTI_BANGUNAN1 

Gambar 45: terlihat core berbentuk 
segitiga sesuai dengan bentuk 
bangunan, Gedung Central Plaza, 
Wanchai, Hong Kong 

Sumber: 
http://www.mech.hku.hk/sbe/case_stu
dy/case/hk/centplaz/centplaz.htm 

Gambar 46: terlihat core berbentuk 
lingkaran sesuai dengan bentuk 
bangunan, Gedung Tabung Haji, 
Malaysia 

Sumber: 
http://www.slideshare.net/LovieTey/
menara-tabung-haji-case-study 
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3. Dilatasi, masa bangunan pada proyek yang terdapat lebih dari 

satu, dimana saling berhubungan, hubungan masa yang 

berbeda ini perlu mengaplikasikan sistem dilatasi yakni 

pemisahan masa bangunan secara struktur, hal ini perlu 

dilakukan agar mengantisipasi penurunan tanah sehingga 

meminimalkan kerusakan. Pada proyek kementerian pekerjaan 

umum ini dianalisa akan memiliki lebih dari 1 masa banguna, 

akan ada gedung parker dan gedung pelayanan masyarakat , 

maka dengan itu perlu adanya dilatasi antar bangunan. 

Terdapat beberapa macam-macam dilatasi: 

 Dilatasi dengan 2 kolom, baisanya dipakai pada 

bangunan yang memiliki bentuk linear atau 

memanjang, dengan penggunaan dilatasi maka jarak 

kolom akan diperpendek.  

Gambar 47: analisa pengaruh tata letak core                                                      
Sumber: https://www.academia.edu/6452826/CORE_INTI_BANGUNAN1 
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 Dilatasi dengan balok kantilever, dilatasi ini dilakukan 

dengan struktur balok kantilever, bentang balok 

kantilever maksimal adalah 1/3 dari bentang balok 

induk, tetapi pada lokasi dilatasi bentang kolom dapat 

dirubah yakni diperkecil menjadi 2/3 bentang kolom. 

   

 

 Dilatasi dengan balok geber, sistem dilatasi ini dipaia 

ketika jarak kolom ingin tetap dipertahankan namum 

memiliki kelemahan yakni apabila beban horizontal 

terlampau besar maka akan berakibat fatal.  

  

Gambar 48: Ilustrasi penggunaan dilatasi kantilever 
Sumber: Google.com 

Gambar 49: Ilustrasi penggunaan balok 
geber                                                                
Sumber: Google.com 
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 Dilatasi dengan konsol, dengan penggunaan sistem 

dilatasi ini jarak kolom bisa dipertahankan, sistem 

dilatasi ini banyak digunakan pada saat penggunaan 

material konstruksi yang prefabrikasi. 

                        

 

 

UPPER STRUCTURE 

Upper Structure, atau struktur atas, merupakan struktur yang memiliki 

fungsi sebagai penutuk bangunan.terdapat beberapa jenis konstruksi atap 

yakni konstruksi rangka atap kayu, rangka atap baja dingan, rangka atap 

baja konvensional, rangka atap beton. Pada umumnya bangunan tinggi, 

lebih dari 10 lantai akan menggunakan atap dak beton. Dapat 

dimanfaatkan sebagai roof garden. Berikut akan dipaparkan atap dak dan 

roof garden sebagai analisa yang kemungkinan akan dipakai dalam 

proyek ini: 

Gambar 50: Ilustrasi penggunaan sistem 
dilatasi dengan balok konsol                                                                                                       
Sumber: Google.com 
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1. Atap dak, betong bertulang, merupakan atap yang memiliki 

bahan dasar cemen dicor dan diberi tulangan dengan jarak 2x 

tebal plat yakni 14-20 cm, ketebalan minimumnya adalah 7 cm. 

2. Roof garden, roof garden adalah sistem atap yang bagian atas 

atap digunakan atau dimanfaatkan sebagai taman, berikut 

adalah beberapa manfaat dari roof garde: 

 Suhu didalam ruangan dapat terkontrol karena taman 

diatas dapat menggurangi dan menyerap panas yang 

dihasilkan oleh sinar matahari. 

 Air hujan dapat dimanfaatkan karena dapat ditampung 

didalam elemen tanah dan dapat digunakan kembali. 

 Dapat menciptakan sebuah stetika pada banguna, 

 Sangat cocok untuk digunakan pada bangunan atau 

rumah tinggal di daerah perkotaan dimana lahan untuk 

ruang terbuka hijau sangat terbatas. 

 

 

 

Gambar 51: Ilustrasi dari roof garden.                                           
Sumber: Google 
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3. Atap Rangka (Baja Konvensional), rangka atap suatu bangunan 

terdapat 3 jenis bahan yakni kayu, baja ringan dan baja 

konvensional. Pada bangunan gedung ini akan menggunakan 

rangka baja konvensional sebagai salah satu struktur atas. 

Konstruksi rangka baja adalah kumpulan dari batang-batang baja 

yang disusun bersama dan disambungkan menjadi bentuk 

segitiga seehingga mampu menjadi tumpuan terhadap bahan 

penutup atap. Dalam sambungan rangka baja menggunakan 

baut, las lumer maupun paku keliling.  

Dalam pembangunannya ada beberapa tahap yang harus 

menjadi bahan pertimbangan pada saat pemasangan yakni: 

- Kuda-kuda atap bangunan atau yang biasa disebut 

Kap Spant. 

- Ikatan angin, 

- Jembatang rangka, 

- Tiang transmisi yang berfungsi sebagai tempat kabel 

listrik 

 

 
Gambar 52: Ilustrasi dari baja konvensional    
Sumber: Google 
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3.2.3.  STUDI SISTEM UTILITAS 

3.2.3.1. Sistem Elektrikal  

a. Listrik  

Instalasi listrik pada umumnya berasal dari PLN (di Indonesia dan 

EDTL di Timor Leste), jaringan listrik akan dipasok melalui jaringan kabel 

yang disediakan oleh pemerintah dengan berbagai kabel bertegangan 

(diantaranya >20.000 volt, 1.00 – 20.00 volt sampai yang terendah yakni 

<1.00 volt) jaringan listrik ini akan didistribusikan melalui trafo listrik yang 

ada pada setiap bangunan. Ada 2 alternatif lainnya selain pasokan energy 

listrik dari PLN yakni Solar Panel dan Generator, Genset. Pada setiap 

lantai pada bangunan tinggi akan disediakan MDP yang berfungsi untuk 

mengatur distribusi listrik pada setiap lantai setelah dari MDP menuju ke 

terminal masing-masing. 

 
Gambar 53: Diagram aliran listrik pada bangunan berlantai banyak 
Sumber: Buku Panduan Sistem Bangunan Tinggi  
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Diagram diatas menunjukan diagram instalasi dari 3 sumber berbeda 

yakni PLN (EDTL). Ada beberapa panel yang berfungsi untuk 

mendistribusi energy listrik kedalam beberapa kelompok, sesuai 

daerahnya semisal perlantai untuk bangunan dengan banyak lantai. 

Berikut adalah analisa penggunaan energy listrik untuk digunakan oleh 

kantor Kementerian PUTK:  

                                                         Pencahayaan 

Pencahayaan koridor 

Ptotal = (daya x t x n2) x jumlah lantai (luasan) 

T = Waktu pemakaian 

N2 = Jumlah hari dalam satu bulan (hari Kerja) 

Ptotal = (1,25 kwh x 10 jam x 20 hari) x 29884,308 m² 

          = 7471077  kwh/bulan 

Pencahayan Ruangan Kantor serta fasilitas lainnya 

Ptotal = (daya x t x n2) x luasan 

          = (0,03 kwh x 10 jam x 20 hari) x 29884,308 m² 

          = 179305,848 kwh/bulan  

                                                    Penggunaan Lift 

Ptotal = (daya x t x n2) x jumlah lantai (luasan) 

          = (0,05 kwh x 10 jam x 20 hari) x 29884,308 m² 

          = 298843,08 kwh/bulan 

 

 

b. Sistem Penghawaan  

 Penghawaan Alami melalui Cros Ventilation  

Tabel 24: Perhitungan kebutuhan listrik untuk pencahayaan dan lift 

Sumber: Analisa Pribadi 
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Penghawaan alami adalah upaya memanfaatkan angin sebagai 

ventilasi yang digunakan didalam gedung. Angin yang akan 

digunakan didalam ruangan nasuk lewat bukaan semisal pintu, 

jendela dll. Angina yang masuk akan melakukan cross 

ventilation sehinga udara dapat bersikulasi lebih baik didalam 

ruangan. 

 

 Penghawaan Buatan 

Gambar 54: Sistem Cros Ventilation 

Sumber: Google 
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Penghawaan buatan adalah sistem udara yang didapat 

melalui bantuan AC, Air Conditioner. Terdapat dua 

sistem AC yakni: 

 AC Central, adalah sistem ac yang menggunakan 

air es sebagai pendingin udara bukan Freon 

seperti pada Ac Split, air didinginkan pada suhu 

5 ̊C dan dihasilkan didalam mesin Chiller. Berikut 

adalah unit-unit mesin yang diperlukan dalam 

sistem AC Central: 

o Coolong Tower  

o Chiller  

o AHU ( Air Handling Unit) 

o Ducting 

o Condensor 

 Gambar 55: Diagram Aliran AC Central 

Sumber: Google 
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 AC Split, sistem ini adalah AC yang dapat 

dipasangkan dan dikontrol per ruangan. Sistem ini 

menggunakan Freon untuk menurungkan suhu 

udara.  

      

3.2.3.2. Sistem Mekanikal  

a. Air Bersih  

Air bersih pada kantor ini menggunakan jaringan distribusi 

dari SAS (PDAM), terdapat 2 sistem dalam pendistribusian air yakni 

sistem down feed dan up feed. Berikut adalah penjelasannya: 

d. Down feed sistem, adalah distribusi ar bersih dari SAS yang 

kemudian di tampung di ground tank kemudian dipompa 

sebagian ke roof tank, setelah itu dialirkan ke tiap lantai sesuai 

kebutuhan dan perhitungan.  

Gambar 56: Diagram AC Split    
Sumber: google  
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Kekurangan dari sistem ini adalah  

 biaya relative lebih tinggi karena harus disediakan 

tanki di bagian atap bangunan sehingga adanya 

pembebanan tambahan.  

Kelebihannya adalah: 

 pada proses pendistribusian tidak memerlukan 

energy listrik  

 ketersediaan air ada pada tanki di atap 

e. Sistem up feed, adalah sistem distribusi dengan cara air dari 

SAS ditampung didalam ground tank kemudian dipompa ke 

setiap lantai. 

outdoor 

Gambar 57: Diagram distribusi air menggunakan sistem down feed.                                                                                             
Sumber: google  
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Kekurangan dari sistem ini adalah: 

 Pompa air bekerja terus-menerus ketika saat 

pemakaian air.  

 Kebutuhan akan pompa yang banyak. 

 Ketergantungan akan energy listrik untuk 

pendistribusian air.  

Kelebihannya adalah sangat efektif digunakan pada 

bangunan bertingkat rendah.   

Selain dari SAS ada sumber air yang dapat digunakan yakni: 

 Rain water harvesting, pengunaan terhadap air hujan yang 

ditampung.  

 Grey Water, air kotor yang diolah kembali dan digunakan 

sebagai flushing toilet dan untuk menyirami tanaman.  

Perhitungan penggunaan air bersih pada gedun PUTK adalah: 

Gambar 58: Diagram distribusi air menggunakan 
sistem Up Feed.                                                         
Sumber: google  
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Kebutuhan Air  = jumlah Penggunan x 100 liter per orang 

   = 1062 x 100  

   = 106200 liter  

Pembagian Tangki pada gedung: 

Tangki Atas  = 40 % x 106200 liter = 42480 liter 

Tangki Bawah  = 60% x 106200 liter = 63720 liter 

Kebutuhan air untuk sistem Hidran adalah V = Q + t (V adalah Volume air 

yang dibutuhkan, Q adalah Debit air Hidran dan t adalah waktu pasokan 

air), hidran yang berada pada luar bangunan memerlukan pasokan air 

minmal aalah 2400 liter per meter29 dengan tekanan 3,5 bar yang waktu 

minimal untuk menyalurkan air 45 menit maka dapat dihitung: 

 V = 2400 l/m x 45  = 108000 l/m 

Sedangkan untuk hidran didalam bangunan: 

  V = 400 l/m x 30 menit  = 12000 liter per menit 

b. Jaringan Air Kotor  

Air kotor ada 2 jenis yakni grey water dan air buangan dari septi tanck. 

Pada sistem pemipaan salah satu hal penting yang harus diperhatikan 

adalah kemiringan dari pipa-pipa yang digunakan karena akan 

menyebabkan kebocoran terhadap pipa-pipa tersebut. 

                                                           
29 SNI 03-1735-2000, Standar Nasional Indonesia tentang Perencanaan Akes Lingkungan untuk 
Pencegahan Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Gedung.  
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 Grey water merupakan air buangan dari hasil aktivitas dapur, 

cuci perabot masak, cuci makanan, air ini dapat diolah melalui 

STP atau Sewage Treatment Plant dimana air tersebut diolah 

dan dapat dimanfaatkan lagi semisal untuk penggunaan 

terhadap taman atau untuk flusing closet. Pengolahan grey 

water dapat dilakukan dengan cara Rotor Disk atau metode 

konvensional. Melalui rotor disk akan diberi oksegen kepada 

semacam bakteri yang akan menempel ke disk sehinga bakteri 

tersebut akan melakukan kontak dengan oksigen yang akan 

memakan kotoran yang terdapat pada air. Sistem konvensional 

adalah pemberian bakteri terhadap air secara langsun. 

 

 

 

 Sistem olahan air buangan septi tank adalah menyalurkan dan 

mengendapkan, memberi air tersebut dengan bakteri.  

Diagram 16: pengolahan grey water       
Sumber: Universitas Surabaya, 2014  
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3.2.3.3. Sistem Pemadam Kebakaran  
 

Beberapa penyebab terjadinya kebakaran adalah hubungan 

pendek arus listrik, sambaran petir dan kebakaran karena 

human error. Guna mengantisipasi terjadinya kebakaran ada 

beberapa sistem yang digunakan melakukan pemadaman: 

1. Smoke Detector  

Merupakan alat yang berfungsi untuk mendeteksi asap.  

2. Flame Detector  

Merupakan alat detector terhadap nyala api  

3. Sistem sprinkle 

Ada 2 jenis yakni: 

- Wet Riser System: yang artinya pipa basah, 

dimana didalam pipa-pipa tersebut sudah 

terdapat air bertekanantinggi yang siap untuk 

melakukan pemadaman ketika terjadi kebakaran. 

- Dry riser system: artinya  pipa-pipa dalam 

keadaan kosong, pipa-pipa tersebut akan diari 

secara otomatis ketika fire alarm memerintahkan.  

Sistem wet riser adalah yang paling banyak digunakan 

oleh gedung berlantai banyak, gedung bertingkat tinggi.  

4. Sistem hidran  



171 
 

Hidran merupakan alat pemadam kebakaran yang 

terletak di luar gedung, umumnya berada di halaman 

dekat dengan bangunan gedung. Dalam Keputusan 

Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor: 10/KPTS/2000 

tentang KETENTUAN TEKNIS PENGAMANAN 

TERHADAP BAHAYA KEBAKARAN PADA BANGUNAN 

GEDUNG DAN LINGKUNGAN Bagian 2: Akses Petugas 

Pemadam Kebakaran ke Lingkungan poin 2.2 tentang 

HIDRAN HALAMAN30 disebutkan: 

1. Tiap bagian dari jalur untuk akses mobil pemadam 

di lahan bangunan harus dalam jarak bebas 

hambatan 50 m dari hidran kota. Nila hidran kota 

tidak tersedia, maka harus disediakan hidran 

halaman. 

 

                                                           
30 Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor: 10/KPTS/2000 tentang 

KETENTUAN TEKNIS PENGAMANAN TERHADAP BAHAYA KEBAKARAN PADA 
BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGAN 

Gambar 59: Posisi akses mobil pemadam terhadap Hidran Kota                                                                                                 
Sumber: Keputusan Menteri 
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2. Dalam situasi di mana diperlukan lebih dari satu 

hidran halaman, maka hidran-hidran tersebut 

harus diletakan sepanjang jalur akses mobil 

pemadam sedemikian hingga tiap bagian jalur 

tersebut berada dalam jarak radius 50 m dari 

hidran.  

3. Supali air untuk hidran halaman harus sekurang-

kurangnya 38 1/detik pada tekanan 3,5 bar, serta 

mampu mengalirkan air minimal selama 30 menit. 

 

 

Selain hidran didalam keputusan menteri tersebut juga diatur 

jarak antara bangunan, guna melakukan proteksi terhadap 

meluasnya kebakaran dan demi akses terhadap mobil 

pemadam kebakaran. 

Gambar 60: letak Hidran halam terhadap 
jalur akses mobil pemadam kebakaran     
Sumber: Keputusan Menteri 
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Pada Bagian 2: AKSES PETUGAS PEMADAM 

KEBAKARAN KE LINGKUNGAN31 disebutkan: 

4.1. Lapisan perkerasan (hard standing) dan jalur akses 

masuk (acces way) 

4.1.1. Setiap bagian dari bangunan (bangunan kantor 

administrasi, pelayanan) perkerasan harus 

ditempatkan sedemikian rupa agar dapat 

langsun mencapai bekaan akses pamadam 

kebakaran pada bangunan, perkerasan 

tersebut harus mampu mengakomodasi jalan 

masuk dan maneuver mobil pemadam 

kebakaran, snorkel, mobil pompa dan mobil 

tangga dan platform hidrolik. 

4.1.1.1. Lebar minimum lapis perkerasan 6 meter 

dan panjan minimum 15 meter. Bagian-

                                                           
31 Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor: 10/KPTS/2000 tentang 

KETENTUAN TEKNIS PENGAMANAN TERHADAP BAHAYA KEBAKARAN PADA 
BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGAN 

 

Gambar 61: Jarak antara bangunan sesuai dengan 
keputusan menteri tahun 2000                                
Sumber: Keputusan Menteri 
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bagian lain dari jalur masuk yang digunakan 

untuk lewat mobil pemadam kebakaran 

lebarnya tidak boleh kurang dari 4 m.  

 

 

4.1.1.2. Lapisan perkerasan harus ditempatkan 

sedemikian agar tepi terdekat tidak boleh 

kurang dari 2 meter atau lebih dari 10 meter 

dari pusat posisi akses pemadam kebakaran 

diukur secara horizontal 

4.1.1.3. Lapisan perkeras harus dibuat dari   

metal, paving blok, atau lapisan yang 

diperkuat agar dapat menyangga beban 

peralatan pemadam kebakaran. 

