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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar belakang Projek 

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan Kepolisian 

Nasional Indonesia yang dipimpin oleh Kapolri. Polri bertanggung jawab 

langsung di bawah presiden. Polri memiliki tiga tugas utama, yaitu 

memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum juga 

memberikan pelayanan terhadap masyarakat dengan memberi 

pengayoman dan perlindungan.  

Polri memiliki peran besar terhadap kelangsungan negara, semakin 

tinggi jabatan personel Polri maka semakin besar juga tanggung jawab 

yang harus dipenuhi. Oleh karena itu diperlukan personil – personil 

kepolisian yang memiliki kemampuan dan keahlian dalam bidangnya juga 

karakter – karakter yang baik seperti bertanggung jawab, disiplin, jujur, dan 

bermoral. Dengan begitu fasilitas pendidikan dalam kepolisian menjadi 

sangat penting, terutama untuk pemegang tanggung jawab terbesar yaitu 

perwira tinggi yang akan menduduki jabatan – jabatan yang memiliki 

tanggung jawab dan pengaruh yang besar terhadap negara.  

Hal ini menunjukkan bahwa dibutuhkan fasilitas pelatihan dan 

pengambangan untuk perwira tinggi kepolisian yang selain dapat 

memenuhi kebutuhan untuk proses pelatihan juga dapat membentuk dan 

mewujudkan karakter yang diharapkan dari perwira tinggi kepolisian baik 
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dalam proses pembelajaran maupun diwujudkan dalam bentuk 

arsitekturalnya. 

Perwira tinggi polri adalah golongan pangkat perwira yang paling 

tinggi, hal ini ditandai dengan pemakaian bintang di pundak. Perwira tinggi 

terdiri dari Brigadir Jenderal, Inspektur Jenderal, Komisaris Jenderal dan 

Jenderal. 

Kebutuhan 

Saat ini daya tampung peserta fasilitas pelatihan adalah 44 peserta, 

apabila dilihat dari pertambahan peserta peIatihan dari tahun 2014 – 2017 

jumlah peserta sudah melampaui daya tampung. Selain itu fasilitas 

pendidikan untuk staf dan pimpinan tinggi (SESPIMTI) polri saat ini belum 

memiliki fasilitas tersendiri. Fasilitas tersebut dibangun di lokasi yang pada 

awalnya merupakan fasilitas pendidikan untuk staf dan pimpinan menengah 

selain itu juga ada fasilitas dari markas besar kepolisian yang tidak 

bersangkutan dengan  sehingga penataan siteplan bangunan kurang 

tertata. Selain itu fasilitas masih didesain secara umum dan belum memiliki 

prototipe, sehingga belum memikirkan karakter khusus yang diharapkan 

dari calon perwira tinggi maupun menerapkan nilai – nilai kepolisian dalam 

desain. 

Oleh karena itu perlu dibangun fasilitas SESPIMTI yang mandiri, 

menampilkan dan menyesuaikan karakter pengguna dan memenuhi 

kebutuhan kapasitas ideal. 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Brigadir_Jenderal_Polisi
https://id.wikipedia.org/wiki/Inspektur_Jenderal_Polisi
https://id.wikipedia.org/wiki/Komisaris_Jenderal_Polisi
https://id.wikipedia.org/wiki/Jenderal_Polisi
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Kepentingan mendesak 

Belum adanya fasilitas pelatihan perwira tinggi polri yang mandiri, 

mewadahi dan menerapkan karakter – karakter yang diharapkan dari 

peserta maupun nilai – nilai kepolisian. Selain itu fasilitas ini mengharuskan 

peserta untuk tinggal di asrama, oleh karena itu Pusat Pelatihan harus 

didukung dengan fasilitas penunjang yang lengkap dan memberikan rasa 

nyaman, aman juga mendukung sosialisasi antar peserta mengingat 

peserta di karantina selama 7 bulan. 

Keterkaitan 

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan lembaga yang 

berperan penting dalam negara, oleh karena itu dibutuhkan personil yang 

memiliki kemampuan dan karakter positif untuk menjalankan tugas dan 

tanggung jawabnya terhadap negara dan masyarakat. Oleh karena itu 

dibutuhkan fasilitas pelatihan dan pengembangan yang selain dapat 

berfungsi sebagai fasilitas pembelajaran dengan baik tetapi juga dapat 

membentuk karakter pesertanya agar dapat menjadi pemimpin dalam 

kepolisian yang bermoral dan bertanggung jawab. 

 

1.2. Tujuan dan sasaran pembahasan 

a. Tujuan 

o Sebagai pedoman dalam pembuatan desain pusat pelatihan 

perwira tinggi Polri. 
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o Untuk membahas lebih dalam mengenai fasilitas pelatihan 

perwira tinggi milik kepolisian. 

o Memberikan kajian lebih dalam mengenai kebutuhan dan 

persyaratan desain dari pusat pelatihan perwira tinggi Polri. 

b. Sasaran 

Sasaran dari pembuatan landasan teori dan program ini 

adalah memberikan kajian mengenai fasilitas pelatihan perwira 

tinggi Polri yang mandiri dan mewadahi dengan menerapkan 

karakter – karakter dan nilai – nilai yang diharapkan dari calon 

perwira tinggi kepolisian. Sehingga akan menghasilkan personil 

– personil perwira tinggi yang memiliki kemampuan dan 

berkarakter. 

 

1.3. Lingkup pembahasan 

Projek ini merupakan relokasi fasilitas pelatihan dan pengembangan 

perwira tinggi yang sudah ada dengan desain yang baru di kawasan 

pendidikan di kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 

lengkap dengan fasilitas pendukungnya. 

