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BAB IV 

PROGRAM ARSITEKTUR 

 

4.1 Konsep Program  

4.1.1 Aspek Citra 

Citra arsitektur yang akan di munculkan pada bangunan 

Balai Penelitian Arkeologi Situs Liyangan ini berupaya 

menampilka arsitektur post modern yang ramah, tenang, damai. 

Beradaptasi dengan masyarakat dan lingkungan. Menaungi Situs 

Cagar Budaya tanpa menonjolkan diri dan memperkuat citra situs 

itu sendiri bukan justru mengalahkan. Melihat situasi dan kondisi 

lokasi Situs yang terletak dilereng Gunung dan dikelilingi 

perkebunan. Akses yang belum memadai, dan masih adanya 

potensi temuan-temuan benda cagar budaya pada setiap jengkal 

tanah, sistem yang akan direncanakan pada bangunan haruslah 

sesedikit mungkin menapak tanah dan sekuat mungkin. Terdiri 

dari modul-modul yang mudah dibawa orang, mudah dipasang 

dan dibongkar. Terbuat dari bahan yang kuat namun mudah 

diganti ulang / bahan yang berkelanjutan Sustainable.  

Desain haruslah beradaptasi dengan lingkungan dan tidak 

terkesan lebih menonjol dari situs. Kreatif dan inovatif namun tetap 

memperhatikan kaidah-kaidah budaya dan keselarasan dengan 

lokasi. Teknologi bangun yang ramah dan mudah dimengerti 

warga. Desain yang ramah sehingga tidak membuat kesan 
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angkuh dan sombong, hal ini dimaksudkan agar bangunan yang 

penuh unsur budaya bukan dicipta untuk mengakuisisi 

kepentingan satu golongan semata namun demi kebaikan dan 

kepentingan bersama. Desain yang menyimbolkan gotong royong 

khas warga desa, desain yang menyiratkan kehangatan, pun 

kerukunan masyarakat. Desain yang memberikan rasa nyaman 

dan tentram ketika memandang ataupun menikmatinya. Desain 

yang dapat mengakomodir bukan hanya kepentingan instansi 

namun peran keterlibatan masyarakat didalamnya. 

Pada teori dan prakteknya ada beberapa pilihan gaya 

arsitektur yang bisa diterapkan pada lahan konservatif, arsitek 

bisa memilih gaya yang mengikuti skyline atau montase kawasan 

dengan pertimbangan bahwa menyelaraskan atau menyamakan 

gaya arsitektur dengan budaya setempat adalah pilihan terbaik. 

Teori kedua adalah memilih gaya arsitektur yang kontras namun 

masih selaras. Dan ketiga adalah gaya arsitektur yang kontras 

sama sekali dengan lingkungan maupun budaya setempat. 

Konsep bangunan yang post modern namun tetap selaras 

dengan kawasan dan justru mendukung adanya Situs Liyangan 

dengan mempertimbangan montase kawasan merupakan pilihan 

terbaik. Nantinya bangunan akan didesain mengikuti alur kawasan 

Situs, perpaduan antara masa lalu dan masa depan. Arkeologi 

sebagai ilmu yang “menguak masa lalu, oleh masa kini dan untuk 

masa depan” harus direpresentatifkan secara tepat. 
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Penggabungan elemen-elemen antara vernakular, modern dan 

postmodern dirangkum dalam tema Bioklimatik yang disesuaikan 

dengan sosial budaya setempat. 

Contoh adanya kolaborasi arsitektur yang apik antara 

budaya lama dengan budaya baru bisa dilihat pada gambar 50. 

berikut, 

 

 

 