4.1.1.4.  Lapisan perkerasan harus dibuat sedatar 

mungkin dengan kemiringan tidak boleh lebih 

dari 1:15, sedangkan kemiringan untuk jalur 

masuk maksimum 1:8,3. 

Gambar 62: Perkerasan untuk akses keluar masuk mobil 
pemadam kebakaran sesuai keputusan menteri tahun 2000 
Sumber: Keputusan Menteri 
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4.1.1.5. Lapis perkerasan dan jalur akses tidak boleh 

melebihi 46 m dan bila melebihi 46 m harus 

diberi fasilitas belokan.  

 

 

 

4.1.1.6. Radius terluar dari belokan pada jalur masuk 

tidak boleh kurang dari 10,5 m dan harus 

memenuhi persyaratan seperti terlihat pada 

gambar 3.  

 

 

Gambar 63: Fasilitas belokan untuk mobil pemadam 
kebakaran sesuai keputusan menteri tahun 2000 
Sumber: Keputusan Menteri 

Gambar 64: Radius terluar untuk belokan yang dapat dilalui 

Sumber: Keputusan Menteri 
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4.1.1.7. Penanda jalur , 1. Pada ke-4 sudut area lapis 

perkerasan untuk mobil pemadam harus 

diberi tanda. 2. Penanda sudut-sudut pada 

permukaan lapis perkerasan harus dari 

warna yang kontras dengan warna 

permukaan tanah atau lapisan penutup 

permukaan tanah. 3. Area jalur masuk pada 

kedua sisinya harus ditandai dengan banhan 

yang kontras dan bersifat reflektif sehingga 

jalur masuk dan lapis perkerasan dapat 

terlihat pada malam hari. Penandaan tersebut 

antara jarak tidak melebihi 3 m satu sama 

lain dan harus diberikan pada kedua sisi jalur. 

 

 

 

Selain Hidran Halam terdapat juga Hidran didalam 

bangunan, hidran ini adalah haidran yang terdapat 

selang kebakaran dengan diameter 1,5’ sampai 2’ 

dengan bahan tahan api. Berposisi antara 60 meter 

Gambar 65: Penanda area jalur masuk 

Sumber: Keputusan Menteri 
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dikarenakan oleh factor panjan selang hidran yang hanya 

mencapai 30 meter.  

5. Fire Extinguiser 

Adalah alat pemadam dengan bentuk tabung dimana 

didalamnya dapat berisi CO₂, Foam dan Serbuk. Ketiga 

bahan ini memiliki fungsi yang berbeda dalam 

pemadaman yakni Foam untuk keadaan kebakaran 

dimana terdapat bahan bakar minyak, biasanya dipakai 

pada pemadamam di Bandara Udara karena terdapat 

Avtur, Serbuk digunakan terhadap kebakaran yang 

disebabkan oleh korsletin arus listrik dan kebakaran 

lainnya semisal disebabkan oleh bahan kimia. 

Kelemahan sebuk adalah akan meninggalkan residu 

yang dapat merusak barang elektronik, sedangkan CO₂ 

dapat memadamkan api dari apapun dan tidak 

meninggalkan residu yang dapat merusak alat elektronik.  

Karena didalam kantor ini terdapat berbagai macam 

bahan semisal kayu, plastic, multiplex, kertas serta 

berbagai alat elektronik maka penggunaan Fire 

Extinguiser yang berbahan CO₂  akan lebih cocok 

digunakan karena selain dapat memadamkan api juga 

aman terhadap barang elektronik. 
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 Berposisi pada setiap 20 sampai 25 meter. Biasanya 

terdapat didalam bangunan. 

3.2.3.4. Sistem Keamanan Bangunan 

Ada dua sistem yang digunakan yakni:  

 ISB yakni Intelligent System Building yang memiliki prisip 

sebagai berikut: 

 Pencegahan suatu area agar tidak dimasuki oleh 

orang yang tidak berkepentingan  

 Pengawasan terhadap area kantor 

 Penggunaan Access Card terhadap staff kantor 

 BMS atau Building Management System yakni sistem 

control terintegrasi yang dapat mengontrol Fire Alarm, 

CCTV, Building Atomatic System semisal Access Control 

System, Ligthing Control System, Lift Sistem, Sound 

System, Chiller, Pump dll.  

3.2.3.5. Sistem Penangkal Petir 

Petir merupakan dalah satu penyebab terjadinya kebakaran 

maupun ganguan pada jaringan listrik dan elektronik sehingga 

perlu mempertimbangkannya. Pada bangunan-bangunan tinggi, 

yang sangat rentan terhadap sambarang petir, perlu diberi alat 

penangkal petir agar mencegah sambarang petir terhadap 

bangunan. Salah satu jenis penagkal petir adalah Flash Vectron 

elektrostatis, cara kerjanya adalah berbasis kerja ESE atau head 
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unit yang dipasang pada di puncak tiang yang terletak diatas 

bangunan. Flash Vectron ini didesain untuk daerah beriklim tropis 

semisak Indonesia maupun Timor-Leste. 

3.2.3.6. Sistem Pengolahan Sampah  

Setiap orang rata-rata mengeluarkan sampah sebanyak 1 kg – 

2 gk setiap harinya maka untuk 1002 orang sampah yang harus 

ditampung adalah 1002 - 2004 kg. Cara pengolahannya adalah dari 

setiap lantai akan dibawa turun menggunakan sistem saft sampah 

kemudian sampah-sampah tersebut akan dipilah agar memisahkan 

barang sampah yang masih bisa dipakai akan didaur ulang dan 

yang tidak akan buang ke TPA. 

 Sampah basah seperti sampah organic: daun, sisa 

sayuran, sisa makanan, daging, tulang, kulit buah-

buahan direncanakan akan diolah dengan 

menggunakan composer 

 Sampah kering, sampah anorganik yang tidak dapat 

didaur ulang secara alami dan cepat oleh tanah 

seperti: botol kaca, gelas, kain, plastic, Styrofoam, B3 

(bahan beracun berbahaya) akan dibuang ke TPA. 

 Stiap ruang wajib ada tempat sampah yang terpisah 

antara sampah yang dapat didaur ulang, semisal 

botol bekas korang dan sampah yang tidak dapat 

didaur ulang.  
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3.2.3.7. Sistem Sirkulasi Vertikal 

 Lift  

Ada 2 jenis lift yang pada umumnya dipakai yakni jenis 

berpengerak motor dan jenis berpengerak dongkrak hidrolik, 

jika menggunakan lift dengan berpengerak motor maka 

mesin data akan berposisi diatas ruang luncur atau 

basement. Ruang luncur lift ditentukan oleh jumlah dan 

konfigurasi tata letak lift yang berjumlah maksimal 4 buah 

dalam satu daerah. Kapasitas muat lift hidrolik adalah 10 ton 

maksimum dengan ruas tunggal dan 50 ton dengan ruas 

ganda. Pada Proyek ini aka nada pembagian lift yakni lift 

untuk Zona Top Managerial dipisahkan dengan Zona lainnya 

dan terdapat pula lift barang.  

 

 

 Tangga  

Kebutuhan akan tangga darurat dihitung sesuai dengan 

standar SNI mengenai tangga darurat, dalam pasal 115 

dijelaskan: 

Gambar 66: Ukuran Lobby dan ruang untuk Lift                                  

Sumber: Panduan Sistem Bangunan Tinggi 
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 Dilarang menggunakan tangga melingkar 

(tangga spiral) sebagai tanga kebakaran. 

 Tangga kebakaran dan bordes harus memiliki 

lebar minimal 1,20 cm dan tidak boleh menjepit 

kebawah. 

 Tangga kebakaran harus dilengkapi dengan 

pegangan (hand rail) yang kuat setnggi 1,10 m 

dan mempunyai lebar injakan anak tangga 

minimal 28 cm dan tinggi maksimal anak 

tangga 20 cm. 

 Tangga kebakaran terbuka yang terletak diluar 

bangunan harus berjarak minimal 1 meter dari 

bukaan dinding yang berdekatan dengan 

tangga kebakaran tersebut. 

 Jarak pencapaian ke tangga kebakaran dari 

setiap titik dalam ruang efektif, maksimal 25 

meter apabila tidak dilengkapi dengan sprinkle 

dan maksimal 40 meter apabila dilengkapi 

dengan sprinkle.  

 Scalator 

Scalator bisa juga disebut sebagai tangga berjalan 

adalah salah satu sistem transportasi vertical berupa 

conveyor yang banyak dipakai untuk menggankut orang 
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dari satu lantai ke lantai lainnya. Scalator terdiri dari 

tangga terpisah yang dapat bergerak keatas dan 

kebawah menggikuti jalur yang berupa rail atau rantai 

yang digerakan oleh motor.  

 Sirkulasi Untuk Difable 

Ketentuan mengenai hal teknis sirkulasi diatur dalam 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum no. 30/prt/m/2006 

yaitu: 

Variabel  Sub Variabel Keterangan 

 

 

 

  Ramp 

Tekstur Lantai Halus dan tidak licin  

Derajat 

kemiringan 

Interior maksimal 7̊ dan eksterior maksimal 

6̊. 

Lebar jalur  Minimum 95 cm tanpa tepi pengamanan, 

minimum 120 cm dengan tepi 

berpengamanan 

Permukaan datar Bebas dan datar, pada awalan atau 

akhiran panjan minimum 160 cm. 

  

Tangga 

Dimensi anak 

tangga 

Tinggi pijakan adalah 15-19 cm dengan 

lebar pijakan 27-30 cm. 

Derajat 

kemiringan  

Maksimal 60̊ 

 

 

 

   Lift 

Jumlah lift  > 5 minimal 1 lift 

Dimensi lobby lift Lebar 185 cm dan panjan 110 cm 

Dimensi lift  Minimal 140x140 

Pintu lift  Memiliki indikat suara, minimal 110 cm 

Tombol lift Ketinggian minimal 90 cm dan maksimal 

130 

  Jarak pencapaian Antara tempat parker dan bangunan 
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    Parkir 

maksimal 60 cm 

Sign system  Diberi penanda dengan symbol khusus 

orang cacat 

Kemiringan  Memiliki kemiringan maksimal adalah 2 ̊

Dimensi area  Parker ganda memiliki lebar 620 cm dan 

120 cm di bagian tengah sebagai sirkulasi 

Jumlah parkir Untuk 1-20 parkir umum maka di sediakan 

1 untuk difabel 

 

 

3.2.3.8. Sistem Pencahayaan  

Ada 2 sistem dalam pencahayan yakni pencahayaan alami dan 

pencahayaan buatan. 

 Pencahayaan Alami 

Pada pencahayaan alami yang akan diterapkan dalam proyek ini 

adalah melalui pemilihan material kaca yang akan diaplikasikan ke 

bukaan semisal pintu, jendela maupun sebagai curtain wall sendiri, 

dengan cara ini pemanfaatan cahaya alami untuk menyenari ruang 

dalam kantor dapat lebih maksimal, namum tentu saja akan ada 

sekondari skin sehingga tidak semua cahaya masuk, karena akan 

berpengaruh terhadap suhu didalam gedung 

Tabel 25: Perhitungan sirkulasi untuk difabel 

Sumber: Permen PU No. 30/prt/2006 
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 Pencahayaan buatan 

Pada sistem cahaya buatan akan didimaksimalkan pada area-area 

yang kurang mendapatkan sinar matahari. Pencahayan buatan 

dapat diperoleh dari energy listrik melalui: 

1. Lampu Pijar 

2. Lampu TL 

3. Lampu Halogen 

4. Lampu LED 

3.2.3.9. Sistem Pengolahan Air Hujan  

Merupakan sebuah sistem yang diperuntukan untuk memanfaatkan 

air hujan untuk digunakan kembali. Berikut adalah cara kerjanya: 

 Menggumpulkan seluruh air hujan yang jatuh keatap bangunan.  

 Mengesterilkan Air dari sampah-sampah semisal daun pohon. 

Gambar 67: Ilustrasi pencahayaan alami dengan sudut 

kemiringan matahari                                                

Sumber: Google 
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 Air hujan yang sudah steril dari sampah dikumpulkan didalam 

sebuah tangki. 

 Menggunakan kembali air hujan yang telah tertampung untuk 

hal lain semisal penyiraman terhadap tanaman.  

3.2.3.10. Sistem Komunikasi Gedung dan Pemanfaatan Teknologi  

1. Smart Building Systems 

A. Fiber Optic  

Pada perencanaan kantor baru ini diharapkan agar gedung kantor 

ini dapat berfungsi lebih baik dan lebih modern dari gedung 

sebelumnya, maka dari itu pemanfaatan teknologi baru dalam 

gedung merupakan sesuatu yang harus diperhatikan dan 

dipertimbangkan. Fiber optic adalah teknologi yang beroperasi 

dengan basis internet berkecepatan tinggi. Dengan ini diharapkan 

pekerjaan kantor akan lebih mudah karena dioperasikan secara 

digital. Selain pekerjaan administrasi pekerjaan berupa control pintu 

tanpa awak, lampu sensoric, CCTV dan lainnya dapat didukung 

oleh sistem fiber optic. 

 

Gambar 68: Diagram cara kerja instalasi fiber optic             
Sumber: Telcom Indonesia 
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Dengan adanya jaringan fiber optic didalam bangunan maka 

dapat dimanfaatkan untuk melakukan control yang terpusat didalam 

bangunan. Control terpusat ini melingkupi Jaringan Kabel 

Komputer, Jaringan Data, Internet dan WLAN, Automatic Curtain, 

Sistem Acces Card untuk pintu dan Sistem Kontrol Lampu 

Otomatis. 

B. Jaringan Kabel Komputer 

Adalah sistem jaringan yang mengontrol seluruh computer yang 

berada didalam kantor. Meskipun terdapat banyak didalam kantor 

tetapi tetap saling terhubung.  

 

C. Jaringan Data 

Merupakan Jaringan yang menghubungkan setiap computer 

dengan Komputer utama. Pengunaannya dapat melalui LAN atau 

Local Area Network. Sistem ini merupakan sistem yang terdiri dari 

Hardware dan Software. Seluruh computer dapat dihubungkan 

Gambar 69: Ilustrasi Konfigurasi 

Layanan Jaringan Komputer                                                  

Sumber: Sistem Telekomunikasi 

Gedung, Politeknik Negeri Bandung. 

2011 



187 
 

secara terpusat atau Star Linear (Bus) dan Ring, sistem ini dapat 

menyediakan layanan semisal: 

 E-mail 

 Transfer data 

 Keamanan Jaringan Input data dari OCR, Optical 

Character Reader, atau alat baca optic.  

 Tersambung dengan printer dan facsimile  

 

 

 

D. Internet dan WLAN  

Pengunaan Wi-Fi dengan perangkatnya yang diletakan pada setiap 

ruangan dengan perangkat pengguat sinyal WLAN.  

E. Sistem Kontrol Lampu Otomatis 

Merupakan sistem smart building yang berfungsi untuk melakukan 

control terhadap operasional lampu. Sistem pengoperasiannya 

menggunakan mikrontroler AT89851 yang terdiri dari dua bagian 

Gambar 70 : Ilustrasi Jaringan Data mengunakan sistem LAN                                                         

Sumber: Sistem Telekomunikasi Gedung, Politeknik Negeri 

Bandung. 2011 
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yakni Hardware dan Software. Perancangan Hardware terdiri dari 

rangkaian minimum mikrokontroler32, rangkaian satu daya serta 

rangkaian relay, sementara Software menggunakan bahasa C.  

F. Pengeras Suara 

Digunakan untuk meyampaikan berita atau hal lainnya kepada 

seluruh pengguna kantor 

G. Handy Talky atau HT 

Merupakan perangkat komunikasi yang biasanya digunakan oleh 

petugas keamanan atau sejenisnya.  

2. Pemanfaatan Teknologi 

a. Double Skin Glas Wall atau Double Skin Façade 

Merupakan sebuah sistem yang membuat fasad transparan pada 

bangunan menggunakan kaca dengan spesifikasi tertentu, Double 

Glazed Low E33. Beberapa manfaat ada teknologi ini adalah: 

 Adanya view keluar bangunan 

 Dapat menurunkan radiasi sinar matahari sehingga 

bagian dalam bangunan tidak terlalu panas dengan 

demikian dapat menghemat energy untuk mendinginkan 

udara.  

 Mendapat pencahayaan alami.  

                                                           
32 Nindya, Smart Building System, Unika Soegijapranata. (2015) 
33 Permata Dewi, Cynthia, Huan, Rong-Yau & Nugroho, Agung Murti (2013); Strategi Double Skin 
Fasade Pada Bangunan Kampus National University Dalam Menurunkan Kebutuhan Energi 
Pendinginan, Universitas Brawijaya dan National Central University Taiwan.  
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3.2.4. STUDI SISTEM ENCLOSER 

Adalah sistem yang mencakup bahan pelindung bangunan dan 

bahan pembatas terhadap ruang didalam bangunan. Pemilihan bahan 

pada bangunan ini akan didasari oleh fungsi bangunan sebagai Kantor 

Publik.  

a. Dinding 

Merupakan salah satu element didalam bangunan yang memilik 

fungsi untuk menandakan ruang  dan memisahkan satu ruang 

dengan ruang lainnya. Bahan-bahan untuk dinding bisa berupa: 

 Batako, bahan dasar batako adalah campuran pasir, semen 

dan air yang kemudian dibentuk dengan ukuran 10 x 20 x 40 

cm.  

 Batu bata, batu bata adalah bahan untuk dinding yang 

terbuat dari tanah liat yang kemudian dibakar dengan suhu 

Gambar 71: 
Komponen pada 
sistem Double Skin 
Façade     Sumber: 
Case Study: A 
Double Skin Glass 
Wall, Cambridge 
Public Library 



190 
 

tertentu sampai menghasilkan warna merah. Batu bata 

memiliki ukuran yang lebih kecil dibanding dengan batako, 

22 x 10,5 x 4,8 cm sampai 24 x 11,5 x 5,5 cm. 

 Dinding Beton Precast, merupakan dinding yang berbahan 

dasar beton yang sudah dicetak dipabrik maupun dicetak 

dilokasi, cast in place.  

 Hebel/Bata Ringan, memiliki bobot yang lebih ringan dari 

batako, berbahan dasar pasir, semen, kapur, sedikit 

gypsum, air serta aluminium pasta sebagai bahan 

pengembang.  

 Clading/Dinding Lembaran adalah salah satu elemen dinding 

eksterior yang memiliki fungsi untuk menyerap panas yang 

disebabkan oleh efek cuaca. Selain itu juga berfungsi 

sebagai bahan untuk membentuk stetika suatu bangunan.  

