
 

1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Pengertian Judul 

Pengertian Judul: “PERENCANAAN KEMBALI  KANTOR 

KABUPATEN KUDUS DENGAN PENDEKATAN OPTIMALISASI 

PENGHAWAAN & PENCAHAYAAN ALAMI” adalah sebagai berikut: 

Perencanaan          : Upaya pemikiran dan perencanaan pengembangan kota 

agar dicapai pertumbuhan yang efisien dan teratur. 

(http://kamusbahasaindonesia.org/)  

 Kembali  : Memperbaiki kesalahan yang telah dibuat atau hasil 

mengembalikan.  

 (http://kamusbahasaindonesia.org/) 

Kantor : Balai (gedung, rumah, ruang) tempat mengurus   suatu 

pekerjaan (perusahaan dsb);tempat bekerja. 

(http://kamusbahasaindonesia.org/) 

Kabupaten : Daerah yang dikepalai oleh bupati, setingkat dengan 

kota madya, merupakan bagian langsung dari provinsi 

yang terdiri atas beberapa kecamatan; kantor tempat 

kerja bupati;  rumah tempat tinggal bupati. 

 (http://kamusbahasaindonesia.org/) 

Kudus : Salah satu Kota Kabupaten di Propinsi Jawa Tengah 

Dengan Pendekatan: penggunaan teori suatu bidang ilmu untuk mendekati 

suatu masalah 
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 (http://kamusbahasaindonesia.org/) 

Optimalisasi : terbaik ; paling menguntungkan. 

 (http://kamusbahasaindonesia.org/) 

Penghawaan : proses, cara, perbuatan menghawakan. 

 (http://kamusbahasaindonesia.org/) 

Pencahayaan : penyinaran; pemberian cahaya (sinar); proses, cara, 

perbuatan memberi cahaya (mencahayakan) 

(http://kamusbahasaindonesia.org/)  

Alami  : Bersangkutan dengan alam; bersifat alam. 

 (http://kamusbahasaindonesia.org/) 

Sehingga judul di atas memiliki pengertian yaitu: merencanakan 

kembali suatu kompleks kantor pemerintahan di Kabupaten Kudus dengan 

menggunakan teori yang memanfaatkan penghawaan serta pencahayaan 

yang memanfaatkan lingkungan atau alam, dengan meminimalisir 

penghawaan serta pencahayaan buatan,untuk mencapai kenyamanan yang 

ideal bagi pengguna. 

1.2. Latar Belakang 

Suatu kota / kabupaten diperlukan adanya kepala daerah dalam hal 

ini adalah bupati dan mempunyai suatu tempat yang mencakup atau 

membawahi semua instansi pemerintahan di suatu daerah yaitu kantor 

kabupaten / kantor bupati. 

Untuk mengatur suatu pemerintahan di tingkat kabupaten diperlukan 

beberapa instansi yang membantu kinerja kepala daerah / bupati yang salah 

satunya adalah sekretariat daerah. Sekretariat Daerah merupakan suatu unsur 
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pembantu pimpinan pemerintah daerah yang dipimpin oleh Sekretaris 

Daerah. Sekretaris Daerah bertugas membantu kinerja kepala daerah yaitu 

Bupati. 

Gedung sekretariat daerah Kabupaten Kudus berada dalam kawasan 

kantor Kabupaten Kudus, letaknya yaitu sebelah barat pendopo kabupaten. 

Gedung sekretariat daerah yang ada pada saat ini dirasa kurang mumenuhi 

serta terasa tidak nyaman, dikarenakan bangunan yang ada pada saat ini 

merupakan bangunan lama yang hanya mendapatkan renovasi / rehab ringan. 

Secara geografis Indonesia berada dalam garis khatulistiwa atau 

tropis, namun secara thermis (suhu) tidak semua wilayah  Indonesia 

merupakan daerah tropis. Daerah tropis menurut pengukuran suhu adalah 

daerah tropis dengan suhu rata-rata 20º C, sedangkan rata-rata suhu di 

wilayah Indonesia umumnya dapat mencapai 35º C dengan tingkat 

kelembaban yang tinggi, dapat mencapai 85% (iklim tropis panas lembab). 