Gambar 50. Museum Louvre Paris Perancis 

Sumber : https://en.wikipedia.org/wiki/Louvre 
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Museum louvre terletak di Paris Perancis. Merupakan salah 

satu museum terbesar dan terkenal didunia dengan jumlah 

wisatawan mencapai 9,26 juta orang pada tahun 2014. Louvre 

Pyramid didesain oleh arsitek terkenal I.M Pei. Menyelaraskan 

gaya renaissance dari museum Louvre dengan gaya post modern, 

lahirlah piramid kaca ini. Piramid ini tidak menonjol sendiri dan 

mengalahkan museum Louvre yang bergaya klasik renaissance 

namun justru mendukung keindahan museum Louvre dan 

bersama-sama berdiri gagah.Keselarasan desain dapat dilihat dari 

contoh gambar 51. Berikut, 

Gambar 51. Bank Indonesia Cabang Solo 

Sumber : http://www.itchcreature.com/2010/04/26/apa-salahnya-dengan-diam/ 
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Bank BI Solo merupakan bangunan kolonial yang dibangun 

tahun 1867. Pada tahun 2010 diadakan sayembara arsitektur 

guna mengkonservasi dan merevitalisasi bangunan ini. Pak Han 

Awal beserta Paskalis memenangkan sayembara ini. Konsep 

menghadirkan bangunan modern era sekarang yang bersanding 

senada dan seirama dengan bangunan kolonial tergambar kuat 

dalam foto diatas. Bangunan Heritage bukan bangunan yang 

terisolir dan harus disendirikan, namun juga bisa menyelaraskan 

diri dengan bangunan modern baru, pun demikian dengan 

bangunan baru yang bisa menempatkan diri sebagai sesuatu yang 

baru tanpa meremehkan bangunan lama.  

Selanjutnya adalah museum yang terletak di Lisbon berikut 

menjadi contoh bagaimana modern dapat berselaras dengan 

heritage, tersaji pada gambar 52. 
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Gambar 52. Musealization of the archaeological site of praca nova of sao jorge 
castle 

Sumber : http://www.archdaily.com/89460/musealization-of-the-archaeological-
site-of-praca-nova-of-sao-jorge-castle-jlcg-arquitectos 

 

Terletak di Lisbon Portugal, Praca Nova merupakan bukti 

peradaban awal peradaban Spanyol khususnya di Lisbon. JLCG 

Arsitek merasa perlu membawa peninggalan masa lalu untuk lebih 

bisa dinikmati masyarakat masa kini dengan menyelaraskan 

modern dengan heritage.  
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4.1.2 Aspek Fungsi 

 

Fasilitas Balai Penelitian Arkeologi Situs Liyangan yang 

difungsikan sebagai sarana meneliti segala aspek kebendaan 

cagar budaya akan menjadi kebanggan Kabupaten Temanggung. 

Sama halnya dengan candi Borobudur yang telah meningkatkan 

potensi nilai Kota Magelang. Para peneliti akan sangat bangga 

dengan lembaga yang akan direncanakan dan dirancang dengan 

pertimbangan citra arsitektur dan adaptasi lingkungan masyarakat. 

Suatu lembaga penelitian yang ideal dan profesional 

dengan tetap menjaga citra kawasan sebagai desa yang masih 

kental akan budaya dan adatnya. Lembaga penelitian Situs 

Liyangan ini mencoba menyelaraskan kebutuhan teknologi 

modern, situs arkeologi jaman klasik, dan keadaan sosial budaya 

masyarakat setempat.  

Nantinya bangunan akan dibagi menjadi 2 area terbangun, 

terdiri dari bangunan permanen yang diisi fungsi-fungsi utama 

terletak di area diluar delineasi situs dan bangunan semi 

permanen yang dibangun didalam zona delineasi. Bangunan 

permanen akan berisikan fungsi-fungsi utama seperti 

laboratorium, gallery, ruang simpan dan perkantoran. Bangunan 

semi permanen dibangun sebagai fasilitas penunjang pada situs 

liyangan. 
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4.1.3 Aspek Teknologi 

 

 

Teknologi yang di pakai pada bangunan pusat penelitian ini 

adalah teknologi tepat guna, yaitu teknologi yang sesuai dengan 

keperluan dan fungsi dari kegiatan penelitian didalam dan diluar 

ruangan. Teknologi yang ramah lingkungan dan dapat diterapkan 

secara maksimal. Teknologi yang di terapkan seperti sistem 

pencahayaan pada ruang laboratorium, yang dapat menghemat 

energi listrik dan mendorong efisiensi pekerjaan. Teknologi sistem 

udara untuk melindungi peneliti dari zat kimi yang berbahaya. 