 Dinding Partisi, adalah dinding non structural yang memiliki 

fungsi sebagai bahan penyekat antara ruang. Bahan untuk 

dinding partisi bisa berupa Gypsum board, Calsiboard, GRC, 

dll. Untuk sistem pemasangannya menggunakan rangka 

baja hollow mapun metal furring. 

 Kaca, pada bangunan kantor Kementerian PUTK ini kaca 

akan digunakan untuk berbagai keperluan semisal daun 

pintu, daun jendela maupun digunakan sebagai bahan 
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partisi. Terdapat beberapa jenis kaca yakni Tempered, 

laminated  serta Double glass dll.  

 Kusen adalah salah satu element dari sistem pintu dan 

jendela, bahan dasar dari kusen bisa berupa Aluminium, 

Kayu dan UPVC.  

 Plafond adalah suatu elemnt konstruksi yang memliki fungsi 

untuk menutup langit-langit dari sebuah bangunan, berposisi 

diantara sebuah ruangan dengan atap ataupun dak 

bangunan. Untuk bahan plafond pada kantor Kementerian 

PUTK ini dapat menggunakan Plafond Gypsumboard, 

Calsiboard dan PVC.  

 Penutup Lantai, adalah bahan finishing untuk lantai yang 

dapat berupa Keramik, parket, karpet, plester ekspose. 

3.2.5. ANALISA KONTEKS LINGKUNGAN  

Lokasi Yang dipilih untuk bangunan Kantor Kementerian PUTK ini 

tentunya ibukota Dili. Terdapat 2 Kecamatan yang dipilih yakni Kecamatan 

Vera Cruz, Desa Caicoli, dan Kecamatan Dom Aleixo. 

A. Kecamatan Vera Cruz 

Lokasi yang dipilih oleh pihak kementerian PUTK, persisnya adalah 

gudang IGE (Instituto de Gestao de Equipamentos, Institut Pengelolaan 

Alat Negara) saat ini. Berikut adalah spesifikasi wilayah Caicoli: 
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                                                 Luasan  

Postu Administrativo (Kecamatan) Vera Cruz = 32,77 Km²                                                

                                           Peraturan Daerah 

KDB : 60% 

KLB : 4 (asumsi) 

RTH : 40% 

GSB : ½ lebar jalan  

 

 

Pada saat ini belum ada Peraturan Tata Ruang daerah yang mengatur 

RTRW maupun peraturan yang lebih spesifik lagi semisal KDB, KLB, RTH 

dan GSB. 

 Kekuatan Buatan 

Regulasi 

Belum ada peraturan daerah yang mengatur tentang RTRW  

Fungsi Lokasi  

Pada Kecamatan Vera Cruz, Desa Caicoli, merupakan area dengan fungsi 

perkantoran lebih spesifiknya adalah kantor public. 

Hirarki Lokasi 

Selain sebagai area perkantoran, beberapa bangunan komersil dan 

perumahan juga terdapat di tempat tersebut 

 

 

 Amenitas Alami 

Tabel 26: Tabel Spesifikasi Kecamatan Vera Cruz                                                                 
Sumber: Sensus Populacao (Sensus Penduduk Tahun 2010) 

Tabel 27: Kekuatan buatan Sumber: 

Analisa Pribadi 
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Iklim  

Suhu rata-rata adalah 26,6 ̊C,  Curah hujan rata-rata adalah 150,6 mm dan 

kecepatan anginnya adalah 4,8 Km/h arah angin dari N ke NW. 

Topografi 

Secara topografi Municipio Dili relative datar dengan kemiringan berkisar 

antara 0 – 8 % mencapai luas sekitar 2,3 % dari luas seluruh Minicipio Dili. 

 

 

 Amenitas Buatan 

Jaringan Kota  

Lokasi berada di tengah kota, area ini akan menjadi area perkantor public34. 

Area ini adalah area yang cukup strategis karena berada di tengah kota 

dengan dilalu oleh salah satu jalan utama yang terkoneksi dengan seluruh 

jalan di Municipio Dili 

Citra Arsitektural 

Terdapat beberapa bangunan perkantoran di area ini antara lain Kantor Wakil 

Menteri 1 PUTK, Ministerio Solidariedade Sosial (Kementerian Sosial), 

Ministerio Estatal (Kementerian dalam Negeri), Sede Nasional CNE (di 

Indonesia adalah KPU), Ministerio da Justica (Kementerian Kehakiman), 

Ministerio de Saude (Kementerian Kesehatan) Direcao Nasional de Bombeiro 

(Kantor Pusat Pemadam Kebakaran) dan Beberapa kantor Departemen 

dibawah Kementerian PUTK. Rata-rata gedung perkantoran tersebut 

berlantai 2-5  

 

 

B. Kecamatan Dom Aleixo  

Kecamatan Dom Aleixo Terdapat beberapa desa yakni: 

                                                           
34 Hasil Wawancara dengan Sr. Jose Fontes, Chefe Departemento Edificasaun (Kepala 
Departemen Perkantoran/Bangunan) 

Tabel 29: Amenitas buatan 

Sumber: Analisa Pribadi 

Tabel 28: Amenitas Alami             

Sumber: Analisa Pribadi 
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1. Bairo Pite 

2. Comoro 

3. Fatuhada  

4. Kampung Alor  

Berikut data-data Kecamatan Dom Aleixo 

 Luas Kecamatan ini adalah 33,12 m² 

 Merupakan salah satu yang mulai padat penduduk 

 Kecendurungan daerah merupakan kawasan bisnis dan 

perumahan.  

 Terletak di sebelah barat dari pusat kota dengan jarak tempuh 

20 menit. 

 Topografi kecamatan adalah datar 

 Terdapat sebuah sungai besar yakni sungai Comoro 

 Belum adanya peraturan daerah yang espesifik mengatur 

peruntukan daerah ini. 

 Berikut spesifikasi kecamatan35 

                                                 Luasan  

Postu Administrativo (Kecamatan) Dom Aleixo = 33,12 Km²                                                

                                           Peraturan Daerah 

KDB : 60% 

KLB : 4 (asumsi) 

RTH : 40% 

                                                           
35 Hasil observasi lapangan  
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GSB : ½ lebar jalan  

 

 Amenitas alami  

Iklim  

Suhu rata-rata adalah 27 ̊C,  Curah hujan rata-rata adalah 150,6 mm dan 

kecepatan anginnya adalah 5,2 Km/h arah angin dari N ke NW. 

Topografi 

Secara topografi Municipio Dili relative datar dengan kemiringan berkisar 

antara 0 – 8 % mencapai luas sekitar 2,3 % dari luas seluruh Minicipio Dili. 

 

 

 

 Amenitas buatan  

Jaringan Kota  

Terdapat dua jalan Utama yakni Rua de Bairo Pite dan Avenida de Nicolao 

Lobatu. Terakses dengan jaringan air bersih dan listrik dari EDTL dan SAS.  

Citra Arsitektural 

Terdapat beberapa kawasan bisnis, yang paling besar adalah Palm Bisnis 

Center. Selain itu terdapat beberapa pusat bisnis mulai dari pertokoan, 

ruko, plaza dan pergudangan.  

Terdapat beberapa bangunan penting pada area ini yakni; Kantor 

Presiden, Markas Besar Falintil-Forca da Defesa de Timor-Leste (angkatan 

bersenjata Timor-Leste) Kantor Kementerian Perencanaan dan Investasi 

Strategis.  

 

Tabel 30: Spesifikasi kecamatan Dom Aleixo                                                        

Sumber: Analisa Pribadi 

Tabel 31: Kondisi Alami pada lokasi 

Sumber Analisa Pribadi 

Tabel 32: Kondisi buatan pada lokasi 

Sumber: Analisa Pribadi 
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     BAB IV 

   PROGRAM ARSITEKTUR 

4.1. KONSEP PROGAM 

4.1.1. Aspek Citra 

Menghadirkan nilai-nilai tradisional uma lulik melalui pembagian 

zona-zona yang merefleksikan filosofi uma lulik yang menjadi acuan 

dalam desain. Selain melalui zonasi unsur local dihadirkan pula melalui 

ornament – ornament yang melekat pada kehidupan sehari-hari 

masyarakat semisal Tais. 

4.1.2. Aspek fungsi  

Diharapkan kantor ini dapat berfungsi dengan baik dan semaksimal 

mungking dalam menujan seluruh aktivitas kementerian baik top 

managerial, middle managerial, lower managerial, administrative, 

pengunjung, pendukung, operasional, maupun service. 

4.1.3. Aspek Teknologi  

Pengunaan sistem green building merupakan sebuah langka dalam 

merespon iklim lingkungan, dengan system ini dapat mengguranggi 

penggunaan energy lama dengan menghadirkan energy terbarukan. 

Melalui teknologi yang diterapkan diharapkan mampu memberikan 

keamanan dan kenyamanan serta meningkatkan kinerja kementerian. 
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4.2. TUJUAN PERANCANGAN, FAKTOR PENENTU PERANCANGAN, 

FAKTOR PERSYARATAN PERANCANGAN 

 4.2.1. Tujuan Perancangan 

Perancangan kantor baru ini sebagai respon terhadap kurangnya 

ruang kerja kementerian PUTK.  

 4.2.2. Faktor Penentu Perancangan 

- Faktor Peraturan Municipio (Kotamadya) 

Kantor Kementerian ini akan dibangun di Municipio Dili. 

Sebagai ibukota tentunya merupakan pusat pemerintahan 

negara maka dari itu kantor ini akan berlokasi di Dili. 

Sampai saat ini belum ada peraturan kota atau Municipio, 

khususnya municipio Dili, yang membahas atau mengatur 

tentang regulasi RTRW. 

- Faktor Lingkungan dan letak site 

Site yang akan menjadi lokasi pembangunan area atau 

kawasan perkantoran yang terletak dipusat kota, site ini 

terhubung dengan akses salah satu jalan raya utama 

yang terkoneksi dengan seluruh jalan lainnya. 

- Pembagian zonasi ruang dan area sirkulasi dan menurut 

kelompok aktivitasnya 

Area sirkulasi dan area kantor didalam kantor sendiri 

dibagi menjadi area top manajerial, middle managerial, 

lower managerial, area administrative, area operasional 
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atau pelayanan masyarakat, area pendukung dan area 

service yang termasuk didalamnya adalah gudang-

gudang dari Direktorat Umum Apoio de Consumidor dari 

direktorat Jendral Air dan Direktorat Listrik 

- Penerapan konsep Neo-Vernakular 

Menerapkan filosofi uma lulik dalam pengelolaan ruang 

dalam kantor, selain itu menghadirkan unsur-unsur 

tradisional dalam ornament-ornament. 

- Penerapan Green Building 

Aspek-aspek green building yang akan diterapkan 

didalam bangunan kantor ini adalah:  

a) Zero run off, meminimalkan buangan air hujan 

keluar kawasan. 

b) Thermal control, membentuk iklim makro didalam 

ruangan secara alami 

c) Eco Friendly, penggunaan material yang 

mendukun membentuk iklim makro secara alami 

d) Recycle, reduce, reuse, pengelolaan sampah dan 

air secara terintegrasi,  

e) Menerapkan sistem yang menginterkonesksikan 

jalur pejalan kaki, kawasan kantor yang ramah 

pejalan kaki. 
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4.2.3.  Faktor Persyaratan Perancangan  

a. Persyaratan Arsitektur  

 Mampu menyediakan ruang kantor yang cukup 

untuk seluruh unit kerja kementerian 

 Pembagian sirkulasi dan area kantor yang 

tepat sehingga ke empat kelompok aktivitas, 

top managerial, middle managerial, lower 

managerial, administrative, operasional, 

pendukung dan servise, dapat beroperasi 

secara maksimal dan nyaman tanpa saling 

menggangu. 

b. Persyaratan Bangunan 

 Pemilihan struktur yang tepat sesuai 

kebutuhan untuk bangunan tinggi sesuai 

dengan lingkungan tapak. 

 Pemilihan dan penerapan material yang dapat 

mendukun sistem green building, 

 Penerapan sistem kemanan bangunan yang 

terintegrasi dan terkontrol  

c. Persyaratan Konteks Lingkungan  

 Pembangunan bangunan yang tidak merusak 

lingkungan  
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 Menginterkoneksikan jalur pejalan kaki didalam 

site bangunan sehingga menciptakan kondisi 

bangunan ramah pejalan kaki. 

 Pengadaan halte dan jalur pemberhentian baru 

didepan bangunan guna menyediakan tempat 

menunggu transportsi public serta tempat 

parkir transportasi public sehingga tidak 

menimbulkan kemacetan 

 Membangun tempat parkir tersendiri didalam 

bangunan sehingga kendaraan karyawan tidak 

parkir dibahu jalan sehingga meminimalkan 

kemacetan jalan. 

4.3. PROGRAM ARSITEKTUR 

4.3.1. Program Kegiatan 

a. Klasifikasi Kegiatan  

Terdapat 6 klasifikasi kegiatan yakni: 

                                    Aktivitas Top Managerial  

Merupakan aktivitas yang berhubungan dengan penentuan 

kebijakan, menerima masukan dari middle managerial, dan 

membawa rencana-rencana serta kebjakan kepada Council 

Minister untuk disahkan. 

                               Aktivitas Middle Managerial  

Tugas dan aktivitas Middle managerial adalah memberikan 

masukan kepada top managerial serta menyusun strategi 

implementasi dari rencana-rencana yang diputuskan oleh top 

managerial.  
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                                Aktivitas Lower Managerial  

Manajer bawah berhubungan dengan pelaksanaan detail 

pekerjaan. Semisal pembagian kerja, penjadwalan serta 

pengawasan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh staff. 

                                   Aktivitas Administratif  

Merupakan aktivitas yang berhubungan dengan surat menyurat, 

pembuatan laporan keuangan, laporan operasional kantor dan 

aktivitas administrasi lainnya. 

                                  Aktivitas Operasional 

Merupakan aktivitas yang bersifat operasional, yakni pelayanan 

terhadap masyarakat. Bagian kantor yang melakukan eksekusi 

terhadap kebijakan dengan pengawasan dari bagian 

administrative. 

                                  Aktivitas Pendukung 

Aktivitas yang mendukung atau memfasilitasi pekerjaan bagian 

Top managerial, middle Managerial, , semisal sopir pribadi, sopir 

operasional kantor dan pengawal menteri dan wakil menteri. 

                                 Aktivitas Servise  

Aktivitas yang dilakukan oleh bagian servise semisal petugas 

keamanan, petugas kebersihan.  

 

 

b. Rekapitulasi Luas Bangunan 

NO KELOMPOK RUANG  LUAS 

1 Top Managerial 2875,358 

2 Middle Managerial 4097,5 

3 Lower Managerial 1370 

4 Administratif 2997,5 

Tabel 33: Kelompok Aktivitas. 

Sumber: Analisa pribadi. 
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5 Operasional  1166,25 

6 Pendukung  3477,5 

7 Service  1655,25 

8 Ruang Penunjang 1241,25 

9 Parkir mobil dan motor  10949,7 

10 Parkir Sepeda 54 

 TOTAL  29884,308 m² 

 

 

Untuk menunjan fungsi bangunan sebagai kantor public maka perlu 

diperhitungkan building service dengan tambahan 25% untuk 

sirkulasi bangunan dari total luas bersih gedung yakni: 

 Sirkulasi    = 15%  = 4482,6462 m² 

 Dinding, Partisi, Struktur = 5%  = 1494,2154 m² 

 Transportasi Bangunan = 5%  = 1494,2154 m² 

 TOTAL LUAS ADALAH   = 7471,077 m² 

Luas Total adalah 29884,308 m² + 7471,077 m² = 37355,385 m² 

KLB = Maksimal, KDB = maksimal 60% GSB = ½ lebar jalan 

KDH = Minimal  

Bangunan kantor sebagai berikut: 

Luas lahan  = luas bangunan : KLB 

Tabel 34: Rekapitulasi luasan bangunan. 

Sumber: Analisa pribadi. 
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  = 37355,385 m² : 4 (Asumsi) = 9338,84625 m² 

Luas Lantai dasar = KDB x Luas lahan  

   = 60% x 9338,84625 = 5603,30775 m² 

Open Space = luas lahan – luas lantai dasar 

  = 9338,84625 – 5603,30775 = 3735,5385 m². 

c. Program Pola Ruang  

 

 
Diagram 17: pola Zona ruang antara kelompok 

aktivitas                                                               

Sumber: analisa pribadi  
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4.3.2. Program Sistem Struktur 

                                        STRUKTUR INTI  BANGUNAN  

Inti bangunan atau core dan Rangka Kaku 

                                        STRUKTUR BAWAH 

  

  

FONDASI  

  

Fondasi footplat  

Fondasi Tiang Pancang 

Retainning wall 

Fondasi Rakit untuk basement 

Fondasi Lajur  

                                       STRUKTUR TENGGAH 

 Jika panjan bangunan lebih dari 30 meter maka akan diberi dilatasi, begitu 

pula dengan bangunan dengan masa berbeda tetapi terhubung  

  

 

 

 

 

 

     KOLOM  

Penggunaan beton bertulang yang 

dicor di lokasi dengan ketebalan 

minimum adalah 15 cm dan diberi 

tulangan sesuai perhitungan dengan 

minimum 4 buah Ø 12 mm dengan 

jarak 15 cm 

Jarak antara beton bertulang minimal 

2,5 cm.  

Besaran Struktur kolom kantor ini 

sesuai dengan perhitungan yang 

mempertimbangkan factor desain, 

tinggi dan daya dukung tanah  

 

 

     PLAT LANTAI 

Kantor ini akan menggunakan struktur 

lantai beton. Minimum ketebalan 

lantai beton adalah 12 cm dan 7 cm 

untuk dak atap, untuk ukurang 

tulangan sesuai dengan perhitungan.  

  

 

 

Beton cor bertulan merupakan pilihan 

untuk balok dengan tulangan yang 

diperhitungkan 

Besaran balok penampang sesuai 
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      BALOK  dengan bentang kolom yang didesain 

      DINDING Beberapa bahan untuk dinding 

adalah, bata ringan. 

Double glass window. 

 Penggunaan kaca double glas 

window dengan lapisan thermal 

isulation 

                                    STRUKTUR  ATAS 

  

 

       ATAP 

Ketebalan minimum adalah 7 cm.  

Penggunaan atap daak beton dengan 

50% green roof, persyaratan green 

building,   

Sisa 50% adalah untuk fasilitas 

cooling tower, gondola dll. 

 

 

 

 4.3.3.  Program Sistem Utilitas 

Jaringan listrik  - Energy listrik dari EDTL (Eletricidade de 

Timor-Leste, semacam PLN di Indonesia), 

- Genset dan  

- solar panel sebagai energy alternative. 

