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ABSTRAK 

Salah satu tugas pemerintah kabupaten/kota di daerah adalah untuk memberi 
pelayanan yang maksimal dan terbaik kepada masyarakat, menyingkatkan waktu 
masyarakat dalam berurusan penyelesaian administrasi, sehingga akan tercapai 
pelayanan prima. Untuk itu, dalam mewujutkan pelayanan prima, maka diharapkan 
kepada pemerintah Kabupaten/kota terutama bagi kabupaten/kota hasil pemekaran 
agar membangun perkantoran pada suatu kawasan yang terpusat. Pembangunan 
senantiasa akan memberikan dampak baik positif maupun dampak negatif bagi 
lingkungan hidup khususnya dari aspek tata bangunan. Penelitian ini bertujuan untuk  
memberikan rekomendasi terhadap rencana tata bangunan yang ramah lingkungan. 
Penelitian ini adalah penelitian survey dengan mengandalkan data skunder dan data 
primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dapat dilaksanakan pembangunan pusat 
pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya yang memenuhi persyaratan tata bangunan dan 
ramah lingkungan.  
 
Kata Kunci: Tata bangunan; Lingkungan; Pusat Pemerintahan. 

 

THE HOMEMAKING AND ITS ENVIRONMENT PLANNING IN 
DISTRICT GOVERNMENT CENTER AREA OF PIDIE JAYA  

OF ACEH PROVINCE 
 

ABSTRACT 

 A Government task in district or municipal is servicing the community conveniently with 
lower span time in the administration services, so that its will be reached the best services. 
Although, to archive the best services, the district or municipal governments  especially 
enlarged district or municipal in order to develop the integrated office-block. The 
development will bring to positive and negative effects for homemaking and environment. 
The current research was be developed to find out the recommendation on the 
homemaking planning with comfortably environment.  By using the surveying method that 
based on primary and secondary data. The results of research shown that an integrated 
office-block of Pidie Jaya District could be developed to refer the homemaking and 

environment orders. 
   
Key word: homemaking, environment, integrated office-block, government. 

 
PENDAHULUAN 

Kabupaten  Pidie Jaya adalah 

salah satu kabupaten termuda di 

Provinsi Aceh yang terbentuk  melalui 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 

dan memiliki perkembangan 

pembangunan infrastruktur yang 

sangat baik dibandingkan kabupaten-

kabupaten lain yang lahir bersamaan 

dengannya. Saat ini pemerintah 

kabupaten Pidie Jaya sudah memiliki 

kawasan perkantoran terpadu yang 

disusun dan telah dibangun pada tahun 
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2010, hal ini ditujukan untuk 

menciptakan kinerja pemerintahan 

yang terpadu, terpusat dan 

Pemerintahan yang representatif dalam 

memberikan pelayanan prima kepada 

masyarakat, baik pelayanan jasa 

maupun pelayanan administrasi. Hal ini 

sesuai dengan Pedoman Peraturan 

Menteri Pekerjaan Umum Nomor 

06/PRT/M/2007 khususnya dalam 

Pasal 1 butir 2 yang dinyatakan bahwa 

Rencana Tata Bangunan dan 

Lingkungan (RTBL) adalah panduan 

rancang bangun suatu lingkungan atau 

kawasan. Sementara itu, Zahind, 

Markus (1999) menyebutkan salah satu 

metode untuk menganalisis bentuk 

kota secara tekstural adalah melalu 

interpretasi terhadap artikulasi bentuk 

kawasan kota. 

Saat ini, pusat perkantoran 

pemerintahan kabupaten Pidie Jaya 

yang terletak di daerah Cot Trieng 

sudah mulai dibangun seiring dengan 

dibangunnya jalan Layang menuju 

pusat perkantoran yang 

menghubungkan jalan negara ke pusat 

perkantoran dan dibangunnya kantor 

pemerintahan seperti kantor Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah 

(BAPPEDA), Kantor Dewan Perwakilan 

Rakyat Kabupaten (DPRK), Kantor 

Bupati, Kantor Dinas Pekerjaan Umum 

dan Gedung Serba Guna. 