Teknologi sun shading yang dapat mengurangi panas  pada  

interior  bangunan,  sehingga  penggunaan  AC dapat di 

minimalkan pada saat saat tertentu. 

Teknologi yang akan diaplikasikan disite ini adalah struktur 

portable yang kuat, mudah dibongkar, sederhana, dan 

berkelanjutan. Teknologi ini sangat penting diterapkan dan dikaji 

mengingat faktor-faktor alam dan kondisi tapak yang 

mengharuskan adanya inovasi teknologi struktur yang baru yang 

dapat beradptasi. 
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4.2 Tujuan Perancanaan, Faktor Penentu Perancanaan, Faktor 

Persyaratan Perencanaan 

 

4.2.1 Tujuan Perencanaan (Design Objektiviti) 

 

a. Tujuan Umum 

 

- Memberikan fasilitas bagi para peneliti di indonesia khususnya 

penelitian arkeologi, agar memiliki sebuah fasilitas penelitian yang 

mendukung kegiatan penelitian secara terfokus, berkelanjutan dan 

profesional. 

- Menyediakan sebuah fasilitas edukasi bagi masyarakat mengenai 

arkeologi. Sarana pembelajaran berkelanjutan dan profesional 

dengan didukung fasilitas yang memadai.  

- Mengenalkan arkeologi dan sejarah secara lebih modern dengan 

pola pendidikan yang aktif dan tersistematis 

- Menyajikan Situs peninggalan sejarah peradaban nusantara 

secara modern namun lebih ramah, sopan dan beradaptasi 

 

b. Tujuan Khusus 

 

- Meningkatkan citra fasilitas penelitian yang ada di indonesia yang 

terkesan seadanya. Karena tidak di prioritaskan oleh pemerintah 

sehingga banyak pusat penelitian yang sudah usang di makan 
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waktu. Tujuan dari perancangan pusat penelitian ini adalah untuk 

mengangkat citra kegiatan penelitian di indonesia. 

- Perancangan bangunan ini juga diharapkan dapat menjadi projek 

percontohan bangunan yang memperhatikan aspek fungsi dan 

kegiatanya, tetapi juga memiliki nilai estetis di dalam penyelesaian 

disainya. 

- Selain itu semua, dengan ada Balai Penelitian Arkeologi lembaga 

ini dapat mengakomodir potensi Situs Liyangan sebagai salah 

satu tinggalan arkeologi yang sangat bernilai. 

 

4.2.2 Faktor Penentu Perencanaan (Design Determinate) 

 

a. Faktor Lingkungan 

Lingkungan pada lokasi dapat mempengaruhi perancangan 

desain karena, lingkungan berhubungan dengan keberlangsungan 

kegiatan dan tantangan yang harus di selesaikan.  

 

b. Faktor Pelaku dan Aktifitas 

Pelaku   dan   aktifitas   juga   menjadi   faktor   dalam menentukan 

arah desain pada bangunan pusat penelitian ini. Penyelesaian 

disain akan mempertimbangkan  penghuni  dan  jenis  gegiatan  

apa yang ada di dalam bangunan. 
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c. Faktor Lokasi, Kondisi dan Potensi serta Kendala yang ada pada 

lokasi. 

Untuk mendapatkan sebuah rancangan disain yang maksimal 

perlu juga memperhatikan dimana lokasi bangunan akan di 

bangun, kondisi yang ada pada lokasi dan kendala yang mungkin 

muncul, itu semua menjadi pertimbangan dalam perancangan 

bangunan. 

 

d. Faktor Sosial Budaya 

Sosial Budaya akan sangat mempengaruhi filosofi dan konsep 

Arsitektur pada bangunan. Pengambiilan keputusan akan desain 

arsitektur nantinya mempertimbangkan sosial budaya masyarakat 

setempat. 

 

e. Faktor Geografis 

Merupakan kondisi alam maupun bumi dimana lokasi tapak 

berada. Perlu diketahui bahwa lokasi Situs Liyangan berada di 

lereng Timur laut Gunung Sindoro dan masuk area yang 

berkemungkinan terkena aliran lahar gunung sindoro. Maka dari 

itu analisa geografis dan geologi sangat diperlukan. 
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f. Faktor Regulasi 

Di dalam merancang sebuah bangunan kita di batasi oleh 

regulasi. Regulasi yang ada menjadi perhatian, namun tidak 

mengurangi kreatifitas dalam merancang bangunan yang menarik. 