Jaringan Air Bersih  - penggunaan air yang didapat dari jaringan 

distribusi SAS (semacam PDAM) dengan 

sistem distribusi down feed. Kebutuhan air 

untuk bangunan adalah 106200 

Jaringan Air Kotor  Grey Water, pemrosesan kembali air 

buangan wastafel dan pantry untuk digunkan 

sebagai flush toilet dan untuk menyirami 

tanaman. Dan black water.  

Jaringan Tata Udara - Pemanfaatan udara alami untuk koridor, 

tangga darurat,  

Tabel 35: Sistem struktur                                

Sumber: Analisa Pribadi 
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- penggunaan AC Central dan AC split. 

Jaringan pemadam 

kebakaran 

- Penggunaan springkel (wet riser system),  

- Penggunaan Hidran sistem yang terpasang 

diluar gedung sesuai ketentuan dari 

Peraturan Menteri RI. 

- Penggunaan alarm sebagai bagian dari 

pencegahan kebakaran. 

- Penggunaan Pendeteksi suhu dan 

Pendeteksi nyala api 

Jaringan Penangkal Petir - Penggunaan penagkal petir jenis Flash 

Vectron Electrostatis.  

Pengelolaan sampah - pengelolaan sampah terpadu, muali dari 

ruangan kerja dengan proses pemilahan dan 

penggunaan kembali untuk yang masih bisa 

digunakan, Recycle, Reuse and Reduce.  

Jaringan Keamanan Privasi - Penggunaan CCTV dan unit keamanan 

gedung  

- Penggunaan sistem kunci otomatis semisal 

RFID (digunakan untuk pintu ruang kerja 

Menteri beserta Wakil Menteri dan beberapa 

ruang khusus semisal ruang CCTV, ruang 

Arsip) 

Jaringan Komunikasi  Jaringan telepon PBAX, Jaringan kabel 

computer, jaringan data, Internet, pengeras 

suara dan HT. 

Sirkulasi Vertikal  Lift dan tangga darurat 

Pencahayaan  - Pemanfaatan cahaya alami  

- Penggunaan energy listrik melalui lampu 

jenis LED. 

Pemanfaatan Sistem 

Teknologi  

- Penggunaan sistem Fiber Optic 

- Pemanfaatan air hujan, melalui rain water 

harvesting. 

- solar panel sebagai energy alternative 

untuk listrik area luar bangunan 
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- Automatic Curtain  

- Double Skin Glass Wall 

Pemanfaatan Air Hujan  Menggunakan sistem rain water harvesting 

 

 

 

4.3.4. Program Lokasi dan Tapak 

Kriteria pemilihan tapak didasarkan pada salah satu tolak ukur green 

building yakni Apropriate Site Development bagian (b) yang mengenai 

tolak ukur pemilihan tapak.  

Ada 3 alternative tapak untuk proyek ini yakni 1 tapak resmi dari pihak 

Kementerian PUTK dan 2 tapak dari saya sendiri:  

1. Alternatif 1:  

 

 

 Tapak ini berlokasi di salah satu jalan utama kota Dili yakni Jalan 

Avenida Surik Mas dengan batas-batas sebagai berikut: 

Utara  :  gudang container Timor Lodge 

Tabel 36: Sistem Utilitas                                              

Sumber: Analisa Pribadi 

Gambar 72: Lokasi tapak alternative 1                       

Sumber: google maps 
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Barat   : pemukiman warga 

Selatan : Jalan Avenida de Surik Mas 

Timur  : Jalan Rua de ETDA  

 

            

 

 

 

 

a. Jaringan transportasi 

Lokasi diapit oleh 2 jalan yakni  

- Jalan Avenida Surik Mas merupakan jalan dengan 2 jalur 

yang memiliki lebar 13 meter masing- masing, jalan ini 

merupakan salah satu jalan utama kota Dili yang 

menghubungkan ujung timur kota dengan ujung barat. 

- Jalan Rua de ETDA merupakan jalan dengan lebar 7 meter 

yang menghubungkan 2 jalur utama yakni Jalan Avenida 
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Surik Mas dengan Avenida Presidente Nicolau Lobatu yang 

berada diutara jalan Avenida Surik Mas.  

b. Topografi  

Topografi tapak cenderung datar dengan sebuah selokan air pada 

bagian timur dengan lebar 2 meter dan 1 meter kedalaman yang 

memisahkan tapak dengan jalan Rua de ETDA. 

c. Utilitas 

Area ini terkoneksi jaringan listrik dari EDTL dan jaringan air dari 

SAS selain itu jaringan pembuangan pada area ini juga terkoneksi 

dengan salurang lingkungan.  

d. Kesesuaian lingkungan  

Lingkungan pada tapak ini cenderun bersifat lingkungan bisnis 

karena pesatnya pembangunan Ruko, Hotel, Toko Bangunan, dan 

sebuah kawasan bisnis yakni Palm Business Center.  

Selain itu pada area barat dan utara tapak ini dipenuhi oleh 

pemukiman masyarakat.   

2. Alternatif 2:  
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Lokasi ini terletak di daerah Fatuhada, persisnya di Jalan Rua de 

Hudi Laran yang terkoneksi langsun dengan Jalan Avenida de Nicolau 

Lobatu yang merupakan salah satu jalan protokol di ibukota Dili. Berikut 

adalah batas-batas dari tapak: 

Utara : Kantor Kementerian Perencanaan dan Investasi      

Estrategi.  

Barat  : Jalan Rua de Hudi Laran. 

Selatan  : Pemukiman masyarakat  

Timur :  pohon pisang  

 

 

 

 

Gambar 73: Lokasi tapak alternative 2                       

Sumber: google maps 
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a. Jaringan transportasi  

Lokasi ini dapat diakses melalui jalan Rua de Hudi Laran dengan 

lebar 7 meter, pada jalan ini belum ada jalur pejalan kaki di kedua 

sisinya. Jalur Jalan Hudi Laran belum diakses oleh transportasi 

umum, sehingga ketika memakai kendaraan public maka akan 

berhenti di Jalan Avenida de Nicolau Lobatu setelah itu baru 

berjalan kaki sekitar kurang lebih 100 meter baru mencapai tapak.  

b. Topografi 

Topografi pada tapak cenderung datar. 

c. Utilitas 
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Daerah ini terakses oleh jaringan listrik dan air yang didistribusikan 

oleh EDTL dan SAS.  

d. Kesesuain lingkungan  

Lingkungan saat ini masih merupakan lahan kosong pada bagian 

timur, pada bagian barat disudah dieksplorasi menjadi daerah 

pergudangan dan perumahan (dengan adanya perumahan Vila 

Harmonia) dan akan dikembangkan menjadi  kawasan bisnis 

(Futura Instalasaun de Comersio yang berada persis di depan 

tapak  

3. Lokasi yang ditunjuk oleh pihak Kementerian  

Sesuai hasil diskusi dan wawancara dengan pihak Departemen 

Perumahan dan Perkantoran Kementerian Pekerjaan Umum, Transportasi 

dan Komunikasi Timor-Leste lokasi yang dipilih dan ditetapkan oleh pihak 

kementerian adalah tapak yang saat ini digunakan sebagai gudang 

Instituto de Gestao de Equipamentos, IGE (Institut Pengelolaan Alat). 

Terletak di desa Caicoli, dengan batas-batas: 

- Utara  : Rua de Justica (Jalan Keadilan) 

- Barat   : Avenida de Mouzinho de Albuquerque 

(Jalan Mouzinho de Albuquerque) 

- Selatan : Avenida de Jacinto Candido (Jalan 

Jacinto Candido)  
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- Timur  : Kantor Ministerio da Administracao 

Estatal (Kementerian Dalam Negeri) 

 

 

 

Gambar 75: Lokasi Tapak                                               

Sumber: Departement Perumahan dan Perkantoran, 

Direktorat Jendral PU, Kementerian PUTK 

Gambar 74: posisi Tapak (kotak merah) di desa Vera Cruz                                                                                    

Sumber: Google map 
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Data lokasi; 

- lokasi ini diapit oleh 2 jalan besar, jalan Avenida de  Jacinto 

Candido de  dengan lebar 13 meter dan Avenida de Mouzinho de 

Albuquerque Colmera e  dengan lebar 13 meter dan satu jalan 

kecil, Rua de Justica dengan lebar 10 meter.  

- Merupakan kawasan perkantoran  

- Kontur tapat relative datar 

- Adanya pedestrian selebar 1, 2 meter pada bagian selatan, 

pedestrian selebar 2,5 meter pada bagian barat dan pedestrian 

selebar 1,5 pada bagian utara tapak. 

- Terdapat 7 tiang listrik pada bagian selatan tapak, 3 tiang listrik 

pada bagian utara dan 5 tiang listrik pada bagian barat. Rata-rata 

tinggi tiang listrik adalah ± 10 meter. 

- Kondisi fisik dari tapak:  

a. Kelembaban 70 – 80 % 

b. Kecepatan angin 4 – 5 km/h 

c. Kebisingan, Barat 67-78 dB, Utara 50-61 dB, Selatan 69-79 

dB, dan Timur 46-64 dB. 

d. Intesnsitas cahaya adalah 367 lux.  

e. Terdapat sebuah selokan air dengan kedalam  ± 1,5 meter 

dan lebar ± 3 meter dengan kondisi terbuka yang terletak di 

seberan jalan Jacinto Candido.  
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FOTO LOKASI  

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salah satu pertigaan pada 

bagian belakan tapak  

Kondisi bagian belakan tapak   

Kondisi bagian depan tapak, 

jalan Jacinto Candido 

Kondisi bagian samping kiri tapak, 

Jalan Mouzinho de Albuquerque  

Foto di bagian depan Tapak.  
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Sesuai dengan tolak ukur yang dikeluarkan oleh GBCI pada poin 

Apropriate Site Development bagian (b) maka tapak 3 (yang dipilih oleh 

Kementerian) merupakan lokasi yang paling sesuai. Berikut adalah ulasan 

mengenai poin Aporriate Site Development yang dikeluarkan oleh GBCI: 

a. Pemilihan Tapak,  

Dalam bahasan ini GBCI mengeluarkan poin bahwa suatu tapak 

yang terpilih harus dilengkapi dengan sarana dan pra sarana 

sebagai berikut: 

 Jaringan Jalan, lokasi terakses dengan 3 jalan yakni 2 

jalan utama kota, Jalan Avenida de Jacinto Candido dan 

Avenida de Mouzinho de Albuquerque, dan 1 jalan 

lainnya yakni Jalan Rua de Justica. 

 Jaringan Penerangan dan Listrik, pada ketiga jalan 

tersebut terdapat penerangan dan lokasi pun terkoneksi 

dengan jaringan listrik hasil distribusi EDTL 

 Jaringan Drainase, pada setiap jalan yang mengapit tapa 

ini terdapat saluran drainase yang terpelihara dengan 

baik, sudah direnovasi, selain itu adanya sebuah 

drainase yang besar dengan kedalaman sekitar 1,5 

meter dan lebar ± 3 meter dengan kondisi terbuka yang 

terletak di seberan jalan Jacinto Candido. 

 Sistem pembuangan, lokasi ini memiliki sebuah tempat 

sampah sendiri dimana sampah-sampah tersebut setelah 
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dikumpulkan disitu selanjutnya akan diangkut oleh mobil 

penggangkut sampah pada jam dan hari-hari tertentu 

sesuai jadwal.  

 Sistem pemadam kebakaran, pada saat ini seluruh jalan 

kota belum ada hidran untuk pemadam kebakaran 

namum untuk lokasi ini akan lebih mudah diakses oleh 

mobil pemadam kebakaran melalui ketiga jalan yang 

mengapit tapak. 

 Jalur pejalan kaki, pada setiap ruas jalan yang mengapit 

tapak ini terdapat jalur pejalan kaki dengan kelebaran 

yang berbeda-beda. 

 Jaringan telpon, lokasi ini terakses oleh jaringa telpon, 

terlihat dari tiang kabel telepon, providernya adalah 

perusahaan milik Negara yakni PT. Timor Telecom.  

 Jaringan Air Bersih, lokasi ini memiliki jaringan air bersih 

yang didistribusi oleh SAS.  

b. Aksesibilitas 

Pada lingkungan dengan radius 1500 meter terdapat  

 Taman Umum (Jardin 5 de Maio) 

 Parkir Umum (sedang dibangun di sisi selatan, yakni 

disepanjan jalan Avenida de Jacinto Candido) 

 Warung dan Toko (Restaurante Nila dan beberapa Toko) 
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 Pos keamanan polisi, terdapat Markas dari salah satu unit 

pelatihan kepolisian (PNTL). 

 Tempat ibadah, terdapat Catedral de Dili. 

 Tempat fotokopi umum, Loja Mae da Graca dan Tipografia 

yang merupakan toko alat kantor.  

 Fasilitas Kesehatan, terdapat 2 Apotik di sebelah barat yakni 

Apotic de Dr. Jaime dan Apotic de Dr. Rui M. de Araujo.  

 Kantor pemadam kebakaran, sekitar 1000 meter ke bagian 

selatan tapak terdapat markas besar Bombeiros de Timor-

Leste (pemadam kebakaran Timor-Leste). 

 Lokasi ini diakses langsun oleh angkutan umum sehingga 

terdapat halte pada 100 meter bagian barat tapak.  

 Perpustakaan, Liceu de Dili merupakan perpustakaan umum 

yang dikelola oleh Universitas Nasional Timor-Leste (UNTL). 

c. Kesesuaian lingkungan  

Lingkungan tapak, Caicoli, ini cenderun merupakan area 

perkantoran karena pada area ini terdapat bebrapa kantor yakni: 

- Kantor Kementerian Dalam Negeri, 

- Kantor Kementerian Sosial,  

- Kantor Kementerian Kesehatan,  

- Kantor Kementerian Keamanan 

- Kantor Perwakilan PBB 

- Kantor CNE (semacam KPU) 
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- Markas Besar PNTL (Mabes Polisi) 

- Kantor Wali Kota Dili 

- Kantor Bombeiros de Timor-Leste (Kantor Pemadam 

Kebakaran) 

- Universidade Nasional de Timor-Leste   

- CCD (Dili Convention Center) 

- Dan beberapa kantor untuk Institusi yang berafiliasi 

dengan bebrapa kementerian semisal Kantor RTTL 

(Radio Televisi Timor-Leste), Kantor Florestas 

(Kehutanan).  

Jadi dari analisa pada lokasi yang berada di Caicoli ini merupakan lokasi 

yang paling sesuai untuk proyek kantor Kementerian Pekerjaan Umum, 

Transportasi dan Komunikasi. 
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     BAB 5  

        KAJIAN TEORI 

5.1. Kajian Teori Penekanan/Tema Desain 

5.1.1. Interpretasi dan Elaborasi Tema Desain.  

a) Neo Vernakular  

Arsitektur Neo-Vernakular adalah bagian dari arsitektur post modern 

yang merupakan ciri arsitektur yang mencoba mengangkat  kembali nilai-

nilai local dalam sebuah komunitas kedalam suatu bangunan.  Berasal 

dari bahasa latin yang berarti asli. Arsitektur neo-vernakular 

memungkinkan nilai-nilai local sebuah komunitas diterapkan pada 

bangunan dengan kemasan modern. Penerapan konsep neo-vernakular 

tidak hanya melalui bentuk maupun lebih mendalam sampai mengangkat 

dan menerapkan filosofi arsitektur tradisional. Masyarakat Timor-Leste 

memiliki badaya dan produk budaya yang diturunkan dari generasi ke 

generasi sampai sekarang, budaya-budaya yang dimaksud semisal ritual 

Nahe Biti Boot36, ritual Sau Batar37 dan masih banyak lagi dan produk 

budaya antara lain adalah Uma Lulik yang merupakan rumah tradisional 

Timor-Leste. Berikut adalah penjelasan budaya dan produk budayanya:  

f. Uma Lulik 

Uma Lulik adalah rumah tradisional Timor-Leste, 

pada dasarnya terdiri dari 2 kata yakni Uma yang dapat 

                                                           
36 Duduk bersama untuk musyawarah 
37 Ritual syukuran atas hasil alam terutama jagun dan padi, dilakukan pada saat musim panen.  
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diartikan sebagai rumah dan Lulik yang berarti sakral. 

Rumah tradisional Timor-Leste merupakan rumah yang 

dikhususkan sebagai tempat penyimpanan barang-

barang leluhur dan menjadi tempat untuk melakukan 

komunikasi dengan leluhur yang dalam bahasa timor 

disebut Bei’ala. Jadi bukan sebagai tempat untuk 

ditinggali.   

Sebuah rumah tradisional, Uma Lulik, adalah 

symbol dari sebuah Uma Lisan, Uma Lisan sendiri 

adalah sebuah keluarga besar, yang ditandai dengan 

marga. Sebuah Uma Lulik dapat berhubungan secara 

langsun maupun tidak lansung dengan Uma Lulik 

lainnya. 

Uma Lulik dapat dilihat dari 2 sisi yakni: 

- Material, berupa sebuah konstruksi bangunan yang 

menggunakan bahan-bahan local atau alam. 

- Inmaterial, merupakan sebuah seremoni atau ritual yang 

meliputi sejarah dan kepercayaan  terhadap leluhur, ada 

beberapa Uma Lulik yang masih berhubungan baik 

leluhur maupun alam. 

Berikut adalah pelaku yang terlibat didalam Uma 

Lulik:  
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1. Bei’ala atau Leluhur  

Ditandai dengan barang-barang miliki nenek moyang 

yang sudah meninggal. Contohnya adalah Kohe Mama. 

Setiap orang dalam Uma Lisan memiliki Kohe Mama 

sehingga ketika dia meninggal Kohe Mamanya akan 

ditaruh didalam Uma Lulik.  

 

 

 

 

 

2. Lia Nain atau Tetua Adat  

Lia-Nain atau dalam bahasa Indonesia bisa 

diterjemahkan sebagai Tetua Adat, mereka yang memiliki 

hak untuk berbicara dalam arti yang lebih luas38. Mereka 

dianggap, dan dalam kenyataanya, memiliki pengetahuan 

yang lebih luas mengenai sejarah Uma Lisan maupun Uma 

Adat, mereka bisa disebut sebagai Juru Kunci. Ada juga 

                                                           
38 Bisa diartikan sebagai juru bicara dari sebuah uma lisan. 

Gambar 76.: Kohe Mama. Perempuan menggunakanya 

sebagai tempat penyimpanan dan laki-laki 

menggunakannya sebagai tempat penyimpanan 

tembakau.                                                                        

Sumber: Google 
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Badaen yang dapat diartikan sebagai tukang, pada 

umumnya seseorang bisa menjadi Badaen maupun Lia-

Nain. Setiap uma Lisan memiliki memiliki Lia-Nain. 