Program – program arsitektural diselesaikan sesuai dengan kaidah 

– kaidah ilmu arsitektur, berikut lingkup pembahasan dari projek ini : 

o Fasilitas pelatihan yang didesain khusus untuk mewadahi proses 

pelatihan calon perwira tinggi dan mengikuti perkembangan teknologi 
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untuk mewujudkan misi Lemdiklat Polri untuk membentuk personel 

perwira tinggi yang modern. 

o Fasilitas – fasilitas penunjang yang mendukung fungsi pelatihan dan 

kenyamanan peserta. 

o Fasilitas asrama untuk peserta yang nyaman,  . 

 

1.4. Metoda pembahasan 

Metoda pembahasan berisi tentang metoda pengumpulan data, 

metoda penyusunan dan analisis, metoda pembahasan juga metoda 

pemrograman. 

1.4.1. Metoda pengumpulan data 

Metoda pengumpulan data berisi metoda – metoda yang dilakukan 

untuk memperoleh data, dibagi menjadi data primer dan sekunder. 

a. Data primer 

Data primer diperoleh dari hasil pengamatan, dokumentasi pribadi dan 

wawancara dengan pihak terkait. 

Pengamatan 

Untuk memperoleh data primer dilakukan beberapa pengamatan sebagai 

berikut : 

o Melakukan pengamatan pada projek sejenis untuk mengetahui 

kebutuhan fasilitas, pelaku, aktifitas dalam projek. 
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o Melakukan pengamatan dalam hal visual pada projek – projek terkait. 

o Melakukan pengamatan pada alternatif lokasi di Lembang. 

Dokumentasi 

Melakukan dokumentasi menggunakan kamera dengan hasil sebagai 

berikut : 

o Citra arsitektural dari projek sejenis 

o Keadaan di rencana lokasi projek dan sekitarnya 

o Kondisi eksisiting fasilitas – fasilitas pada projek terkait 

Wawancara 

Melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi non-visual dengan 

pihak terkait antara lain : 

o Staf administerasi Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi Polri (SESPIMTI) 

o Peserta Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi Polri (SESPIMTI) 

b. Data sekunder 

Data sekunder diperoleh dari sumber – sumber yang sudah ada seperti 

buku, peraturan pemerintah, jurnal mapupun arsip – arsip lainnya. Data 

yang dibutuhkan antara lain : 

o Data jumlah peserta SESPIMTI selama lima tahun terakhir 

o Struktur organisasi dan pengelola SESPIMTI 

o Peraturan mengenai bangunan pemerintah 

o Peraturan mengenai bangunan milik kepolisian 
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o Peraturan pada rencana lokasi projek 

o Syarat – syarat fasilitas pendidikan 

o Profil Kepolisian Negara Republik Indonesia 

o Profil Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (SESPIMTI) 

1.4.2. Metoda Penyusunan dan Analisis 

Metoda penyusunan dan analisis menggunakan metoda kualitatif 

untuk mendapatkan data primer maupun sekunder. Berikut langkah 

langkah dalam metoda kualitatif, 

o Metoda Induktif 

Metoda di mana pengumpulan data dilakukan dengan melakukan 

wawancara dan pengamatan pada projek sejenis untuk mendapatkan 

data mengenai fasilitas, kegiatan, pelaku dan kebutuhan ruang yang 

ada pada projek.  

o Metoda Deduktif 

Metoda di mana pencarian data mengenai projek dilakukan dengan 

studi literatur. Data yang diperoleh berupa peraturan – peraturan yang 

berlaku mengenai projek dan tapak, standar – standar bangunan 

projek. 

1.4.3. Metoda Pemrograman 

Metoda pemrograman mempertimbangkan fungsi, bentuk yang 

berkaitan dengan tapak, ekonomi dan waktu kemudian menganalisa 

pencapaian yang diinginkan, fakta dari data yang ada, konsep yang 

diinginkan, kebutuhan dan permasalahan yang ada 
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1.4.4. Kerangka Pikir 

 

Bagan 1.1. Kerangka Pikir 
(Sumber : Analisis Pribadi) 
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1.5. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan berisi urutan dan isi pembahasan pada 

tiap bab, dari pendahuluan, tinjauan projek, analisa pendekatan program 

arsitektur, program arsitektur juga kajian teori. 

BAB I Pendahuluan 

Merupakan bab pendahuluan dalam LTP yang mencakup pengenalan 

materi secara keseluruhan. Berisi latar belakang, tujuan, sasaran projek, 

lingkup dan metoda pembahasan. 

BAB II Tinjauan Projek 

Merupakan tinjauan projek yang berfungsi sebagai bab pengantar. Berisi 

tentang tijauan umum berupa latar belakang, tujuan dan sasaran projek dan 

tinjauan khusus projek yang berupa terminologi, kegiatan dan fasilitas, 

persyaratan desain juga studi projek sejenis, kesimpulan, batasan dan 

anggapan.  

BAB III Analisa Pendekatan Program Arsitektur 

Merupakan bab yang menguraikan tentang pendekatan program arsitektur 

baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Mencakup pembahasan mengenai 

studi aktifitas, fasilitas, analisa pendekatan sistem bangunan dan analisa 

pendekatan konteks lingkungan. 

BAB IV Program Arsitektur 

Merupakan bab yang berisi program arsitektur yang akan diterapkan pada 

projek berdasarkan analisis dari bab sebelumnya. Bab ini berisi tentang 
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konsep program, tujuan perancangan (faktor penentu perancangan, faktor 

persyaratan perancangan) dan program arsitektur. 

BAB V Kajian Teori 

Merupakan bab yang berisi tentang uraian kajian teori, studi 

preseden dan hal – hal yang akan diterapkan mengenai permasalahan 

dominan dan penekanan desain pada projek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