 

4.2.3 Faktor Persyaratan Perancangan ( Design Requirement) 

 

a. Persyaratan arsitektur 

 Pengolahan tapak

- Orientasi bangunan yang mempertimbangkan kondisi 

lingkungan sekitar. 

- Menyediakan ruang terbuka hijau (RTH) 

- Menyediakan jalur pejalan kakai (pedestrian) 

- Menyediakan lahan parkir di dalam lokasi. 

- Menggunakan sistem pencahayaan otomatis pada ruang luar. 

- Pengembangan kawasan permukiman warga sebagai bagian 

dari pengembangan kawasan Balai Penelitian Arkeologi Situs 

Liyangan 

 

 Efisiensi penggunaan energi

- Sistem selubung bangunan yang dapat meningkatkan 

penghematan energi pada bangunan. 
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- Perencanaan sistem ventilasi yang dapat memenuhi dan 

menjaga kesehatan pada lingkungan di dalam bangunan, dan 

mengurangi beban pendinginan. 

 

- Perancangan sistem pencahayaan alami yang di maksimalkan 

dengan bukaan pada bangunan. Dan memperhatikan arah 

edar matahari. 

- Perencanaan sistem aksesibilitas yang efisien dan mudah 

dalam gedung untuk menunjang kelancaran sirkulasi kegiatan 

di dalam bangunan. 

 

 Pemilihan Material Yang Ramah Lingkungan

 Pengolahan Sampah

 Pengolahan Air Limbah



b. Persyaratan bangunan 

 Struktur bangunan yang digunakan harus memperhatikan fungsi 

dari bangunan.

 Perancangan desain harus rasional, dalam artian disain yang di 

buat dapat di implementasikan ke dalam sebuah bangunan yang 

memiliki struktur yang kuat dan aman.

 Bentuk struktur harus memberikan kenyamanan bagi pelaku 

aktivitas di dalam bangunan
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 Penggunaan bahan bangunan yang ramah lingkungan dan 

sesuai standar yang ada.

 Perencanan jaringan utilitas di buat supaya mudah dalam 

melakukan perawatan.



c. Persyaratan lingkungan 

 Perancangan bangunan tidak menyebabkan masalah pada 

lingkungan sekitarnya.

 Tidak merusak vegetasi yang ada di lingkungan, jika memang 

menggangun maka harus di ganti sesui dengan yang dihilangkan,

 Limbah yang di hasikan bangunan harus di olah sebelum di 

buang ke saluran pembuangan lingkunga agar tidak mencemari 

lingkungan

 Pembangunan dapat menjadi nilai tambah pada bangunan di 

sekitarnya atau menambah nilai jual tanah di sekitarnya.

 Tidak menjadi lebih dominan dibanding lingkungan sekitar

 Ramah dan bukan menjadi limbah lingkungan



4.2 Program Arsitektur 

4.3.1 Program Ruang 

1. Jumlah pelaku 

Berdasarkan analisa perhitungan yang telah dilakukan, jumlah  pelaku  

yang  ada  pada  Balai Penelitian Arkeologi Situs Liyangan adalah 

sebagai berikut: 
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TATA USAHA JUMLAH 

Sekretariat dan Humas 12 orang 

Bidang Pengelolaan Bangunan 15 orang 

Bidang Keuangan 13 orang 

Bidang Kepegawaian 10 orang 

JUMLAH 50 orang 

 

TATA USAHA JUMLAH 

Sekretariat dan Humas 12 orang 

Bidang Pengelolaan Bangunan 15 orang 

Bidang Keuangan 13 orang 

Bidang Kepegawaian 10 orang 

JUMLAH 50 orang 

 

BIDANG KEUANGAN JUMLAH 

Seksi Anggaran 6 orang 

Seksi Pembukuan 6 orang 

Seksi Kas 6 orang 

JUMLAH 18 orang 

 