3. Oan no Bei Oan yang dapat berarti anak cucu (anggota 

keluarga) 

4. Makoan, penjaga rumah adat, berasal dari anggota 

keluarga. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Y. R. Chen39, 

Y. L. Lim40, M. H. Wang41 dan C. Y. Chen42 manyimpulkan 

bahwa di Pulau Timor terdapat 6 ethnic group Uma Lulik 

yakni Atoni43, Weimua (orang-orang Timor menyebutnya 

Waimu’a),  Makasae, Mambai (dalam dialek sehari-hari dieja 

Mambae), Bunaq, Kemak dan Bekais, selain itu terdapat satu 

lagi yakni Fataluku, yakni ethnic yang berposisi pada ujung 

Timur pulau Timor.  

                                                           
39 Dept. of Arch. And Interior Design, Cheng Shiu University, Kaohsiung Taiwan  
40 Dept. of Arch., Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Malaysia 
41 Dept. of Arch., National Cheng Khung University, Tainan, Taiwan  
42 Dept. of Arch., National Cheng Khung University, Tainan, Taiwan 
43 Adalah nama, secara umum, untuk orang yang berasal dari ujung barat pulau Timor yakni 
Atambua sampai Kupang (propinsi NTT, masuk wilayah NKRI) dan Oekusi yakni sebuah Enklave 
yang masuk Negara Timor-Leste 
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Setiap ethnic memiliki ciri khasnya bangunan masing-

masing sesuai dengan kondisi iklim pada daerah tersebut. 

Meskipun secara umum ada 7 ethnic tetapi pada setiap 

ethnic memiliki ciri uma lulik yang berbeda-beda. Berikut 

adalah ilustrasi dari rumah tradisional sesuai etnis masing-

masing: 

a. Fataluku Ethnic (Distrik Lospalos) 

           

 

Gambar 77.: Persebaran ethnic group di Pulau Timor                    
Sumber: Google 

Gambar 78: Uma Lulik Ethnic 
Fataluku, Municipio Lospalos   
Sumber: Google 
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b. Waimu’a Ethnic 

 

c. Makasae Ethnic 

 

 

 

Gambar 79: Uma Lulik 
Ethnic Waimua, 
Municipio Lospalos 

Sumber: Jurnal The 

International Archives of the 
Photogrammetry, Remote 
Sensing and Spatial 
Information Sciences, 
Volume XL-5/W7, 2015 
25th International CIPA 
Symposium 2015, 31 August 
– 04 September 2015, 
Taipei, Taiwan 

Gambar 80: Uma Lulik 
Ethnic Makasae, 
Municipio Baucau, 
Viqueque 

Sumber: Jurnal The 

International Archives of the 
Photogrammetry, Remote 
Sensing and Spatial 
Information Sciences, 
Volume XL-5/W7, 2015 
25th International CIPA 
Symposium 2015, 31 August 
– 04 September 2015, 
Taipei, Taiwan 
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d. Mambae Ethnic 

 

e. Bunaq Ethnic 

 

 

 

Gambar 81: Uma Lulik 
Ethnic Mambae,  

Sumber: Jurnal The 

International Archives of the 
Photogrammetry, Remote 
Sensing and Spatial 
Information Sciences, 
Volume XL-5/W7, 2015 
25th International CIPA 
Symposium 2015, 31 August 
– 04 September 2015, 
Taipei, Taiwan 

Gambar 82: Uma Lulik 
Ethnic Bunaq,  

Sumber: Jurnal The 

International Archives of the 
Photogrammetry, Remote 
Sensing and Spatial 
Information Sciences, 
Volume XL-5/W7, 2015 
25th International CIPA 
Symposium 2015, 31 August 
– 04 September 2015, 
Taipei, Taiwan 
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f. Kemak Ethnic 

 

 

g. Bekais Ethnic 

 

 

 

Gambar 83: Uma Lulik 
Ethnic Kemak,  

Sumber: Jurnal The 

International Archives of the 
Photogrammetry, Remote 
Sensing and Spatial 
Information Sciences, 
Volume XL-5/W7, 2015 
25th International CIPA 
Symposium 2015, 31 August 
– 04 September 2015, 
Taipei, Taiwan 

Gambar 84: Uma Lulik 
Ethnic Bekais,  

Sumber: Jurnal The 

International Archives of the 
Photogrammetry, Remote 
Sensing and Spatial 
Information Sciences, 
Volume XL-5/W7, 2015 
25th International CIPA 
Symposium 2015, 31 August 
– 04 September 2015, 
Taipei, Taiwan 
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h. Atoni Ethnic 

1. Etnis Atoni bagian Barat 

 

 

2. Etnis Atoni bagian Tengah  

 

 

Gambar 85: Uma Lulik 
Etnis Atoni bagian Barat, 
Enklave Oekusi.  

Sumber: Jurnal The 

International Archives of the 
Photogrammetry, Remote 
Sensing and Spatial 
Information Sciences, 
Volume XL-5/W7, 2015 
25th International CIPA 
Symposium 2015, 31 August 
– 04 September 2015, 
Taipei, Taiwan 

Gambar 86: Uma Lulik 
etnis Atoni bagian 
Tengah, Enklave Oekusi.  

Sumber: Jurnal The 

International Archives of the 
Photogrammetry, Remote 
Sensing and Spatial 
Information Sciences, 
Volume XL-5/W7, 2015 
25th International CIPA 
Symposium 2015, 31 August 
– 04 September 2015, 
Taipei, Taiwan 
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3. Etnis Atoni bagian Timur 

 

Secara garis besar didalam rumah tradisional Timor-Leste terdapat 

2 ruangan yakni: 

- Ruang Utama, merupakan ruang yang dinggap paling suci 

karena menyimpan Kohe Mama serta barang-barang leluhur 

lainnya, ruangan ini biasanya tidak terbuka untuk umum 

dalam arti hanya Lia-Nain yang boleh memasukinya. Ruang 

ini kedudukannya lebih tinggi, bisa juga lebih rendah, dan 

biasanya berposisi di bagian tengah. 

- Ruang umum, ruangan ini pada beberapa etnis tidak ada. 

Ruangan ini bisa dimasuki oleh semua orang.  

Pada proyek ini saya akan menggunakan Uma Lulik dari 

etnis Fataluku sebagai acuan dasar desain. Hal ini dikarenakan 

Gambar 87: Uma Lulik 
etnis Atoni bagian Timur, 
Enklave Oekusi,  

Sumber: Jurnal The 

International Archives of the 
Photogrammetry, Remote 
Sensing and Spatial 
Information Sciences, 
Volume XL-5/W7, 2015 
25th International CIPA 
Symposium 2015, 31 August 
– 04 September 2015, 
Taipei, Taiwan 
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Uma-Lulik Fataluku sering dijadikan sebagai tanda cinderamata 

maupun oleh-oleh. Dasar filosofi dari penggunaan Uma Lulik 

Fataluku sebagai symbol Uma Lulik Nasional adalah karena etnis 

Fataluku merupakan etnis yang pertama kali disinari atau 

mendapat sinar matahari pertama, pada pagi hari tentunya, karena 

berlokasi di ujun timur pulau Timor, Timor-Leste sendiri nama 

aslinya adalah Timor Lorosa’e yang artinya Timor adalah Pulau 

Timor dan Loro adalah Matahari dan Sa’e berarti Naik.  

 

Ciri-ciri Uma Lulik Fataluku adalah: 

 Memiliki bentuk segi empat sama sisi 

 Berbentuk panggun dengan hanya 1 ruang diatas, ruang utama. 

 Ditopang oleh 4 buah tiang 

 Bagian bawah terdapat tempat duduk untuk umum  

Gambar 88: Uma Lulik 
etnis Fataluku, Municipio 
Lospalos,  

Sumber: Google 
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 Beratap tinggi dengan bagian atas atap terdapat beberapa 

ornament semisal ayam, ornament Tali-Metan, ornament pada 

setiap uma lulik di daderah etnis Fataluku sendiri berbeda-beda. 

 Bahan penutup atap menggunakan Tali-Metan 

 Terdapat pintu dan jendela pada setiap sisi bangunan 

                             

             

 

 

 

 

Ruang Umum 

Ruang Utama 

Ornamen pada bagian atas 
atap. Bahannya adalah Tali-
Metan 

Tidak banyak ukiran pada dinding 
bangunan. Lantai menggunakan 
papan kayu yang ditopang oleh 
balok-balok dan pada tiang 
penopang sebelum plat lantai 
terdapat cylinder yang berfungsi 
sebagai penahan naiknya tikus atau 
semacamnya ke dalam bangunan 



232 
 

a) Green Building 

Kehidupan dunia berubah cepat begitu pula dengan teknologi yang 

dipakai untuk memudahkan kehidupan. Pada saat ini manusia mencari 

cara guna menggurangi atau memperbaiki keadaan alam karena pada 

saat ini dunia menghadapi sebuah masalah besar yang mengancam 

kehidupan alam, global warming. Dunia arsitektur pun mencari cara untuk 

berkontribusi terhadap penggurangan energy lama yang berkontribusi 

besar terhadap global warming. Salah satu opsi dalam keadaan ini adalah 

penggunaan energi terbarukan. Konsep ini adalah memanfaatkan energy 

atau material sekitar untuk menjalangkan system didalam 

bangunan.contohnya adalah memanfaatkan sinar matahari sebagai 

cahaya guna menerangi gedung. Peraturan mengenai konsep green 

building sudah ada institusi di Indonesia yang menggaturnya, institusi 

tersebut adalah Green Building Council Indonesia, GBCI, ada dua tahap 

dalam penilaian yakni44: 

- Design Recognation (DR) dan  

- Final Assesment (FA) 

Ada beberapa factor dalam hal penilaian sebuah gedung yakni45: 

1. Apropriate Site Development (ASD) 

2. Energy Efficiency and Conservation (EEC) 

                                                           
44 http://www.gbcindonesia.org/greenship/rating-tools/download/cat_view/4-greenship/5-
greenship-new-building 
45 http://www.gbcindonesia.org/greenship/rating-tools/download/cat_view/4-greenship/5-
greenship-new-building 
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3. Water Conservation (WC) 

4. Material Resources and Cycle (MRC) 

5. Indoor Health and Comfort (IHC) 

6. Building Enviroment Management (BEM)  

Berikut adalah klasifikasi kelas penilaian Green Building: 

Kelas % DR SCORE FA SCORE 

Platinum 73 % 56 74 

Gold 57 % 43 58 

Silver  46 % 35 47 

Bronze 35 % 27 35 

 

 

Ringkasan Mengenai tolak ukur dari 6 standar tersebut46: 

1. Apropriate Site Development (ASD) 

a. Area Dasar Hijau 

 Tolak ukur dari Area Dasar Hijau adalah adanya area 

landscape berupa vegetasi (Softcape) yang bebas dari 

struktur bangunan dan struktur sederhana bangunan taman 

(hardscape) diatas permukaan tanah atau bawah tanah. 

                                                           
46 http://www.gbcindonesia.org/greenship/rating-tools/download/cat_view/4-greenship/5-
greenship-new-building 

Tabel 37 : Kelas Penilaian GBCI             

Sumber: Dokumen GBCI 
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 Untuk konstruksi baru, luas areanya adalah 

minimal 10% dari luas total lahan.  

 Untuk renovasi utama (major renovation), luas 

areanya adalah minimal 50% dari ruang terbuka 

yang bebas basement dalam tapak. 

 Area ini memiliki vegetasi mengikuti Permendagri No 1 tahun 

2007 Pasal 13 (2a)47   dengan komposisi 50% lahan tertutupi 

luasan pohon ukuran kecil, ukuran sedang, ukuran besar, 

perdu setengah pohon, perdu, semak dalam ukuran dewasa, 

dengan jenis tanaman mempertimbangkan Peraturan 

Menteri PU No. 5/PRT/M/2008 mengenai Ruang Terbuka 

Hijau (RTH) Pasal  2.3.1  tentang Kriteria Vegetasi untuk 

Pekarangan. 

b. Pemilihan Tapak 

 Tolak ukur dari pemilihan tapak adalah yang dilengkapi oleh 

sarana dan prasarana berikut: 

                                                           

47 1. Pemanfaatan RTHKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 
(2) dan ayat (5), dikembangkan dengan mengisi berbagai macam 
vegetasi yang disesuaikan dengan ekosistem dan tanaman khas 
daerah. 

2. Vegetasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan 
dengan bentuk dan sifat serta peruntukannya, yaitu: 

1. botanis, merupakan campuran jenis pohon ukuran kecil, 
ukuran sedang, ukuran besar, perdu setengah pohon, perdu, 
semak dan tanaman penutup tanah/permukaan; 
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 Jaringan Jalan 

 Jaringan penerangan dan listrik  

 Jaringan drainase  

 STP kawasan  

 System pembuangan sampah 

 System pemadam kebakaran  

 Jaringan fiber optic 

 Danau buatan (minimal 1% luas area) 

 Jalur pejalan kaki kawasan  

 Jalur pemipaan gas  

 Jaringan telpon  

 Jaringan air bersih 

c. Aksesibilitas komunitas 

 Tujuan dari aksesibilitas komunitas adalah untuk 

meningkatkan pembangunan tempat yang telah memiliki 

jaringan sehingga memicu jaringan komunitas serta 

pencapaian penggunaan gedung sehingga mempermudah 

masyarakat dan pengguna gedung dalam menjalangkan 

aktivitas sehari-hari dan menghindari penggunaan 

kendaraan bermotor. 

 Didalam komunitas lokasi proyek setidaknya sudah ada 

minimal 7 fasilitas umum dalam jarak pencapaian jalan 



236 
 

utama sejauh 1500 m dari tapak, berikut adalah fasilitas 

yang dimaksud:  

 Bank 

 Taman Umum  

 Parkir Umum (di luar lahan) 

 Warung/took kelontong  

 Gedung serba guna  

 Post keamanan/polisi 

 Tempat idadah  

 Rumah makan  

 Foto kopi umum  

 Fasilitas kesehatan  

 Kantor pos 

 Kantor pemadam kebakaran 

 Terminal/stasiun transportasi umum  

 Perpustakaan  

 Membuka akses pejalan kaki selain ke jalan utama di luar 

tapak yang menghubungkannya dengan jalan sekunder 

dan/atau lahan milik orang lain sehingga tersedia akses ke 

minimal tiga fasilitas umum sejauh 300 m jarak pencapaian 

pejalan kaki.  

 Menyediakan fasilitas/akses yang aman, nyaman, dan bebas 

dari perpotongan dengan akses kendaraan bermotor untuk 
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menghubungkan secara langsung bangunan dengan 

bangunan lain, di mana terdapat minimal tiga fasilitas umum 

dan/atau dengan stasiun transportasi masal.  

 Membuka lantai dasar gedung sehingga dapat menjadi 

akses pejalan kaki yang aman dan nyaman selama minimum 

10 jam sehari.  

d. Transportasi Umum 

 Adanya halte atau stasiun transportasi umum dalam 

jangkauan 300 m (walking distance) dari gerbang lokasi 

bangunan dengan tidak memperhitungkan panjang jembatan 

penyeberangan dan ramp.  

 Menyediakan fasilitas jalur pedestrian di dalam area gedung 

untuk menuju ke stasiun transportasi umum terdekat yang 

aman dan nyaman dengan mempertimbangkan Peraturan 

Menteri Pekerjaan Umum 30/PRT/M/2006 mengenai 

Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan 

Gedung dan Lingkungan Lampiran 2B.  

e. Fasilitas Pengguna Sepeda  

 Adanya tempat parkir sepeda yang aman sebanyak satu unit 

parkir per 20 pengguna gedung hingga maksimal 100 unit 

parkir sepeda  

 Apabila tolok ukur 1 diatas terpenuhi, perlu tersedianya 

shower sebanyak 1 unit untuk setiap 10 parkir sepeda.  
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f. Lanskape pada Lahan  

 Adanya area lansekap berupa vegetasi (softscape) yang 

bebas dari bangunan taman (hardscape) yang terletak di 

atas permukaan tanah seluas minimal 40% luas total lahan. 

Luas area yang diperhitungkan adalah termasuk yang 

tersebut di Prasyarat 1, taman di atas basement, roof 

garden, terrace garden, dan wall garden, dengan 

mempertimbangkan Peraturan Menteri PU No. 

5/PRT/M/2008 mengenai Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pasal 

2.3.1 tentang Kriteria Vegetasi untuk Pekarangan.  

g. Iklim Mikro  

 Menggunakan berbagai material untuk menghindari efek 

heat island pada area atap gedung sehingga nilai albedo 

(daya refleksi panas matahari) minimum 0,3 sesuai dengan 

perhitungan. Atau Menggunakan green roof sebesar 50% 

dari luas atap yang tidak digunakan untuk mechanical 

electrical (ME), dihitung dari luas tajuk.  

 Menggunakan berbagai material untuk menghindari efek 

heat island pada area perkerasan non-atap sehingga nilai 

albedo (daya refleksi panas matahari) minimum 0,3 sesuai 

dengan perhitungan.  
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 Desain lansekap berupa vegetasi (softscape) pada sirkulasi 

utama pejalan kaki menunjukkan adanya pelindung dari 

panas akibat radiasi matahari.  

h. Manajemen air limpasan hujan  

 Pengurangan beban volume limpasan air hujan ke jaringan 

drainase kota dari lokasi bangunan hingga 50%, yang 

dihitung menggunakan nilai intensitas curah hujan sebesar 

50 mm/hari. 

 Menunjukkan adanya upaya penanganan pengurangan 

beban banjir lingkungan dari luar lokasi bangunan.  

 Menggunakan teknologi-teknologi yang dapat mengurangi 

debit limpasan air hujan.  

2. Efisinesi dan Konservasi Energi 

a. Pemasangan Sub-meter 

 Memasang kWh meter untuk mengukur konsumsi listrik 

pada setiap kelompok beban dan sistem peralatan, yang 

meliputi:  

 Sistem tata udara  

 Sistem tata cahaya dan kotak kontak  

 Sistem beban lainnya  

b. Perhitungan OTTV 
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 Menghitung dengan cara perhitungan OTTV berdasarkan 

SNI 03-6389-2011 atau SNI edisi terbaru tentang Konservasi 

Energi Selubung Bangunan pada Bangunan Gedung.  

c. Efisiensi dan Konservasi  

 Menggunakan Energy modelling software untuk menghitung 

konsumsi energi di gedung baseline dan gedung designed. 