Pembangunan kantor-kantor ini akan 

terus bertambah sesuai dengan 

rencana penyusunan Rencana Teknik 

Ruang Kawasan Perkantoran 

Kabupaten Pidie Jaya yang sudah 

disusun.  

Seiring berjalannya waktu timbul 

beberapa kritik dan perlu peninjauan 

terhadap beberapa aspek-aspek 

penting pada kawasan seperti orientasi 

bangunan, penambahan luas kawasan 

dan beberapa hal teknis seperti jenis 

tanah dan countur tanah, kritik ini 

menjadi masukan yang harus segera 

dijawab oleh pihak BAPPEDA 

kabupaten Pidie Jaya sebagai pihak 

yang bertanggung jawab atas 

terlaksananya Kawasan Pusat 

Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya 

seperti yang direncanakan bersama 

masyarakat dan pihak-pihak lain yang 

ikut serta dalam proses penyusunan 

rencana tersebut. 

Menurut Shirvani  (1985) Suatu  

Kota Atau Lingkungan pada Dasarnya 

Wadah aktivitas manusia yang 

memerlukan kebersamaan langkah dari 

semua warganya .Konsep dasar Tata 

Bangunan dan Lingkungan.  

 

METODOLOGI  

Data yang diperoleh terdiri dari 

data sekunder dan data primer. Untuk 

mengaplikasikan gaya partisipatif 

tersebut,  proses perencanaan ini 

memerlukan berbagai teknik 

pengumpulan data dan informasi di 

lapangan. Di antara teknik-teknik yang 

dapat digunakan dan relevan adalah 

teknik wawancara (interview), 

kuesioner (angket), studi lapangan, 

studi dokumentasi dan survei/ 

observasi/pengamatan langsung. 
 

a. Survei dan Pengukuran Situasi  
 

Pengumpulan data yang berkaitan 

dengan kondisi faktual lapangan 

dilakukan metode observasi lapangan 

yaitu melakukan peninjauan langsung 

ke lokasi wilayah studi/lapangan, yaitu 

pengukuran situasi (pemetaan wilayah 

studi). Data yang didapat berupa data 
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kondisi fisik wilayah perencanaan 

seperti kondisi topografi dan 

kemiringan lereng, pola penggunaan 

lahan. Pengukuran situasi juga 

diperlukan untuk membuat Peta 

Wilayah Perencanaan yang akurat 

sehingga relevan digunakan sebagai 

analisis dan penyusunan rencana.  

 

b. Pengamatan Lapangan 

Pengamatan lapangan secara 

langsung dilakukan untuk memperoleh 

gambaran dan kondisi ketersediannya  

infrstruktur disekitar wilayah 

perencanaan yang diduga akan 

memperngaruhi wilayah perencanaan.   

 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil pengumpulan 

data primer dan data skunder dapat 

disajikan pada tabel 1 berikut. 

 
Tabel 1. Hasil Survei dan Pengamatan lapangan. 

No Pengumpulan Data Sumber Data Hasil/Keluaran  
1 Pemetaan Wilayah 

Perencanaan 
Survey  Peta topografi 

 Peta lereng kawasan 

 Potongan Kawasan 

 Titik Banch Mark (BM) kawasan 

 Koordinat Kawasan 
2 Pengamatan 

lapangan (Kawasan) 
Pengamatan  Analisa Infrastuktur 

 Fungsi-fungi bangunan sekitar 

 Peta Jaringan Jalan Eksisting 

 Peta jaringan Drainase Eksisting 

 Informasi perkembangan kawasan 

 Foto-foto kawasan & sekitar 
    
Berdasarkan tabel 1 di atas, dapat 

ditampilkan salah satu hasil pemetaan 

pada kawasan perencanaan, yaitu seperti 

diperlihatkan pada gambar 1 berikut. 