TEKNIS JUMLAH 

Bidang Dokumentasi dan Publikasi 16 orang 

Bidang Penyelamatan dan Pengamanan 16 orang 

Bidang Pemeliharaan 16 orang 

Bidang Pengembangan dan Pemanfaatan 16 orang 

Bidang Pengelolaan Bangunan dan 
Kawasan Cagar Budaya 

18 orang 

JUMLAH TOTAL 82 orang 

 

 

PENGUNJUNG JUMLAH 

Asumsi jumlah pengunjung per minggu  30 orang 
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PELAKU JUMLAH 

Total jumlah pelaku   240 orang 

 

Tabel 38. Studi Jumlah Pelaku 

 

 

2. Kebutuhan ruang 

 

 

Jenis Kegiatan Luasan 

R. Kepala Balai 47,04 m2 

Tata Usaha 511,12 m2 

Penelitian 1468 m2 

Pelaksana Teknis 221,756 m2 

Pusat Layanan Informasi 65,5 m2 

Kegiatan Penunjang 1429,1 m2 

Mess 656,17 m2 

R. Mekanikal 60 m2 

Jumlah 4839,686 m2 

 

 

Jenis Kegiatan Luasan 

Lapangan tenis 730,43 m2 

Lapangan futsal 957,6 m2 

Area parkir 
2325,6 m2 
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Jumlah 4013.64 m2 

 

Tabel 39. Jumlah Kebutuhan Ruang 

 

 

3. Persyaratan ruang 

 

NAMA RUANG 

ASPEK 

Pencahayaan Penghawaan keamanan 

A
la

m
i 

B
ua

ta
n 

A
la

m
i 

B
ua

ta
n 

Ke
ba

ka
ra

n 

S
ek

ur
ita

s 

R. Ka. Balai  
       

R. Wa. Balai 
     

 

     
      

Staff  
       

R. Rapat Kecil 
       

R. Pelayanan dan Informasi 
      

R. Keuangan 

      

      
       

R. Kepegawaian 

      

      

      
       

R. Pengelola Bangunan 
      

      
       

R. Sekretariat dan Humas 

      

      

      

      

R. Berkas 

      

      
       

R. Analis 
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R. Penyimpanan alat dan 

bahan kimia 

      

      

      

      

R. Persiapan media 
      

      
       

R. Inkubator 
      

      
       

R. Asam 
      

      
       

R. Preparasi 

      

      
       

 

 

NAMA RUANG 

ASPEK 

Pencahayaan Penghawaan keamanan 

A
la

m
i 

B
ua

ta
n 

A
la

m
i 

B
ua

ta
n 

Ke
ba

ka
ra

n 

S
ek

ur
ita

s 

R. Ka. Bid. Dokumentasi dan 
Publikasi 

       

R. Staff Bid. Dokumentasi 
dan Publikasi 

     

 

     
      

R. Ka. Bid Penyelamatan 
dan Pengamanan 

       

R. Staff Bid. Penyelamatan 
dan Pengamanan 

       

R. Ka. Bid. Pemeliharaan 
      

R. Staff. Bid. Pemeliharaan 

      

      
       

R. Ka. Bid. Pengembangan 
dan Pemanfaatan 
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R. Staff. Bid. Pengembangan 
dan Pemanfaatan 

      

      
       

 

 

NAMA RUANG 

ASPEK 

Pencahayaan Penghawaan keamanan 

A
la

m
i 

B
ua

ta
n 

A
la

m
i 

B
ua

ta
n 

Ke
ba

ka
ra

n 

S
ek

ur
ita

s 

Gallery 
       

R. Penyimpanan Benda 
Cagar Budaya 

     

 

     
      

R. Audio Visual 
       

Lavatory 
       

Mess 
      

Mushola 

      

      
       

 

 

NAMA RUANG 

ASPEK 

Pencahayaan Penghawaan keamanan 

A
la

m
i 

B
ua

ta
n 

A
la

m
i 

B
ua

ta
n 

Ke
ba

ka
ra

n 

S
ek

ur
ita

s 

R. Mekanikal Elektrikal 
     

 

R. Panel 
     

 

     
      