Selisih konsumsi energi dari gedung baseline dan designed 

merupakan penghematan. Untuk setiap penghematan 

sebesar 2,5%, yang dimulai dari penurunan energi sebesar 

10% dari gedung baseline, mendapat nilai 1 nilai (wajib 

untuk platinum).  

d. Pencahayaan alami  

 Penggunaaan cahaya alami secara optimal sehingga 

minimal 30% luas lantai yang digunakan untuk bekerja 

mendapatkan intensitas cahaya alami minimal sebesar 300 

lux. Perhitungan dapat dilakukan dengan cara manual atau 

dengan software.  

Khusus untuk pusat perbelanjaan, minimal 20% luas lantai 

nonservice mendapatkan intensitas cahaya alami minimal 

sebesar 300 lux.  

e. Ventilasi  
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 Tidak mengkondisikan (tidak memberi AC) ruang WC, 

tangga, koridor, dan lobi lift, serta melengkapi ruangan 

tersebut dengan ventilasi alami ataupun mekanik.  

f. Pengaruh perubahan iklim 

 Menyerahkan perhitungan pengurangan emisi CO₂ yang 

didapat dari selisih kebutuhan energi antara gedung 

designed dan gedung baseline dengan menggunakan grid 

emission factor yang telah ditetapkan dalam Keputusan DNA 

pada B/277/Dep.III/LH/01/2009. 

g. Energi Terbaru dalam Tapak 

 Menggunakan sumber energi baru dan terbarukan. Setiap 

0,5% daya listrik yang dibutuhkan gedung yang dapat 

dipenuhi oleh sumber energi terbarukan mendapatkan 1 nilai 

(sampai maksimal 5 nilai).  

3. Konservasi Air  

a. Pemasangan meteran air 

b. Memantau penggunaan air melalui hitungan dengan Worksheet 

yang disediakan oleh GBCI sehingga dapat mengetahui 

simulasi penggunaan air pada tahap operasi bangunan. 

c. Pengurangan terhadap penggunaan air bersih maka akan 

mengurangi beban komsumsi air bersih dan mengurangi 

keluaaran air limbah 
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d. Penghematan air melalui penggunaan fitur efisiensi air, 

penggunaan fitur air yang sesuai dengan kapasitas buanagn 

dibawah standar maksimum kemampuan alat keluaran air 

sesuai dengan lampiran, sejumlah minimal 75 % dari total 

pengadaan produk fitur air. 

Alat Keluaran Air  Kapasitas Keluaran Air  

WC Flush Valve  <6 liter/flush  

 
 

WC Flush Tank  <6 liter/flush  
 

Urinal Flush Valve/Peturasan  <4 liter/flush  
 

Keran Wastafel/Lavatory <8 liter/flush  
 

Keran Tembok  <8 liter/flush  
 

Shower <9 liter/flush  
 

 

 

 

e. Daur Ulang Air 

 Penggunaan seluruh air bekas pakai (grey water) yang telah 

di daur ulang untuk kebutuhan sistem flushing atau cooling 

tower.  

f. Penampungan Air Hujan  

 Menyediakan instalasi tangki penampungan air hujan 

kapasitas 20% dari jumlah air hujan yang jatuh di atas atap 

bangunan yang dihitung menggunakan nilai intensitas curah 

hujan sebesar 50 mm/hari. 

Tabel 38: tabel Penggunaan Air 

Sumber Analisa Pribadi 
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4. Material Resources and Recycle  

a. Refigeran Fundamental  

 Mencegah pemakaian bahan dengan potensi merusak ozon 

yang tinggi,Tidak menggunakan chloro fluoro-carbon (CFC) 

sebagai refrigeran dan halon sebagai bahan pemadam 

kebakaran. 

b. Material ramah lingkungan  

 Menggunakan material yang memiliki sertifikat sistem 

manajemen lingkungan pada proses produksinya minimal 

bernilai 30% dari total biaya material. Sertifikat dinilai sah 

bila masih berlaku dalam rentang waktu proses pembelian 

dalam konstruksi berjalan.  

5. Kesehatan dan kenyamanan ruang  

a. Pemantauan kadar CO₂ 

 Ruangan dengan kepadatan tinggi, yaitu < 2.3 m2 per orang 

dilengkapi dengan instalasi sensor gas karbon dioksida 

(CO2) yang memiliki mekanisme untuk mengatur jumlah 

ventilasi udara luar sehingga konsentrasi CO₂ didalam 

ruangan tidak melebihi 1.000ppm, sensor diletakan 1,5 m 

diatas lantai dekat return air grille atau return air duct. 

b. Kendali asap rokok di lingkungan 

 Memasang tanda “Dilarang Merokok di Seluruh Area 

Gedung” dan tidak menyediakan bangunan/area khusus 
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untuk merokok di dalam gedung. Apabila tersedia, 

bangunan/area merokok di luar gedung, minimal berada 

pada jarak 5 m dari pintu masuk, outdoor air intake, dan 

bukaan jendela. 

c. Pemandangan keluar gedung  

 Mengurangi kelelahan mata dengan memberikan 

pemandangan jarak jauh dan menyediakan koneksi visual ke 

luar gedung. 

 Apabila 75% dari net lettable area (NLA) menghadap 

langsung ke pemandangan luar yang dibatasi bukaan 

transparan bila ditarik suatu garis lurus. 

d. Kenyamanan visual  

 Mencegah terjadinya gangguan visual akibat tingkat 

pencahayaan yang tidak sesuai dengan daya akomodasi 

mata. 

 Menggunakan lampu dengan iluminansi (tingkat 

pencahayaan) ruangan sesuai dengan SNI 03-6197-2011 

tentang Konservasi Energi pada Sistem Pencahayaan.  

e. Kenyamanan termal  

 Menetapkan perencanaan kondisi termal ruangan secara 

umum pada suhu 250 ̊C dan kelembaban relatif 60%. 

f. Tingkat kebisingan 
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 Tingkat kebisingan pada 90% dari nett lettable area (NLA) 

tidak lebih dari atau sesuai dengan SNI 03-6386-2000 

tentang Spesifikasi Tingkat Bunyi dan Waktu Dengung 

dalam Bangunan Gedung dan Perumahan (kriteria desain 

yang direkomendasikan). 

6. Building Enviroment Management  

a. Dasar pengelolaan sampah  

 Adanya instalasi atau fasilitas untuk memilah dan 

mengumpulkan sampah sejenis sampah rumah tangga (UU 

No. 18 Tahun 2008) berdasarkan jenis organik, anorganik, 

dan B3. 

b. Polusi dan aktivitas konstruksi  

 Mendorong pengurangan sampah yang dibawa ke tempat 

pembuangan akhir (TPA) dan polusi dari proses konstruksi, 

yakni dengan cara: 

 Limbah padat, dengan menyediakan area pengumpulan, 

pemisahan, dan sistem pencatatan. Pencatatan 

dibedakan berdasarkan limbah padat yang dibuang ke 

TPA, digunakan kembali, dan didaur ulang oleh pihak 

ketiga 

 Limbah cair, dengan menjaga kualitas seluruh buangan 

air yang timbul dari aktivitas konstruksi agar tidak 

mencemari drainase kota.  
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5.1.2. Studi Preseden 

A. GEDUNG MENTERI KANTOR KEMENTERIAN 

PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  

Keterangan bangunan: 

1. Nama bangunan  : Gedung Kementerian Pekerjaan 

Umum dan    Perumahan   Rakyat Republik Indonesia. 

2. Lokasi   : Jalan Pattimura No. 20, Jakarta 

Selatan  

3. Karakteristik Bangunan : Gedung Menteri yang terdiri dari 17 

lantai dengan 1 semi basement, gedung Parkir 12 lantai dengan 

1 semi basement. 

  

Gambar 89: Gedung Menteri 

Kantor Kementerian PU-PR. 

Sumber: Dokumen Pribadi 
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Gedung kementerian PU-PR Jakarta ini merupakan salah satu 

gedung dengan konsep green building di Indonesia yang mendapatkan 

predikat Green Building dengan peringkat platinum.  

Gedung ini dibangun dengan konsep pembangunan yang 

berkelanjutan yakni: 

 Menerapkan pembangunan di kawasan berkepadatan 

tinggi  

 RTH yang luas sesuai dengan standar green building 

Indonesia pada bagian 1 tentang pemanfaatan lahan dan 

persentase luas ruang terbuka hijau. 

 Pembatasan terhadap sirkulasi kendaraan bermotor, 

karena akan berpengaruh terhadap peningkatan gas CO₂ 

pada area bangunan. 

 Menginterkoneksikan jalur pejalan kaki didalam site.  

Lantai Atap  
Lantai 17 

Lantai 16 

Lantai 15 

Lantai 14 

Lantai 13 

Lantai 12 

Lantai 11 

Lantai 10  
Lantai 9  
Lantai 8 

Lantai 7 

Lantai 6 

Lantai 5 

Lantai 4 

Lantai 3 

Lantai 2 

Lantai 1 

Semi Basement 

Gambar 90 : Potongan 

Gedung Menteri 

Sumber: Biro Umum 

Kementerian PU-PR 
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 Sistem MEP yang terintegrasi didalam site  

 

 

 Mengaplikasikan sistem zero run off yajni meminimalkan 

buangan air hujan maupun air bekas wastafel, air 

tersebut didaur ulang dan digunakan  kembali untuk 

menyirami tanaman dan flush toilet. 

 

 

 

Gambar 91: sistem MEP didalam site.  

Sumber: Biro Umum Kantor Pusat Kementerian PU-PR 

Gambar 92: diagram daur ulang air mengunakan sistem Grey Water 

system 

Sumber: Biro Umum Kantor Pusat PU-PR 
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 Pengelolaan sampah yang terorganisasi, menggunakan 

sistem Recycle Reduse and Reuse. 

 Eco Friendly, pemilihan material secara tepat. 

 Penggunaan sunshading berupa ACP yang dipadukan 

dengan material kaca yang memungkinkan masuknya 

cahaya didalam gedung yang dimanfaatkan sebagai 

pencahaya alami. 

Bentuk tata ruang dalam kantor ini mengadopsi 2 bentuk 

yakni ruang kantor gabungan untuk staff dan kepala departemen 

dan ruang kantor tertutup dimana dikhususkan untuk pimpinan 

yang memiliki ruang dengan besaran dan spesifikasi yang telah 

ditentukan oleh peraturan menteri. Selain itu terdapat pembagian 

jalur sirkulasi antar top manager, yang merupakan menteri dan 

wakil menteri, dengan middle manager beserta struktur 

dibawahnya. Pembagian sirkulasi gedung ini memungkinkan top 

manager dapat mengakses ruang kerjanya dengan tanpa harus 

melalui zona middle manager dan strukur dibawahnya.  

B. BANK INDONESIA SURAKARTA 

Keterangan Bangunan: 

 Letak  : Solo 

 Fungsi : Bank, Kantor Pelayanan  
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 Arsitek : Dpl. Ing. Han Awal, IAI 

 

Bangunan kantor Bank Bi Solo ini merupakan bangunan post 

modern neo vernacular yang didesain mengangkat nilai tradisional 

jawa sebagai acuan dasar ini terlihat dari desain entrance kaca 

yang menganalogikan pendopo pada rumah adat jawa. Berikut 

adalah ciri-ciri bangunan: 

 Menggunakan kaca agar tidak terkesan angkuh dengan 

lingkungan sekitar dan mendapatkan pencahayaan alami. 

 Unsur Modern : keberanian desain perancangan untuk 

mendesain sebuah gedung yang iramanya berbeda dengan 

gedung sekitar 

 Desain modern nampak pada fasad, penggunaan/ pemilihan 

bahan bangunan 

 Mengemas arsitektur local pendopo dalam bentuk yang lebih 

modern.  

Terdapat 7 filosofi yang dipakai dalam merancan kantor ini yakni: 
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1. Plaza as an urban festive, Kantor BI memberi ruang untuk warga 

agar tetap mengetahui sejarah bangunan dan memberi ruang untuk 

kegiatan budaya. 

2. Keeping the trees as the living heritage, Penempatan pohon 

beringin dan pohon sawo kecik.  

3. Humanizing the city, Pagar hijau berupa dinding rumput untuk 

menghijaukan dan memanusia-wikan kota Solo.  

4. Blending the site, menciptakan tempat sebagai penyatu antara dua 

site yang menghubungkan kedua kompleks dari BI 

5. Contras by Harmony, bangunan modern yang dirancang agar tetap 

berdampingan dengan gedung Bi yang lama peninggalan Belanda. 

6. Green Building, Pemakaian energi matahari, mendaur ulang air 

limbah,  lingkungan hijau, halamannya terbuka,  

7. Reinventing the pendopo, memperbaharui pendopo sebagai bentuk 

ruang penerima. 

             

 

 

Gambar 93: view pohong beringin                       

Sumber: google maps 

Gambar 94: ornament interior                       

Sumber: google maps 
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5.1.3. Penerapan Teori Tema Desain 

A. Neo-Vernakular  

Penerapan konsep Neo-Vernakular pada bangunan ini melalui 2 bagian 

yakni: 

1.  Pengolahan Ruang  

Seperti diketahui didalam sebuah Uma Lulik terdapat 2 ruang 

yakni Ruang Utama dan Ruang Umum. Berikut adalah 

penerapannya: 

o  Ruang Utama akan diidentifikasikan atau akan 

diterjemahkan sebagai Zona Ruang Top Managerial, karena 

sebagimana fungsi Ruang Utama pada uma lulik, tempat 

pertemuan para Lia Nain guna membahas tentang seluruh 

kehidupan tradisional sebuah Uma Lisan, begitu pula 

Gambar 95: ornament pada kaca                        

Sumber: google maps 
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dengan fungsi ruang Top Manager yang memiliki tugas 

untuk merumuskan dan mengambil keputusan terkait 

seluruh pekerjaan pekerjaan umum, transportasi dan 

komunikasi di Timor-Leste. 

o Ruang Umum, Ruang Umum pada Sebuah Uma Lulik akan 

diterapkan sebagai zona Ruang Middle Manager, Lower 

Manager serta Administratif. 

o Pada Uma Lulik yang berada pada bagian Timur pulau 

Timor (Uma Lulik Fataluku, Waimua) hanya terdapat 2 

ruangan, seperti yang telah disebutkan diatas, tetapi pada 

uma lulik yang berada pada bagian Barat Pulau Timor (Uma 

Lulik, Mambae, Kemak, Bunak dan Atoni) ada tambahan 

ruang yang biasanya disebut Nahe Biti Fatin, berposisi diluar 

bangunan biasanya terdapat didepan Uma Lulik. Ruang ini 

berfungsi sebagai tempat pertemuan antara Lia Nain dari 

sebuah Uma Lisan dengan Uma Lisan lainnya. Karena 

bentuk dasar mengambil dari Uma Lulik Fataluku yang 

berada pada bagian Timur maka sebagai bentuk akomodasi 

terhadap Uma Lulik yang berada pada bagian Barat maka 

Ruang Nahe Biti Fatin akan dimasukan juga didalam kantor 

ini dan diterjemahkan sebagai ruang Pelayanan Publik 

karena merupakan tempat pertemuan antara masyarakat 

dan para pekerja atau staff Kementerian PUTK.  
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2. Ornamentasi 

Ornamen yang akan dimasukan didalam bangunan ini selain 

dari uma lulik sendiri adalah kain tradisional yang disebut Tais.  

 

B. Green Building 

Ada beberapa aspek yang akan diterapkan kedalam bangunan sesuai 

dengan tema desain, diantaranya adalah Apropriate Site Development, 

Energy Efficiency and Conservation dan Kesehatan dan Kenyamanan 

dalam ruang.  

 

Gambar 96: Nahe Biti Fatin, ruang ini 

biasanya terdapat dibagian depan 

bangunan, bentuknya bisa persegi 

empat maupun oval, lantainya lebih 

tinggi dua anak tangga dan biasanya 

terdapat sebuah monument berupa 

kayu yang berada ditengahnya.      

Sumber: google  

Gambar 97: Tais merupakan 

salah satu kekayan tradisional 

Timor-Leste yang masih terjaga 

sampai sekarang. Tais memiliki 

nilai yang sangat tinggi dalam 

kehidupan sehari-hari 

masyarakat Timor-Leste.                                          

Sumber: google  
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I. APROPRIATE SITE BUILDING 

a. Area Dasar Hijau 

Akan ada area terbuka yang tidak diganggu oleh 

struktur bangunan yang akan diisi oleh tanaman berupa 

rumput, bamboo, pohon kelap.  

b. Pemilihan Tapak 

Pada tapak yang telah di tentukan oleh Kementerian 

PUTK Timor-Leste, pada lokasi tersebut terdepat 

berbagai kantor pemerintahan dan sarana dan prasarana 

sebagai berikut: 

o Lokasi diapit oleh jalan Avenida de Colmera, Jalan 

Mouzinho de Albuquerque dan Jalan Rua de 

Justiça. 

o Terdapat system drainase yang berada di 

seberang jalan dengan lebar 4 meter dan kedalam 

2 meter. 

o Terakses oleh jaringan listrik dari EDTL Dili dan 

jaringan telepon yang disediakan oleh Timor 

Telcom sebagai provider komunikasi untuk seluruh 

Kantor pemenrintahan. 

o Terdapat jaringan air bersih yang dialiri oleh SAS 

de Dili 
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c. Terdapat beberapa fasilitas umum disekitar lokasi 

yakni: 

 Halte angkutan umum 

 Tempat Ibadah, Katedral de Dili 

 Klinik, Clinica de Dr. Jaime dan Clinica de Dr. Rui  

 Ada beberapa toko/warung kelontong disekitar 

lokasi 

 Parkir umum, berada di sepanjan jalan Avenida de 

Jacinto Candido 

 Kantor Polisi, Comando da Unidade Batalhao 

Ordem Publica 

 Kantor Pemadam Kebakaran, Bombeiros de 

Timor-Leste 

d. Transportasi Umum, 

 Akan disediakan jalur pejalan kaki yang terintegrasi 

didalam tapak dan tersambung dengan Halte di 

bagian depan tapak.  

 Penyediaan bus untuk mengangkut staff. 

e. Landscape pada lahan 

 Penyedaan lahan pada tapak bangunan yang akan 

dijadikan ruang terbuka hijau minimal 40% dari luas 

lahan. 

f. Iklim Makro  
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 Pemanfaatan roof top sebagai green garden sebesar 

50% dari total luas atap. 

 Area pejalan kaki di dalam tapak akan dilindungi oleh 

penutuk atas yang akan memanfaatkan tanaman 

rambat. 

g. Managemen Air Limpasan Hujan 

 Menggurangi pembuangan air hujan ke drainase kota. 

 Air hujan yang tertampung akan diolah kembali dan 

digunakan untuk aktivitas servise berupa toilet dan 

penyiraman tanaman. 