 

 
 

Gambar 1. Peta kawasan perencanaan 
dan jalan eksisting 

 
Pada bagian Utara kawasan terdapat 

Jalan negara, yaitu Jalan Raya Medan-

Banda Aceh. Dari jalan negara ini ke dalam 

kawasan terdapat jalan eksisting berupa 

jalan desa yang belum diberi perkerasan 

jalan permanen. Sementara itu, tata guna 

lahan saat ini hanya menampung fungsi 

persawahan dengan beberapa bangunan 

di dalamnya, seperti rumah dan gudang. 

Kawasan perencanaan merupakan 

lahan kosong yang belum terbangun. 

Selain itu, disekitar lokasi umumnya 

terdapat tipologi rumah toko atau rumah 

tinggal baik tipologi bangunan tunggal 

ataupun kopel dan deret. Sebagian besar 

tipologi bangunan di sekitar kawasan 

belum mencirikan karakter tertentu, 
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umumnya merefleksikan bentuk-bentuk 

yang sudah ada. 

Konsep dan Prinsip Dasar 

 
Kawasan adalah penerapan 

perancangan kota yang berkelanjutan 

dengan komitmen pemeliharaan tradisi 

masyarakat setempat (Aceh). Kota yang 

Islami, Hemat Energi dan Manusiawi. 

Konsep ini antara lain terwujud dalam: 

 Ruang yang memberi tempat yang 

luas; 

 bagi tradisi Islam dan budaya 

masyarakat Aceh dengan adanya 

Mesjid pada gerbang Utama, gaya 

bangunan yang mengadopsi 

arsitektur tradisional Aceh, serta 

banyak ruang publik untuk 

mengakomodasi aktivitas budaya 

dan sosial kemasyarakatan. 

 Ruang kota yang atraktif dan 

berkualitas tinggi; ditunjukkan dengan 

penerapan lima elemen citra kota 

(landmark, node, path, edge, distrik) 

dan tata bangunan yang 

merepresentasikan kebutuhan dan 

citra masyarakat kabupaten Pidie 

Jaya. 

 Ruang kota yang berorientasi pejalan 

kaki (pedestrian oriented) untuk 

meningkatkn aktivitas dalam skala 

manusia, sehingga mengurangi 

ketergantungan kepada kendaraan 

bermotor. 

 Kawasan pusat Pemerintahan 

direncanakan mengakomodasi fungsi 

campuran, yaitu tempat di mana 

dilakukan banyak aktivitas masyarakat 

khas urban: perdagangan, rekreasi, 

aktivitas sosial budaya, aktivitas 

keagamaan dan hunian 

(perumahan). 

 Ruang kota yang memberi banyak 

ruang terbuka publik untuk tempat 

interaksi sosial warga. 

 Untuk komitmen pemeliharaan 

kualitas lingkungan direncanakan  

ruang terbuka hijau yang proporsional 

(sekitar 30 %) dalam segala 

bentuknya (hutan kota, jalur hijau, 

taman  parkir, halaman bangunan, 

taman dan ruang terbuka publik). 

 Ruang kota yang memberi tempat 

untuk Usaha kecil dan menegah 

(UKM) dan sektor informal pada zona 

komersil. Ruang Kota yang memiliki 

sistem infrastruktur dan pelayanan 

prima, antara lain dengan utilitas 

terintegrasi. 

 Ruang kota yang menjaga kualitas 

lingkungan dengan pengelolaan dan 

pengolahan limbah dan sampah 

secara on-sit. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Gambar 2. Ruang Kota yang ramah 

lingkungan 
 

Citra Kawasan 

1. Landmark 

 Landmark utama kawasan adalah 

Kantor Bupati yang terletak pada 

pusat komposisi bangunan dan 

lingkungan. 

 Untuk mewujudkannya sebagai 

landmark utama, maka pada 

poros Utara Selatan dan poros 

diagonal Timur Laut-Barat Daya, 

kantor bupati adalah gedung 

tertinggi. 