R. Genset 
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R. Pengolahan Limbah 
       

R. Energi alternatif 
      

 

Tabel 40. Persyaratan Ruang 

 

 

4. Sifat ruang 

 

Berikut pengelompokan sifat ruang, 

 Publik 

- Parkir 

- R. Galeri Dan Pameran 

- Mushola 

- Kantin 

- Klinik 

- R. Layanan Dan Informasi 

- Kamar Tidur 

- Perpustakaan 

- R. Pengolahan limbah 

- R. Pengelolaan Energi Alternatif 

 

 Semi Publik 

- R. Makan Bersama 

- Klinik 

- R. Layanan Dan Informasi 

- R. Tamu Bersama 
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- R. Ka. Balai 

- R. Wa. Balai 

- R. Sekretariat dan Humas 

- R. Keuangan 

- R. Kepegawaian 

- R. Pengelolaan Bangunan 

- R. Bid. Dokumentasi dan Publikasi 

- R. Bid. Penyelamatan dan Pengamanan 

- R. Bid. Pemeliharaan 

- R. Bid. Pengembangan dan Pemanfaatan 

 

 Privat  

- Laboratorium Biologi / Mikrobiologi 

- Laboratorium Fisik / Petrografi 

- Laboratorium Scanning Electron Microscope 

- Studio Gambar 

- Stasiun Klimatologi 

- Lavatory 

- Pantry 

- R. Mekanikal Elektrikal 

- R. Panel  

- R. Pompa 

- R. Genset 

- Dapur 
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4.3.2 Program Sistem Struktur 

 

a. Struktur Bawah 

 

Pada perancangan Balai Penelitian Arkeologi Situs Liyangan 

Sistem struktur untuk bangunan semi permanen akan 

menggunakan Pin Foundation Diamond Pier. Berbentuk seperti 

berlian dengan empat sisi, dimana tiap sisi terdapat lubang 

penerus. Pertimbangan pemilihan jenis pondasi ini adalah, 

 Fleksibel, pondasi ini merupakan material siap pakai atau di 

sebut beton pracetak, sehingga mudah dibawa dan tinggal 

pasang. 

 Memiliki luas penampang yang minimal. Tiap satu pondasi 

diamond pier memiliki dimensi ± 40cmx40cm atau 

menyesuaikan dengan kebutuhan. 

 Pemasangan yang sangat mudah. Pemasangan Diamond Pier 

hanya dengan menggali tanah kurang lebih ½tinggi pondasi, 

kemudian memasukan batang pipa ketiap lubang di tiap sisi 

pondasi dilanjutkan dengan menancapkan batang pipa tersebut 

hingga habis. Batang pipa ini yang akan menjadi daya 

cengkram pondasi terhadap tanah. 
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 Movabel, pondasi Diamond Pier karena sifatnya yang pracetak 

maka pondasi ini mudah juga untuk dibongkar, tinggal lepas 

semua ikatan terhadap kolom kemudian cabut pipa baja dan 

angkat pondasi. Contoh material pondasi diamond pier serta 

pemasangannya pada tanah tersaji pada gambar 53. 
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Gambar 53. Penampang Pin Foundation Diamond Pier saat terpasang 

Sumber :: http://www.pinfoundations.com/images/lib/469.htm 

 

Alasan pemilihan Pondasi Diamond Pier, 

3. Pada projek ini membutuhkan pondasi yang sesedikit mungkin 

menapak tanah dan mencederai tanah dikarenakan potensi 

temuan cagar budaya yang masih belum diketahui disekitar tapak 

terbangun. Pier diamond dirasa cocok karena dimensinya yang 

lebih kecil ketimbang pondasi biasa. 

4. Untuk bangunan semi permanen direncanakan setiap elemen 

pada bangunan mudah untuk dibongkar dan dipasang, untuk 

faktor ini pondasi diamond pier memenuhi persyaratan. 