II. Energy Efficiency and Conservation 

a. Pemasangan Sub-meter 

 Akan dipasangkan meteran guna menghitun 

kebutuhan energy didalam bangunan, meteran 

tersebut akan dipasang pada jaringan lampu didalam 

kanto sebanyak 1 unit, lampu luar bangunan 1 unit, 

pada area lift akan dipasang 1 unit dan untuk 

kebutuhan pengoperasian AC akan dipasang 1 unit. 

 Melakukan perhitungan OOTV. 

b. Melakukan pemeriksaan dan pendataan rutin mengenai 

penggunaan enrgi melalui pengisian worksheet yang disediakan 

oleh GBCI. 
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c. Penggunaan kaca pada area dinding guna memasukan cahaya 

kedalam ruangan  

d. Ventilasi bangunan akan menggunakan bantuan AC pada area 

kerja dan pada area tangga darurat dan koridor tidak akan 

menggunakan AC. 

e. Energy terbarukan dalam tapak adalah penggunaan solar panel 

pada lampu jalan didalam tapak sehingga lampu-lampu tersebut 

tidak akan tergantung pada energy listrik dari EDTL namun lebih 

menggandakan sinar matahari. 

III. Water Conservation. 

a) Pemasangan meteran air pada bangunan guna memantau 

penggunaan air selama jam operasional kantor 

b) Melalui pemasangan meteran air maka kebutuhan air akan 

dapat dihitung  

c) Mengurangi penggunaan air sebijak mungkin  

d) Memasang fitur-fitur yang dapat membantu mengurangi 

penggunaan air semisal urinoir berlaser. 

e) Air hasil penggunaan wastafel dan pantry akan didaur ulang 

f) Penampungan air hujan, penjelasan RAIN WATER 

HARVESTING 

g) Efisiensi penggunaan air lanskap  
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IV. Material Resources and Cycle  

a. Penggunaan material bekas semisal keramik bekas yang bias 

dimanfaatkan untuk pembuatan mozaik pada lantai.  

b. Penggunaan material ramah lingkungan 

c. Dalam pelaksaan proyek kayu yang akan digunakan adalah 

kayu yang bersertifikat, bahan kayu tersebut akan digunakan 

pada interior bangunan. 

d. Penggunaan material prefabrikasi guna meminimalkan sampah 

sisa konstruksi, beberapa material prefabrikasi yang akan 

digunakan adalah kusen pintu dan jendela, dinding precast, plat 

metaldeck. 

e. Menggunakan material berISO, berikut adalah daftarnya Beton 

(Disuplay oleh Ready Mix Nasional), besi yang disupaly oleh 

vendor local, panel gypsum dan Accoustic panel oleh Knauf, 

Cat baik oleh Jatun maupun ICI dan untuk bagian sanitasi akan 

dipercaya menggunakan produk TOTO. 

V. Indoor Health and Comfort 

a. Introduksi udara luar melalui desain bangunan yang 

memampukan terjadinya cross ventilation. 

b. Pemantauan kadar CO2 didalam bangunan melalui sensor gas 

CO2. 
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c. Melarang aktivitas merokok didalam gedung termasuk di areal 

kantor. Akan di tempelkan papan “DILARANG MEROKOK” 

pada tempat yang memungkinkan orang untuk melihat. 

d. Polutan kimia, pemilihan material bangunan akan diawasi oleh 

pihak GBCI. 

e. Pemandangan keluar gedung, mengkondisikan ruang kantor 

yang terkoneksi secara visual dengan ruang luar guna 

menggurangi kelelahan mata pada saat bekerja dengan cara 

mendapat view terhadap ruang luar. 

f. Menjaga kenyaman ruang dalam bangunan dengan 

merencanakan kondisi termal ruangan yang sesuai dengan 

dengan kebutuhan normal manusia yang berada pada suhu 

25 ̊C dan kelembaban yang relative pada angka 60%. 

g. Penanganan terhadap kebisingan pada area kantor adalah 

dengan cara memberi tanaman pada area yang menjadi potensi 

kebisingan serta pemasangan double glass windows serta 

memberi selimut dinding pada dinding bangunan sehingga 

kebisingan dapat dikurangi. 

VI. Building Enviroment Manajement  

a. Dasar pengelolaan sampah 

  Pengelolaan sampah pada bangunan adalah dengan 

cara melakukan pemisahan terhadap sampah organic 

dan non organic, setelah itu sampah organic akan 
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diolah menjadi pupuk dan hasil linnya dan sampah 

non organic akan didaur ulang, pada proses ini akan 

melibatkan pihak ketiga semisal pengrajin. 

b. Melibatkan team dari Green Building Council Indonesia guna 

memantau proyek pembangunan mengingat di Timor-Leste 

belum adanya Institusi sejenis. 

c. Polusi dan aktivitas konstruksi  

 Setelah proses konstruksi sampah-sampah konstruksi 

akan dibilah dan dimanfaatkan kembali contoh sisa 

keramik akan digunakan kembali untuk konstruksi 

area pejalan kaki.  

 Sampah lain semisal besi bekas dapat dijual kembali 

pada pengumpul besi bekas maupun kepada 

pengrajing besi yang akan diolah menjadi barang-

barang bernilai semisal parang, cangkul dan lain 

sebagainya. 

5.2. Fokus Kajian dan Teori Permasalahan Dominan  

5.2.1. Latar Belakang 

Kantor Kementerian PUTK Dili Timor-Leste saat ini menghadapi 2 

masalah utama yakni: 

 Kekurangan ruang kantor sehingga menyebabkan unit kerja 

kementerian bekerja di beberapa tempat terpisah,  
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 Zonasi dan sirkulasi ruang kerja yang tidak tertata rapi akibat dari 

penyesuaian unit kerja dengan kondisi ruang kantor yang ada saat 

ini.  

5.2.2 Uraian Interpretasi dan Elaborasi Teori Permasalahan Dominan  

Kekurangan ruang kerja direspon dengan melakukan studi 

terhadap kebutuhan ruang melalui survey pengguna gedung, aktivitas 

serta jumlah pelaku yang menggunakannya, selain itu sifat dari pengguna 

dan aktivitas menentukan seberapa besar ruangan yang dibutuhkan 

sesuai kedudukan dan jabatan. Dalam peraturan Menteri sesuai yang 

sudah dijabarkan di BAB 2 maka akan diikuti dengan penentuan 

kebutuhan serta dimensi ruang sesuai dengan studi pelaku dan aktivitas 

menyesuaikan dengan Peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri PU 

Republik Indonesia.  

A. Ruang  

1. Organisasi Ruang  

Menurut DK. Ching (2007)48 hubungan spasial antara satu 

ruang dengan ruang lainnya dapat terjadi dengan cara yang 

paling dasar yakni sebagai berikut: 

a. Ruang dalam Ruang, sebuah ruangan dapat berada 

didalam suatu ruangan lainnya yang berdimensi lebih 

besar. 

                                                           
48 Ching, DK., Arsitektur Bentuk Ruang dan Tatanan, 2007, Erlangga, Jakarta. 
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b. Ruang-ruang Yang Saling Mengunci, adalah area sebuah 

ruang yang menumpuk didalam satu ruang. 

c. Ruang-Ruang Yang Berdekatan, dua ruang dapat 

bersentuhan satu sama lain ataupun memiliki satu garis 

batas bersama.  

d. Ruang-Ruang Yang Dihubungkan Dengan Sebuah 

Ruang Bersama, yakni adanya sebuah ruang perantara 

yang menghubungkan dua buah ruang. 

2. Berikut adalah jenis-jenis organisasi ruang49:  

 Organisasi Terpusat 

 

 Organisasi Linear  

 

 Organisasi Radial 

                                                           
49 Ching, DK., Arsitektur Bentuk Ruang dan Tatanan, 2007, Erlangga, Jakarta. 

Adanya sebuah ruang sentral yang paling 

dominan dimana terdapat beberapa ruang 

sekunder di sekitar atau mengelilingi dalam 

kelompok tersebut 

Ruang-ruang dalam suatu kelompok 

disusun sejajar atau segaris  
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 Organisasi Cluster 

 

 Organisasi Grid  

 

 

3. Tata Ruang Kantor  

Tata ruang atau dalam bahasa universal yakni bahasa 

Inggris disebut Office Layout adalah pengaturan ruang kerja, 

perabotan dan hal lainnya terkait dengan sebuah pekerjaan. 

Pengolahan ruang didalam suatu bangunan diolah atau disusun 

sesuai dengan pola pekerjaan ataupun aliran pekerjaan yang 

terjadi didalam sebuah kantor, dengan ini diharapkan meningkatkan 

produktivitas para penggunan kantor.  

Sebuah  ruang menjadi pusat dari 

organisasi-organisasi linear ruang yang 

berkembang segaris.  

Sekelompok ruang yang yang berada pada 

suatu tempat dengan ciri yang berbeda 

tetapi disatukan oleh suatu ciri atau 

hubungan visual. 

Adalah ruang-ruang yang diatur didalam 

sebuah grid organisasi atau rangka kerja 

tiga dimensi.  
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Terdapat beberapa poin lebih dalam perencanaan pola 

ruang yang baik yakni: 

 Meningkatkan efisiensi waktu dan tenaga 

 Melancarkan proses pekerjaan  

 Pemakaian ruang yang efisien  

 Keamanan dan kenyaman yang terjamin karena masing-

masing pekerjaan memiliki ruangnya sendiri 

Ada beberapa ahli yang memberikan definisi mengenai tata 

ruang didalam suatu kantor yakni: 

 Littlefield and Peterson (1958)  mengartikan tata ruang 

sebagai penyusunan peralatan kerja dan perlengkapan kerja 

pada luas lantai sesuai perhitungan 

 Gustafsson (2002) memberikan definisi dengan mengatakan 

bahwa penataan ruang kerja akan mempengaruhi kinerja 

dan kedinamisan pada kantor atau tempat bekerja tersebut. 

 Ida Nuraida (2007) menyatakan bahwa tata ruang kantor 

adalah cara menyusun ruang kantor beserta alat-alat 

perlengkapan dalam suatu ruang.  

Dari beberapa macam definisi yang disebutkan diatas maka 

dapat disimpulkan bahwa penataan ruang kerja adalah menyusun 

pola ruangan dan peralatan  yang sesuai dengan alur aktivitas 

sehingga pekerjaan dapat dilakukan dengan lebih dimanis, efisein 

dan efektif sehingga dapat meningkatkan produktivitas kantor.  
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4. Asas Tata Ruang Kantor 

Menurut Richard Muther (1955) terdapat 4 asas tata ruang 

kantor yakni:  

a. Asas jarak terpendek, yakni pengelolaan tata ruang yang 

memungkinkan proses penyelengaraan suatu pekerjaan 

dapat dilakukan dengan jarak tempuh yang singkat. 

b. Asas rangkaian, yakni asas yang menempatkan 

penggunan dan peralatan kantor sesuai alur atau 

rangkaian penyelesaian suatu pekerjaan maupun hirarkie 

didalam sebuah kantor.  

c. Asas perubahan susunan ruang kerja, yakni penyusunan 

kembali ruang kantor sewaktu terjadi organisasi maupun 

pengunaan kembali ruang oleh pengunan lainnya.  

d. Asas penggunaan segenap ruang, yakni pengunaan 

ruang yang ada secara maksimal.  

5. Bentuk Tata Ruang Kantor  

Terdapat tiga bentuk yakni: 

a. Ruang Kantor Terbuka, yakni keadaan dimana ruang 

kerja pimpinan dan pegawai bekerja pada suatu ruang 

terbuka tanpa ada pemisah 

b. Ruang Kantor Tertutup, adalah keadaan ruang kerja 

dimana terdapat pemisahan antar ruang kerja menurut 
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tiap seksi didalam karyawan dan pemisahan ruang kerja 

terhadap pimpinan.  

c. Ruang Kantor Gabungan, adalah keadaan ruang kantor 

dimana terjadi kombinasi antara Ruang Kantor Tertutup 

dan Ruang kantor Terbuka, dimana semua staf dalam 

satu seksi ditempatkan pada sebuah ruang terbuka 

sedangkan pimpinan seksi ditempatkan didalam sebuah 

ruang terpisah.  

 

B. Sirkulasi  

DK. Ching mengartikan sirkulasi sebagai “Kita mengalami 

suatu ruang dealam kaitannya dengan dari mana asal kita 

bergerak dan akan kemana arah kita mengantisipasi tujuan 

kita”50. Jadi sirkulasi merupakan suatu keadaan dimana kita 

bergerak dari suatu ruang melalui sebuah ruang ke ruang 

lainnya.  

Ada 5 elemen51 dalam sirkulasi yakni: 

1. Pencapaian, terdapat beberapa elemen pencapaian 

yakni: 

o Frontal, yakni sebuah pencapaian dimana 

pencapaian langsun menhadap ke pintu masuk 

sebuah ruangan atau bangunan. 

                                                           
50 Ching, DK., Arsitektur Bentuk Ruang dan Tatanan, 2007, Erlangga, Jakarta. 
51 Ching, DK., Arsitektur Bentuk Ruang dan Tatanan, 2007, Erlangga, Jakarta. 
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o Tidak Langsun, adalah sebuah pencapain 

terhadap suatu lokasi dengan cara tidak langsun 

meskipun letak dah arahnya sejajar atau segaris.  

o Spiral, yakni sebuah cara untuk melamakan atau 

membuat lama suatu pencapaian terhadap ruang 

dengan design ruang akses secara spiral.  

2. Pintu masuk, terdapat beberapa ciri pintu masuk sebuah 

ruang yakni:  

 Area masuk dapat ditegaskan tanpa harus 

ada sebuah sekat, suatu area dapat 

ditegaskan dengan menaikan permukaan 

sehingga membentuk ruang sendiri tanpa 

pintu atau pembatas fisik.  

 Ketika ada sekat antar 2 ruang maka 

diperlukan sebuah ruang untuk akses 

sebagai pintu sehingga terbuatlah sebuah 

lubang pada dinding yang sianggap 

sebagai pintu.  

3. Hubungan-Hubungan Jalur Ruang, terdapat beberapa 

jenis yakni: 

a.  Melewati Ruang, yakni memiliki ciri-ciri sebagai 

berikut: 
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 Integritas dari setiap ruangan yang ada 

tetap terjaga 

 Bentuk jalur akses yang tidak kaku atau 

fleksibel 

 Ruang-ruang yang terdapat diantara dua 

ruangan dapat dijadikan sebagai ruang 

penghubung.  

 

 

 

b. Jalur Penghubung menembusi sebuah ruang, 

memiliki ciri-ciri dimana terdapat sebuah ruangan 

yang berada ditengah jalur penghubung sehingga 

ruangan tersebut ditembusi atau dimasuki.  

 

 

 

c. Menghilang Didalam Ruang, dimana jalur akses dalah 

hasil dari lokasi ruang tujuan akhir. Selain itu jalur 

Gambar 98: Ilustrasi Melewati ruang                       

Sumber: Buku DK. Ching Arsitektur 

Bentuk, Ruang dan Tatanan 

Gambar 99: Ilustrasi menembusi  ruang                       

Sumber: Buku DK. Ching Arsitektur Bentuk, 

Ruang dan Tatanan 
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yang digunakan dapat dimasuki secara simbolis 

maupun secara fungsional.  

 

 

4. Bentuk Ruang Sirkulasi, bentuk ruang sirkulasi bisa 

berupa koridor, aula, galeri, tangga dan kamar-kamar. 

Berikut beberapa ciri bentuk ruang sirkulasi: 

o Tertutup 

o Terbuka pada satu sisi dan  

o Terbuka pada dua sisi.  

5. Konfigurasi jalur, ada 5 pola konfigurasi jalan yakni: 

a. Polas sirkulasi linear, yakni ciri sirkulasi yang bisa 

berupa satu atau dua arah, jalur ini bisa terpotong-

potong ataupun bisa bersimpangan maupun 

bercabang. 

 

 

 

Gambar 10: Ilustrasi menghilang didalam ruang                                         

Sumber: Buku DK. Ching Arsitektur Bentuk, Ruang dan 

Tatanan 

Gambar 101: Ilustrasi pola sirkulasi linear                                    

Sumber: Buku DK. Ching Arsitektur Bentuk, Ruang dan 

Tatanan 
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b. Pola Sirkulasi radial, yakni sebuah pola sirkulasi yang 

memiliki satu titik pusat  dengan beberapa jalur linear 

yang menyebar keluar.  

 

 

 

c. Pola Sirkulasi Jaringan, pola sirkulasi ini memiliki ciri-

ciri: garis-garis sirkulasi yang mengembang dan 

menghubungkan titik-titik dari segala arah.  

 

 

  

d. Pola Sirkulasi Grid, yakni pola sirkulasi yang 

menghubungkan segala arah dengan garis lurus yang 

memanjan dan membentang, sehingga  seluruh ruang 

dalam suatu bangunan dapat terakses. 

Gambar 102: Ilustrasi pola sirkulasi radial                                  

Sumber: Buku DK. Ching Arsitektur Bentuk, Ruang dan 

Tatanan 

Gambar 103: Ilustrasi pola sirkulasi jaringan                                  

Sumber: Buku DK. Ching Arsitektur Bentuk, Ruang dan 

Tatanan 
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e. Pola Sirkulasi Spiral, pola sirkulasi ini dimana akses 

dari satu titik ke titik yang lain hanya ada satu namun 

pencapainnya dibuat mengelilingi titik akhir.  

 

Terdapat beberapa bentuk pola sirkulasi52 yang menghubungkan 

antara satu ruang dengan ruang lainnya, diantaranya adalah: 

i. Pola Sirkulasi Direct, yakni pola sirkulasi yang 

pencapaiannya mengarah langsun kepada tujuan akhir. 