 Di depan Kantor Bupati terdapat 

plaza utama pada pertemuan 
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antara jalan poros Utara-Selatan 

dan Timur Laut yang memberikan 

kesan monumental. 

 

Gambar 3 Kantor Bupati Sebagai Landmark Utama 
 

2. Node 

 Node utama kawasan adalah 

pertemuan jalan poros Utara-Selatan 

dan poros diagonal Timur Laut-Barat 

Daya. 

 Pada node ini ditempatkan 

sculpture, sebagai elemen vertikal 

yang memberi identitas dan titik 

orientasi pada kawasan. 

3. Path 

 Path utama yang membentuk citra 

kawasan adalah boulevard utama 

Utara-Selatan 

 Keseluruhan path dalam bentuk jalur 

jalan dan pedestrian direncanakan 

dalam skala akrab, antara lain 

melalui: (1) lebar pedestrian yang 

dominan dibanding jalur kendaraan; 

(2) material yang bertekstur untuk 

mendukung prinsip street calming; 

(3) perabot jalan tematis yang 

atraktif; (4) jalur hijau yang teduh. 

 Path  dalam skala lingkungan 

dilengkapi dengan perabot jalan 

tematis untuk memberikan karakter, 

orientasi dan pengalaman yang 

positif bagi pengguna jalan dan 

pedestrian. 

KANTOR BUPATI 
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Gambar 4. Deretan Bangunan dan Jalur Hijau Menciptakan Edge Dalam Koridor Jalan 

 

 

 3. Edge 

 Batas kawasan (edge) adalah jalan 

lingkar luar kawasan yang tidak 

mencitrakan orientasi ke dalam 

belaka, tetapi juga menghidupkan 

kawasan sekitarnya dengan fasad 

bangunan yang dihadapkan ke luar 

kawasan. 

 Tali air di sisi Barat kawasan juga 

membentuk edge yang membatasi 

area terluar kawasan di sisi Barat. 

 Edge pada ruang jalan terbentuk 

oleh adanya jalur hijau dan 

bangunan yang ada di sekitarnya. 

4. Distrik 

 Distrik yang membentuk citra 

kawasan adalah unit-unit 

lingkungan yang diisi oleh tipologi 

bangunan publik dengan warna 

dan gaya bangunan tropis dalam 

sentuhan arsitektur tradisional 

Aceh 

 

Jaringan Pergerakan 

1. Jalan dan Lalu Lintas 

 Setiap jalur jalan kendaraan 

direncanakan terintegrasi dengan 

jalur pedestrian, jalur sepeda, jalur 

hijau dan jalur utilitas terpadu. . 

 Perkerasan jalan menggunakan 

bahan bertekstur yang 

memungkinkan arus lalu lintas 

yang tidak berkecepatan tinggi 

(street calming) untuk mendukung 

skala jalan sebagai ruang yang 

aman dan nyaman bagi pejalan 

kaki. 

2. Pedestrian 

 Jalur pedetrian direncanakan 

sebagai ruang sirkulasi utama 

untuk berpindah antar unit-unit 

fungsi dalam kawasan. 

 Jalur pedestrian direncanakan 

cukup lebar (minimal 2 meter pada 

jalur jalan lingkungan dan 

mencapai 4 meter pada boulevard 

utama). 

 Pada setiap jarak 50 meter dalam 

jalur pedestrian ditempatkan area 

duduk terbuka (outdoor sitting) 

yang menjadi tempat istirahat dan 

area hotspot.  

 Tinggi pedestrian dari muka jalan 

tidak lebih dari 15 cm untuk 

menjamin keamanan saat berjalan 

kaki. 

 Jalur pedestrian harus kontiniu 

menghubungkan unit-unit 

bangunan. 

 Beda ketinggian pada pertemuan 

antara pedestrian dan jalur 
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kendaraan diselesaikan dengan 

ramp. 

 Semua jalur pedestrian harus 

diteduhi oleh jenis pohon peneduh, 

di beberapa bagian pedestrian 

harus berkanopi untuk 

perlindungan saat hujan. 