5. Pondasi diamond pier memiliki dimensi dan berat yang sanggup 

untuk dibawa orang tanpa bantuan alat berat, hal ini sangat 

penting mengingat lokasi tapak yang berada diarea perkebunan. 

http://www.pinfoundations.com/images/lib/469.htm
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Sedangkan untuk bangunan permanen yang berada diluar 

delineasi zona situs Liyangan akan menggunakan pondasi lajur atau 

footplat. 

b. Struktur Tengah 

 

Untuk struktur tengah yang di gunakan dalam perancangan 

bangunan ini adalah struktur rangka, dimana struktur rangka tersusun 

dari slof, plat lantai, kolom dan balok. Penggunaan struktur rangka di 

gunakan karena mempertimbangkan Indonesia adalah negara yang 

sering mengalami gempa.  

Untuk bangunan yang memiliki bentang lebar akan menggunakan 

sistem space frame/ space truss, juga beton dak sebagai struktur 

utama. Beberapa contoh sistem struktur tengah tersaji pada gambar 

54. 
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Gambar 54. Contoh Struktur Tengah 
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c. Struktur Atas 

 

 

Struktur atap yang digunakan dalam perencanaan bangunan ini 

adalah Space truss atau space frame juga dak beton. Dan 

menggunakan konstruksi kayu untuk bangunan kecil yang bentangnya 

tidak terlalu lebar. 

 

d. Enclosure 

 

System enclosure yang akan di gunakan pada bangunan ini adalah 

bata ringan/ hebel sebagai selubung utama bangunan. Kemudian di 

finishing dengan plester dan cat tembok yang ramah lingkungan pada 

bangian dalam bangunan. Perencanaan bangunan juga akan 

menambahkan kaca dan sun shading. Finishing dinding pada bagian 

luar berupa beton ekspose yang di kombinasikan dengan cladding 

metal cutting. 

 

Finishing pada lantai akan menggunakan lantai granit pada ruang 

hall, dan ruang ruang yang sering dilalui oleh pengguna fasilitas. 

Untuk ruang ruang lain akan menggunakan lantai kramik 50 x 50cm, 

dan vinil pada ruangan tertentu. Penutup atap akan menggunakan 

genteng beton, penutup atap kaca dan penutup atap galvalum. 
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4.3.3 Program Utilitas 

 

a. Tangga Dan Ramp 

 

Untuk sirkulasi vertikal di dalam bangunan akan menggunakan 

tangga dan ramp. 

 

b. Sistem Penyediaan Listrik 

 

Untuk memenuhi kebutuhan listrik pada bangunan akan 

menggunakan jasa Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang di tarik 

dari trafo kedalam lokasi bangunan yang kemudian di sebar. Dan 

menggunakan genset sebagai tenaga listrik cadangan. 

 

c. Sistem Penyediaan Air Bersih 

 

Untuk menyediakan kebutuhan air bersih pada bangunan akan 

menggunakan menggunakan air gunung yang ditarik dari sungai 

terdekat kemudian diolah hinga layak dimanfaatkan untuk 

kebutuhan sehari-hari. Perlu diketahui sungai yang berada di Situs 

Liyangan merupakan aliran sungai dari mata air gunung sindoro 

 

d. Sistem Pembuangan Limbah Cair Dan Padat 

 

Untuk system pembuangan akan menggunakan sistem Sewage 

Treatment Plant (STP) yang meupakan jenis utilitas modern yang 

berfungsi untuk menampung dan mengelolah sisah limbah agar 

sisa dari buangan tersebut aman bagi lingkungan sekitar dan 



 

 

 

222 

dapat digunakan kembali untuk keperluan, atau digunakan 

sebagai air penyiram tanaman. 

 

e. Sistem Jaringan Telpon Dan Internet 

 

Untuk menyediakan kebutuhan komunikasi dan internet bangunan 

akan menggunakan jaringan fiber optic. Alasanya adalah karena 

fiber optic merupakan teknologi terbaik untuk menyalurkan 

layanan telekomunikasi tercepat pada saat ini sehingga dapat 

memenuhi kebutuhan penyediaan jariangan telphon dan internet 

yang memenuhi standar. Apabila fiber optic belum bisa digunakan 

pada daerah Liyangan maka solusi kedua adalah menggunakan 

satelit. 