Pola sirkulasi ini memberi akses visual yang jelas 

terhadap tujuan akhir.  

ii. Pola Sirkulasi Curvelinear, yakni keadaan sirkulasi 

dimana pencapaian suatu tujuan dilakukan dengan cara 

                                                           
52 E-Jurnal Universitas Atma Jaya Jogjakarta, Teori Sirkulasi. Diakses pada tanggal 2 September 
2016 

Gambar 104: Ilustrasi pola sirkulasi grid                                 

Sumber: Buku DK. Ching Arsitektur Bentuk, Ruang dan 

Tatanan 

Gambar 105: Ilustrasi pola sirkulasi spiral                                

Sumber: Buku DK. Ching Arsitektur Bentuk, Ruang dan 

Tatanan 
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berliku-liku namun hanya terdapat satu tujuan akhir, 

proses ini menyebabkan akses visual yang tidak jelas 

terhadap tujuan akhir.  

iii. Pola Sirkulasi Erratic, yakni suatu pola sirkulasi yang 

terpatah-patah sehingga bisa terjadi adanya ruang-ruang 

kejutan. 

iv. Pola Sirkulasi Interrupted, yakni pola sirkulasi yang 

sengaja diputus pada beberapa bagian.  

v. Pola Sirkulasi Looping, merupakan suatu keadaan 

dimana akses visual secara sengaja disamarkan dengan 

memberi kesan apa adanya.  

vi. Pola sirkulasi Distraction, yakni suatu pola sirkulasi yang 

mana akses visual dari suatu tempat ke tempat tujuan 

dengan sengaja di kacaukan oleh objek-objek 

pendukung, semisal patung, lemari atau semacamnya 

sehingga akses visual hanya dapat ditempuh seiring 

dengan pencapaiannya.  

vii. Pola Sirkulasi Obscure yakni suatu pola sirkulasi yang 

pencapaiannya disembunyikan dari jangkauan umum, 

sehingga hanya pihak-pihak tertentu yang dapat 

mengakses area sirkulasi tersebut.  
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viii. Pola Sirkulasi Diverging, merupakan suatu ciri sirkulasi 

dimana sebuah sirkulasi terdapat cabang sehingga akses 

fisik dan visual menjadi tidak jelas.  

5.2.3. Studi Preseden 

1. Ministerio de Obras Publicas (Kementerian Pekerjaan Umum)  

Chile 

Didesain oleh konsultan Teodoro Fernandez Arquitectos, luas area 

adalah 10000 sqm.  

    

Pembangunan gedung ini adalah untuk optimalisasi pekerjaan 

kementerian karena gedung lama kementerian sudah tidak layak untuk 

digunakan. Tujuan pembangunannya adalah untuk optimalisasi pekerjaan 

kementerian melalui gedung yang fungsional baik secara aksesibilitas 

maupun zonasi. 

Desain gedung yang memiliki bukaan cukup dengan penggunaan 

kaca memungkinkan adanya akses visual terhadap ruang luar ini 

berfungsi sebagai rekreasi terhadapa mata manusia setelah bekerja, 

Gambar 106: Gedung kementerian 

Pekerjaan Umum Chile.               

Sumber: 

http://www.archdaily.com/176126/m

optt-building-in-la-serena-teodoro-

fernandez-arquitectos 
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salah satu aspek green building. Pada gedung ini hampir pada setiap 

dinding luarnya menggunakan kaca.  

 

          

Desain masa bangunan yang memungkinkan setiap departemen 

dapat memiliki areanya sendiri, dengan begitu setiap departemen dapat 

bekerja secara terpisah namun tetap berada didalam satu gedung. Ide 

desain seperti ini dapat dapat diterapkan dalam desain kantor 

kementerian PUTK Timor-Leste, karena dalam kementerian ini terdapat 

beberapa kelompok kerja yang memiliki sifat aktivitas sendiri namun tetap 

Gambar 107: Adanya akses visual yang jelas 

antara ruang luar dan ruang dalam.              

Sumber: 

http://www.archdaily.com/176126/moptt-

building-in-la-serena-teodoro-fernandez-

arquitectos 

Gambar 108: Pembagian Zona pada setiap kelompok aktivitas                                                         

Sumber: http://www.archdaily.com/176126/moptt-building-in-la-

serena-teodoro-fernandez-arquitectos 
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didalam satu gedung maka dengan pembagian semacam ini dapat 

diakomodir dalam desain kantor kementerian PUTK. 

 

 

 

 

Interior bangunan yang sederhana namum fungsionalis, perpaduan 

warna krem dengan putih pada langit-langit adalah untuk mengurangi 

kesilauan yang terjadi akibat banyaknya bukaan. 

5.2.4. Kemungkinan Penerapan Teori Permasalahan Desain 

A. Zonasi Ruang  

 Pembagian Zona Ruang  

Zona ruang kerja dibagi sesuai dengan kelompok aktivitas, dimana 

setiap kelompok aktivitas akan disediakan zonanya masing-

masing. Zona ruang dapat dibagi secara vertical maupun secara 

horizontal. Pembagian vertical yakni pembagian zona ruang per 

Gambar 109: adanya akses langsun dengan tipe terbuka pada satu 

sisi seperti ini memampukan pemanfaatan cahaya alami sebagai 

penerangan. Selain itu terciptanya keamanan terhadap ruang 

diujung karena adanya visual secara langsun.                                         

Sumber: http://www.archdaily.com/176126/moptt-building-in-la-

serena-teodoro-fernandez-arquitectos 
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lantai dan pembagian horizontal yakni pembagian zona ruang 

pada sebuah lantai bangunan yang dapat terdiri oleh dua 

kelompok aktivitas.  Berikut adalah pembagiannya: 

 Zona Top Manager, terdiri dari kompartement Menteri 

dan Wakil Menteri beserta seluruh staff pendukung yakni:  

Menteri, Wakil Menteri 

Ruang Kerja, Situation Room, Ruang Tunggu, Ruang Tamu 

R. Rapat Internal, R. Rapat Utama, R. Simpan, R. Server, 

R. Istirahat Menteri, R. Makan + Pantry, Toilet, Janitor 

Sekretaris, Agendaris, Ajudan  

R. Kerja, Ruang simpang, Toilet 

Advissors/Staff Khusus (Grau 7, Esselon 1A)  

Ruang Kerja, R. Rapat, R. Tunggu, R. Tamu, R. Toilet, R. 

Istirahat , R. Makan + pantry.  

Sekretaris 

Ruang Kerja, Ruang Simpan 

Chefe Gabinete (Kepala Tata Usaha, Grau , Esselon 3) 

Ruang Kerja, R. Tamu, R. Rapat, R. Tunggu, R. Istirahat, 

Toilet Chefe Gabinete, Toilet Staff, Janitor 

Sekretaris, Staff 

Ruang kerja 

Kepala Protokol, staff 

Ruang Kerja, Ruang Server, Ruang simpang, Ruang 

makan, Ruang fotokopi 

R. Asessor Tecnico 

(Grau 6, Esselon IB) 

Ruang kerja 
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Sekretaris, Staff 

Ruang kerja, Ruang Server, Ruang simpang, lobby menteri  

 

 

 

a. Kapasitas  

Ruangan dalam zona ini berkapasitas besar 

meskipun penggunanya hanya sedikit, karena 

zona ini merupakan zona eksklusif, merupakan 

ruang kerja anggota cabinet yang termasuk dalam 

ring satu. Ruang-ruang disini harus mencerminkan 

kekuasaan, eksklusivitas, kewibawaan dan 

kemewahan.  

b. Intensitas  

Pergerakan didalam zona ini tidak terlalu intens 

karena dipengaruhi oleh aktivitas pengguna. 

 Zona Middle Managerial, terdiri dari compartment 

Direktur Jendral dan Direktur Umum: 

Direktur Jendral (Grau 7, Esselon IA) 

Ruang kerja, R. Tamu, R. Rapat, R. Tunggu, R. Simpan  

R. Istrirahat, Toilet, R. makan + pantry  

Sekretaris Staff penunjang 

Ruang kerja, Ruang simpang/arsip, Ruang server 

R. Direktorat Umum (Grau 5, Esselon IIA) 

Tabel 39: Ruang didalam zona top manager                                 

Sumber: analisa pribadi 
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R. Kerja, R. Tamu, R. Rapat, R. Rapat Utama, Ruang rapat  

R. Tunggu, R. Simpan, R. Istrirahat  

Sekretaris, Staff Penunjang 

R. Ruang kerja, Toilet, Pantry, Janitor, Ruang server 

Ruang arsip, Ruang fotokopy 

 

 

a. Kapasitas: Didalam Zona ini memiliki ruangan 

memiliki kapasitas yang cukup besar meskipun 

penggunanya hanya sedikit karena dipengaruhi oleh 

factor lain semisal kedudukan dan kekuasaan.  

b. Intensitas pergerakan didalam ruang tidak telalu 

besar tetapi jga tidak terlalu kecil karena dipengaruhi 

oleh aktivitas pengguna.  

 Zona Lower Managerial, terdiri dari kepala 

department  

R. Kepala Departement (Grau 4, Esselon IIIA) 

R. kerja, R. Tamu, R. Rapat, R. Simpan 

 

 

a. Kapasitas  

Tabel 40: Ruang didalam zona middle manager                                 

Sumber: analisa pribadi 

Tabel 41: Ruang didalam zona lower manager                                 

Sumber: analisa pribadi 
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Kapasitas per ruang didalam zona ini 

penekanan desinnya lebih pada fungsionalitas 

meskipun penggunanya banyak.  

b. Intensitas 

Intensitas pergerkanan didalam zona ini cukup 

besar tetapi dimensi ruangannya tidak terlalu 

besar karena penekanannya pada 

fungsionalitas tidak dipengaruhi oleh 

kemegahan dan kedudukan.  

 Zona Administratif 

Staff Departement 

R. Kerja,  R. Toilet, R. Arsip 

 

 

a. Kapasitas: Ciri-ciri ruangan dalam zona ini focus pada 

fungsionalitas, setiap staff akan mendapatkan 

ruangan masing-masing yang proporsional dengan 

kebutuhan, karena pekerja disini tidak dipengaruhi 

oleh kekuasaan, kedudukan dan kemewahan.  

b. Intensitas: Intensitas pergerkan didalam didalam area 

ini besar tetapi desain dimensi ruangan memiliki 

ukuran yang proporsional dan sesuai kebutuhan.  

Tabel 42: Ruang didalam zona administratif manager                                 

Sumber: analisa pribadi 
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 Zona Operaional termasuk Pengunjung 

Zona operasional terdiri dari dua yakni bagian 

administrasi (menerima dan memproses laporan 

serta keluhan) dan bagian lapangan.  

 

DIREKTUR UMUM PELAYANAN PUBLIK 

(Grau 5, Esselon IIA) 

R. Kerja, R. Tamu, R. Rapat, R. Rapat Utama, Ruang rapat 

R. Tunggu, R. Simpan, R. Istrirahat  

Sekretaris dan Staff Penunjang 

R. Ruang kerja, Toilet, Pantry, Janitor, Ruang server  

Ruang arsip, Ruang fotokopy 

Kepala Department Listrik, Air, Sanitasi, PU dan Pelayanan 

Publik 

R. Kerja 

Staff Administrasi 

R. Staff Departement, Ruang server, Ruang arsip, Ruang 

fotokopy, Toilet, Ruang pelayanan  

Masyarakat  

Ruang Tunggu, Ruang pelayanan 

Kepala Dept. Lapangan  

R. Kerja 

Staff (40 orang) 

R. Istirahat, Loker, Ruang arsip, Toilet  

 

 

Tabel 43: Ruang didalam zona operasional                                 

Sumber: analisa pribadi 
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a. Kapasitas 

Ciri-ciri zona ini adalah penekanan pada fungsionalitas 

ruang sesuai kebutuhan baik besaran maupun kegunaan.  

b. Intensitas 

Intensitas pergerakan didalam zona ini cukup tinggi.  

 Zona Pendukung  

Penggawal 

Ruang Istirahat, Ruang Loker 

Sopir Pribadi 

Ruang Istirahat 

Sopir Operasional 

 

Ruang Istirahat, Loker, Toilet 

 

 

a. Kapasitas  

Kapasitas ruangan untuk zona ini sesuai dengan 

perhitungan tanpa dipengaruhi oleh factor lain. 

b. Intensitas  

Intensitas pergerakan didalam zona ini tidak terlalu tinggi. 

 Zona Service  

Sekuriti  

Ruang kerja, Loker, Ruang Kontrol  

Tabel 44: Ruang didalam zona pendukung                                 

Sumber: analisa pribadi 
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Maintenance  

Ruang Istirahat, Ruang Loker, Toilet, R. administrasi 

Office Boy  

Ruang Istirahat, Ruang Loker, Toilet 

 

 

a. Kapasitas  

Kapasitas ruangan sesuai dengan perhitungan 

kebutuhan ruang tanpa dipengaruhi oleh factor lain 

b. Intensitas  

Intensitas pergerakan pada zona ini tidak terlalu tinggi  

B. Sirkulasi  

Sirkulasi pada bangunan dibagi sesuai dengan zonasi ruang. Hal ini 

dilakukan guna setiap kelompok dapat bekerja dan berinteraksi secara 

nyaman guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Zona sirkulasi 

dibagi menjadi: 

1. Zona Sirkulai Top Managerial  

Ini merupakan zona sirkulasi yang paling eksklusif karena disinilah 

terjadinya sirkulasi para decision maker. Zona ini harus mampu 

merefleksikan kekuasaan, kewibawaan dan eksklusivitas. Hal ini 

dapat dicerminkan melalui: 

Tabel 45: Ruang didalam zona service                               

Sumber: analisa pribadi 
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a. Luas ruang sirkulasi yang lebih besar, meskipun intensitas 

pergerakan tidak terlalu besar bahkan cenderung kurang, hal ini 

dipengaruhi oleh sifat aktivitas dari para penggunanya.  

b. Luas sirkulasi yang besar meskipun penggunanya hanya 

sedikit.  

c. Hanya orang-orang tertentu yang dapat mengakses zona 

sirkulasi ini, setelah mendapatkan ijin dari otoritas maupun yang 

berhak. 

d. Akan menggunakan Pola Sirkulasi Obscure yakni suatu pola 

sirkulasi yang pencapaiannya disembunyikan dari jangkauan 

umum, sehingga hanya pihak-pihak tertentu yang dapat 

mengakses area sirkulasi tersebut 

e. Diperlukan akses-akses tertentu guna mencapai zona ini 

semisal access card.  

f. Memiliki akses tersendiri, terpisah dari akses lainnya, semisal 

akses langsun dari lobby menuju zona ini tanpa terlihat atau 

berhubungan dengan zona lainnya.  

HUBUNGAN ZONA SIRKULASI TOP MANAGERIAL 

Berikut adalah hubungan sirkulasi antara zona Top Managerial 

dengan zona sirkulasi kelompok aktivitas lainnya: 
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2. Zona Sirkulasi Middle Managerial  

Ciri-ciri dari sirkulasi dari zona ini adalah: 

a. Zona ini tidak terlalu eksklusif.  

b. Luas ruang sirkulasi lebih besar sedikit dari penggunanya 

dikarenakan merupakan ring kedua dalam area kantor ini. 

c. Intensitas pergerakan tidak terlalu besar maupun terlalu kecil.  

d. Hanya dapat diakses oleh yang berkepentingan, terlebih oleh 

lower manager dan top manager.  

e. Memerlukan access card guna mencapai zona ini. 

Berikut adalah zona sirkulasi Direktirat Umum dengan zona 

sirkulasi kelompok lainnya: 

Gambar 110: Ilustrasi hubungan zona sirkulasi top managerial                              

Sumber: Buku DK. Ching Arsitektur Bentuk, Ruang dan Tatanan 
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3. Zona Sirkulasi Lower Managerial  

Terdapat beberapa ciri yakni: 

a. Zona sirkulasi yang cukup ramai 

b. Luas ruang sirkulasi berdimensi sesuai kebutuhan karena tidak 

dipengaruhi oleh factor lainnya.  

c. Kapasitas ruangan sirkulasi sesuai dengan kebutuhan karena 

tidak dipengaruhi oleh factor lainnya. 

d. Cukup gampang untuk diakses.  

e. Terhubung langsun dengan zona sirkulasi staff administrasi 

Gambar 111: Ilustrasi hubungan zona sirkulasi direktorat 

umum dengan kelompok aktivitas lainnya.                                                                                        

Sumber: Buku DK. Ching Arsitektur Bentuk, Ruang dan 

Tatanan 

Gambar 112: Ilustrasi hubungan zona sirkulasi direktorat 

jendral dengan zona sirkulasi kelompok aktivitas lainnya.                                 

Sumber: Buku DK. Ching Arsitektur Bentuk, Ruang dan 

Tatanan 
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f. Menggunakan pola sirkulasi direct dari zona administrative 

karena sifat kegiatan yang menuntut kedekatan ruang. 

 

 

 

4. Zona Sirkulasi Administratif 

Memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

a. Intensitas pergerakan sangat besar  

b. Kapasitas sesuai kebutuhan tanpa dipengaruhi oleh factor 

lainnya.  

c. Dapat diakses dari seluruh zona kecuali zona operasional dan  

zona service yang dibatasi dan tertutup dari zona pendukung. 

d. Memiliki akses langsun terhadap zona lower managerial.  

Gambar 113: Ilustrasi hubungan zona sirkulasi lower managerial 

dengan zona sirkulasi kelompok aktivitas lainnya.                                 

Sumber: analisa pribadi 
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5. Zona Sirkulasi Operasional  

Memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

a. Merupakan zona sirkulasi yang dapat diakses oleh umum. 

b. Intensitas pergerakan yang tinggi 

c. Kapasitas sesuai kebutuhan tanpa dipengaruhi oleh factor 

lainnya.  

d. Tidak memiliki akses langsun terhadap zona sirkulasi top 

manager dan middle manager, cenderung jauh. Memiliki akses 

yang terbatas terhadap zona sirkulasi administrative.  

 

Gambar 114: Ilustrasi hubungan zona sirkulasi administrasi 

dengan zona sirkulasi kelompok aktivitas lainnya.                                 

Sumber: analisa pribadi 

Gambar 115: Ilustrasi hubungan zona sirkulasi operasional 

dengan zona sirkulasi kelompok aktivitas lainnya.                                 

Sumber: analisa pribaadi 
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6. Zona Sirkulasi Pendukung 

Memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

a. Memiliki akses yang tertutup dari zona lainnya kecuali zona 

top managerial, terbatas hanya untuk pengawal, terhubung 

secara tidak langsun dengan zona sirkulasi Operasional, 

administrative dan lower manger, karena dipengaruhi oleh 

tugas dan fungsi dari pengguna zona sirkulasi ini yaitu 

penggawal dan Sopir Pribadi serta Sopir Operasional.  

b. Tidak dapat diakses oleh pengunjun kantor kementerian.  

c. Kapasitas sesuai dengan kebutuhan karena tidak 

dipengaruhi oleh factor lainnya.  

 

 

 

7. Zona Sirkulasi Service 

Memeiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

Gambar 116: Ilustrasi hubungan zona sirkulasil  pendukung 

dengan zona sirkulasi kelompok aktivitas lainnya.                                 

Sumber: analisa pribadi 
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a. Tidak memiliki akses langsun terhadap zona sirkulasi top 

manager, lower manager, middle manager, dan 

administrative 

b. Akses yang tertutup terhadap pengunjung 

c. Kapasitas ruang sirkulasi sesuai dengan kebutuhan.  

d. Intensitas pergerakan cukup tinggi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 117: Ilustrasi hubungan zona sirkulasil  service 

dengan zona sirkulasi kelompok aktivitas lainnya.                                 

Sumber: analisa pribadi 
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