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Kantor Pemerintah Kabupaten Blitar adalah bangunan pemerintah yang 
berfungsi sebagai bangunan untuk memfasilitasi segala kegiatan pemerintahan 
serta untuk mendukung kebijakan pembangunan dan pelayanan terhadap 
masyarakat yang ada di Kabupaten Blitar. Perancangan kantor ini disebabkan 
keberadaan kantor Pemerintah Kabupaten Blitar yang selama ini terletak di 
wilayah Kota Blitar, dianggap kurang memadai untuk mendukung kebijakan 
pembangunan dan pelayanan masyarakat di berbagai bidang. Oleh karena itu, 
berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian secara seksama dengan melibatkan 
berbagai unsur pemangku kepentingan (stakeholders). Ibu Kota Kabupaten Blitar 
beserta kantor Pemerintahannya yang saat ini, berada di wilayah Kota Blitar perlu 
dipindahkan ke Kecamatan Kanigoro yang berada di wilayah Kabupaten Blitar 
(PP RI No.3, 2010). Atas alasan tersebut, dibutuhkan kantor pemerintahan yang 
dapat menjadi tempat berlangsungnya roda pemerintahan yang lebih efektif dan 
efisien, sekaligus dapat menjadi suatu pusat kegiatan sosial maupun ekonomi 
yang dapat meningkatkan kualitas kawasan Kabupaten Blitar. 

Dalam perancangan kantor Pemerintah Kabupaten Blitar terdapat aspek-
aspek yang berasal dari tema Sustainable Arsitektur dan diperkuat dengan ayat-
ayat dalam al-Qur’an, yaitu Ekonomi, Ekologi, dan Sosial. Dalam penerapannya 
pada perancangan kantor Pemerintah Kabupaten Blitar didasarkan pada data dan 
hasil analisis kondisi eksisting kawasan Kecamatan Kanigoro yang berada di 
wilayah Kabupaten Blitar (PP RI No.3, 2010). Sehingga wujud dari sebuah 
bangunan kantor Pemerintah Kabupaten, baik rancangan bangunan terhadap 
kondisi kawasan pada tapak, bentuk bangunan, dan fasilitas bangunan, sehingga 
kantor Pemerintah Kabupaten Blitar menjadi tempat berlangsungnya roda 
pemerintahan yang lebih efektif dan efisien, sekaligus dapat menjadi suatu pusat 
kegiatan sosial maupun ekonomi yang dapat meningkatkan kualitas kawasan. 
Sehingga pelayanan terhadap masyarakat Kabupaten Blitar menjadi lebih baik. 

Dari hasil rancangan yang didapat, tatanan massa bangunan mengambil 
bentuk tatanan massa bangunan adat jawa, dengan kantor bupati sebagai pusatnya. 
Sedangkan kantor DPRD dan kantor-kantor dinas berada mengelilinginya serta 
beberapa bangunan penunjang. Penataan dan pembagian massa bangunan 
didasarkan pada fungsi dan alur kerja pemerintah Kabupaten Blitar untuk 
melayani masyarakat sekitarnya. Penggunaan bahan material pada 
pembangunannya menggunakan bahan material yang lebih ekonomis, efisien, dan 
memiliki dampak terrendah terhadap bangunan. Hal ini disesuaikan dengan tema 
yang dipakai, yaitu Sustainable Arsitektur. Dengan adanya pembangunan kantor 
pemerintah Kabupaten Blitar dengan menggunakan tema Sustainable Arsitektur 
dapat menjadi contoh bangunan yang lebih memperhatikan lingkungannya. 