Keadaan ini terjadi antara lain akibat posisi Indonesia yang berada pada 

pertemuan dua iklim ekstrim (akibat posisi antara 2 benua dan 2 samudra), 

perbandingan luas daratan dan lautannya, dan lain-lain. Kondisi ini kurang 

menguntungkan bagi manusia dalam melakukan aktifitasnya sebab 

produktifitas kerja manusia cenderung menurun atau rendah pada kondisi 

udara yang tidak nyaman seperti halnya terlalu dingin atau terlalu panas. 

Suhu nyaman thermal untuk orang Indonesia berada  pada rentang suhu 

22,8°C - 25,8°C dengan kelembaban 70%. Langkah yang paling mudah untuk 

mengakomodasi kenyamanan tersebut adalah dengan melakukan 

pengkondisian secara mekanis (penggunaan AC) di dalam bangunan yang 

berdampak pada bertambahnya penggunaan energi (listrik). Cara yang paling 

murah memperoleh kenyamanan thermal adalah secara alamiah melalui 

pendekatan arsitektur, yaitu merancang bangunan dengan mempertimbangkan 

orientasi terhadap matahari dan arah angin, pemanfaatan elemen arsitektur 

dan material bangunan, serta pemanfaatanelemen-elemen lansekap. 
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Hasil dari penelitian gedung Sekretariat Daerah sangat tidak ideal 

atau tidak nyaman ditinjau dari system kenyamanan thermal, misalnya 

bukaan atau ventilasi yang adapun kurang optimal, yang mengakibatkan 

tubuh terasa gerah pada saat AC padam karena pemadaman listrik ataupun 

adanya kerusakan AC, hal ini yang menyebabkan di dalam ruang kantor 

sekretariat daerah terasa kurang nyaman yang tentunya akan berpengaruh 

pada kinerja pejabat  sekretariat daerah dan staf - stafnya. Berdasarkan 

kenyataan tersebut, maka gedung secretariat daerah dapat menjadi sampel 

pada gedung – gedung di lingkungan kantor kabupaten Kudus. 

(Syah, 2011 ) 

Maka dari penjelasan penulis mempunyai inisiatif untuk 

merencanakan kembali kantor Kabupaten Kudus dengan pendekatan 

optimalisasi penghawaan dan pencahayaan alami, dengan tujuan agar para 

pejabat pemerintahan Kabupaten Kudus dapat memberikan pelayanan secara 

optimal kepada masyarakat, serta menciptakan suatu bangunan yang efisien 

serta ekonomis dengan pemanfaatan penghawaan dan pencahayaan alami 

secara optimal. 

1.3. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana membuat sebuah rancangan bangunan dengan menerapkan 

suatu desain pemanfaatan ventilasi agar dapat berfungsi secara optimal 

berkaitan dengan penghawaan dan memberikan pemanfaatan pencahayaan 

yang alami atau ideal. 

2. Desain bangunan seperti apakah yang sesuai/ideal untuk mendukung suatu 

tempat perkantoran/ruang kerja. 

3.Bagaimana penataan Layout yang tepat untuk bangunan kantor 

pemerintahan agar nyaman sesuai dengan pendekatan optimalisasi 

penghawaan dan pencahayaan alami. 
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1.4. Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai dari perancangan ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Merancang suatu kompleks kantor atau bangunan kantor kabupaten yang 

mengaplikasi konsep kenyamanan dengan pendekatan optimalisasi 

penghawaan dan pencahayaan alami agar lebih efisien serta ekonomis. 

2. Merancang suatu kompleks kantor atau bangunan senyaman mungkin agar 

dapat memberikan pelayanan yang optimal pada masyarakat berdasarkan 

aspek fungsional kelengkapan suatu kantor pemerintah daerah setingkat 

kabupaten. 

1.5. Batasan Pembahasan 

Batasan-batasan  untuk ruang lingkup pembahasan laporan DP3A ini 

adalah : 

1. Batasan substansi materi, yaitu terfokus pada materi konsep kenyamanan 

thermal pada penghawaan dan pencahayaan alami yang disesuaikan 

dengan peruntukan dan intensitas bangunan gedung dan persyaratan 

arsitektur bangunan gedung pada UU RI No. 28 Tahun 2002 tentang 

Bangunan Gedung, Data Arsitek Ernst Neufert serta sesuai Standart 

Nasional Indonesia ( SNI ). 

2. Batasan wilayah site perencanaan, yaitu Kompleks Gedung Perkantoran 

Kabupaten Kudus merupakan pusat perkantoran pemerintahan Kabupaten 

Kudus terletak di Jl. Simpang Tujuh No. 1 Kudus yang merupakan jalan 

protokol dan area pusat kegiatan kota ( alun-alun ). 