 Sepanjang jalur pedestrian 

ditempatkan perabot jalan tematis 

yang atraktif dan membentuk 

identitas lingkungan. 

 Semua bangunan sepanjang 

pedestrian menghadapkan wajah 

utama bangunan dan pintu masuk 

utama ke arah pedestrian untuk 

meningkatkan kontrol ruang 

pedestrian 
 

3. Jalur Sepeda 

 Jalur sepeda bersisian dengan 

jalur pejalan kaki, dengan 

ketinggian yang sama tetapi 

dipisahkan oleh sentelban.  

 Keamanan bagi pengguna sepeda 

dilakukan dengan desain jalur yang 

dipisahkan oleh jalur hijau pada 

kendaraan bermotor (di area 

komersil), dengan jalur yang tidak 

terlalu tingi dibanding muka tanah 

di kiri kanannya. Jika di tempat 

tertentu terdapat muka tanah di 

sekitar yang jauh lebih rendah, 

maka tepi jalur sepeda harus diberi 

pengaman pagar rendah, baik 

alamiah maupun buatan. 

 

 

4. Halte  

 Halte ditempatkan pada jalur jalan 

yang dapat dilalui angkutan umum, 

yaitu sepanjang boulevard utama 

kawasan. 

 Jarak antar halte diatur dalam jarak 

maksimal 10 menit berjalan kaki 

(300 meter) untuk meningkatkan 

kemudahan pejalan kaki dalam 

mencapai unit-unit fungsi di 

dalamnya. 

 

5.  Taman Parkir 

 Semua area parkir permukaan 

direncanakan sekaligus sebagai 

ruang terbuka hijau, sehingga 

harus memenuhi persyaratan: (1) 

ditanami pohon peneduh dan 

taman pada area parkir dan 

lanskap sekeliling parkir; (2) 

material perkerasan yang tembus 

air; (3) area ekodrainase untuk 

mengendapkan polusi yang 

berasal dari kendaraan.  

 Semua parkir ditempatkan di 

dalam blok, merupakan parkir 

bersama dari dua atau lebih blok 

bangunan. 

 Tidak direkomendasikan parkir 

pada badan jalan  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

1. Ruang kota yang atraktif dan 

berkualitas tinggi,  dengan penerapan 

lima elemen citra kota (landmark, 

node, path, edge, distrik) dan tata 

bangunan yang merepresentasikan 

kebutuhan dan citra masyarakat 

kabupaten Pidie Jaya; 

2. Ruang kota yang berorientasi pejalan 

kaki (pedestrian oriented) untuk 

meningkatkn aktivitas dalam skala 

manusia, sehingga mengurangi 

ketergantungan kepada kendaraan 

bermotor. 

3. Mengedepankan Islam dan budaya 

masyarakat Aceh dengan adanya 

Mesjid pada gerbang Utama, gaya 

bangunan yang mengadopsi 

arsitektur tradisional Aceh, serta 

banyak ruang publik untuk 

mengakomodasi aktivitas budaya dan 

sosial kemasyarakatan. 

4. Kawasan pusat Pemerintahan harus 

mengakomodasi fungsi campuran, 

tidak sekedar deretan kantor-kantor, 

tetapi tempat di mana dilakukan 

banyak aktivitas masyarakat khas 

urban: perdagangan, rekreasi, 
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aktivitas sosial budaya, aktivitas 

keagamaan dan hunian (perumahan). 

5. Ruang kota harus banyak 

memberikan ruang terbuka publik 

untuk tempat interaksi sosial warga, 

sehingga dengan meningkatnya 

aktivitas komunal akan meningkatkan 

kohesi sosial warga. 

 

Saran 

1. Penataan bangunan harus 

disesuaikan dengan konsep Islami 

dan budaya masyarakat Aceh 

pada umumnya; 

2. Pembangunan  yang terkosentrasi 

harus disediakan ruang terbuka 

hijau yang memadai 
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