3. Merencanakan kembali berbagai bangunan yang berada dalam lingkup 

kompleks Kantor Kabupaten Kudus pada saat ini.  
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4. Merelokasi kantor Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang dibawahi 

Pemerintah Kabupaten Kudus agar mempermudah jangkauan masyarakat.  

1.6. Keluaran 

Keluaran yang ingin dicapai dari perancangan ini adalah sebagai 

berikut. 

1.Menciptakan penghawaan dan pencahayaan alami pada bangunan agar 

lebih efisiaen serta ekonomis. 

2.Mempermudah masyarakat untuk mengurus urusan yang berkaitan dengan 

birokrasi pemerintahan dengan menjadi satu kompleks pemerintahan yang 

terpusat di kantor Kabupaten. 

3.Memberikan masukan yang membangun kepada pihak yang 

berkepentingan. 

1.7. Metode Pembahasan 

1.7.1. Diagram Alur Pikir 
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1.7.2. Metode Pengumpulan Data 

Metode pembahasan dalam cara pengumpulan data dan 

sebagai latar belakang untuk melakukan pencarian data dan 

penyusunan laporan DP3A dilakukan dua tahap, yaitu pengumpulan 
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langsung di lapangan. Data sekunder data yang diperoleh dari instansi 

terkait. Data-data tersebut ada 2 macam, yaitu: 

1. Data primer yang meliputi peta lokasi, kondisi tapak dan kawasan,  

identifikasi bangunan dsb. Di dapat dari pengamatan langsung dari 

lapangan, bagian pemerintahan, Bappeda,BKD, wawancara, dan 

foto-foto di area kantor Kabupaten Kudus. 

2. Data sekunder yang meliputi latar belakang sejarah, diperoleh 

melalui survey instansional dan kepustakaan. 

1.7.3. Tahap Analisa 

Data analisa ini digunakan metode kuantitatif dan kualitatif 

1. Metode kuantitatif meliputi pengukuran besaran ruang berdasar 

kegiatan kebutuhan pemakaian ruang, penentuan luas bangunan 

yang di sesuaikan dengan luasan tapak dsb. Digunakan untuk 

permasalahan yang dapat dipecahkan dengan menggunakan pola 

pikir kuantitatif, yaitu mengejar yang terukur. 

2. Metode kualitatif dilakukan dalam analisis penyajian visual yang   

menggunakan metode arsitektural, dan penyajian materi koleksi 

dengan menggunakan visualisasi exterior dan interior ruang dsb. Di 

gunakan untuk masalah-masalah yang dideskripsikan secara verbal 

dan visual, terutama untuk memecahkan persoalan bentuk 

penampilan bangunan yang akan direncanakan nantinya. 

1.7.4. Tahap Kesimpulan 

Konsep perencanaan dan perancangan disusun berdasarkan 

kesimpulan dari analisa-analisa yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya. 

1.8. Sistematika Pembahasan 
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BAB I  PENDAHULUAN 

Berisikan tentang pengertian judul dan latar belakang permasalahan 

yang diangkat sebagai dasar penyusunan dan perencanaan DP3A 

untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai dalam sasaran 

dengan penggunaan metode-metode tertentu. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Berisikan tentang teori-teori yang terkait dengan permasalahan dan 

dasar-dasar sumber data mengenai permasalahan yang diangkat 

untuk penyusuan laporan DP3A, teori- teori yang di gunakan dalam 

penyusunan DP3A untuk mendasari penganalisaan masalah 

mengenai : Perencanaan Kembali Kantor Kabupaten Kudus  

Dengan Pendekatan Optimalisasi Penghawaan dan Pencahayaan 

Alami. 

BAB III GAMBARAN LOKASI 

Berisikan tentang deskripsi mengenai lokasi objek yang akan 

dijadikan sebagai tempat untuk perencanaan dan perancangan 

bangunan serta data lain yang mendukung keberadaan objek yang 

didapat dari hasil observasi langsung dan studi literatur. 

BAB IV ANALISIS PENDEKATAN SERTA KONSEP 

PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

Berisikan tentang analisis-analisis permasalahan serta pendekatan 

dari sebuah konsep yang akan dijadikan dasar yang kemudian 

diterapkan ke dalam sebuah perencanaan dan perancangan 

bangunan. 