 

f. System Pencegah Dan Penanggulangan Kebakaran  

Untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran di dalam 

bangunan, akan digunakan smoke detector yang akan memicu 

sprinkle untuk penyemprotkan air sehingga dapat memadamkan 

api kecil yang timbul sehingga tidak menjadi besar dan dapat di 

minimalisir. 

 

g. Sistem Penangkal Petir 

 

System penangkal petir yang akan digunakan di dalam 

bangunana adalah system penangkal petir Thomas. Diameter 
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yang akan di gunakan akan menyesuaikan dengan bentuk 

bangunan. 

4.3.4 Program Lokasi Tapak 

 

Situs Liyangan terletak di ketinggian ±1400m dpl di lereng 

Gunung Sindoro. Berada tepatnya di Dusun Liyangan, Desa 

Purbosari, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung Jawa 

Tengah. Dapat Ditempuh kurang lebih 30 menit dari Kota 

Temanggung, dan 2 jam hingga 2,5 jam dari Kota Semarang. 

Akses harus memasuki jalan dusun yang terbuat dari trasrah atau 

gugus batu kali dan selebar ±6m. Lokasi berada di area 

penambangan pasir dan dikelilingi perkebunan tembakau. 

Penemuan pertama kali oleh seorang penambang yang 

menemukan batu kuno berbentuk candi. Berikut peta Kecamatan 

Ngadirejo  tersaji pada gambar 55. 
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Gambar 55. Peta Kecamatan Ngadirejo  

http://121.100.19.55/bappeda/index.php?halaman=galleryshow# 

 

Garis batas wilayah tapak disajikan pada gambar 56. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 56. Peta satelit situasi Rencana Tapak  
https://www.google.co.id/maps/place/Situs+Liyangan/@-

7.2512475,110.028187,412m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x9efb155ac985e97d!8m
2!3d-7.2514559!4d110.0274847?hl=en 

 

 Lokasi : Dusun Liyangan, Desa Purbosari, Kecamatan 

Ngadirejo, Kabupaten Temanggung Jawa 

Tengah. 

 Luas Zona inti Situs : 8,12 Hektar 

 Luas Zona Penyangga Situs : 16,28 Hektar 

 Luas Total Situs Liyangan : 24,4 Hektar 

 Luas Rencana Tapak : 70,4 Hektar 

 Batas- batas Tapak : 

https://www.google.co.id/maps/place/Situs+Liyangan/@-7.2512475,110.028187,412m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x9efb155ac985e97d!8m2!3d-7.2514559!4d110.0274847?hl=en
https://www.google.co.id/maps/place/Situs+Liyangan/@-7.2512475,110.028187,412m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x9efb155ac985e97d!8m2!3d-7.2514559!4d110.0274847?hl=en
https://www.google.co.id/maps/place/Situs+Liyangan/@-7.2512475,110.028187,412m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x9efb155ac985e97d!8m2!3d-7.2514559!4d110.0274847?hl=en
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-  Utara: Batas lahan dan Sungai Kali Langit. 

- Timur: Batas Kepemilikan Lahan Masyarakat dan Jalan 

Setapak/Jalan Desa. 

- Selatan: Batas Kepemilikan Lahan Masyarakat, Jalan 

Setapak/Jalan Desa dan Sungai Kali Langit; dan 

- Barat: Batas Kepemilikan Lahan Masyarakat 

 Ketinggian : ±1200 m di atas permukaan laut 

 Koordinat : 7º15’04.566” LS – 7º15’09.137” LS dan 

110º01’35.151” BT –  110º01’40.606” BT 

Berikut pembagian wilayah (zonasi) kawasan antara kawasan 

situs Liyangan dengan area terbangun bangunan permanen, 

tersaji gambar 57. 

 
 

Gambar 57. Peta grafis situasi Rencana Tapak 
Sumber :Dokumentasi Pribadi 
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Detail zonasi area terbangun dengan area situs liyangan tersaji 

pada gambar 58. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 58. Zonasi tapak Situs Liyangan 

Sumber :Dokumentasi Pribadi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona Situs Liyangan 24,4 Hektar 

Peruntukan penelitian lapangan dan 

bangunan semi permanen 

Zona tapak terbangun 46,4 Hektar 

Peruntukan Bangunan permanen / 

semi permanen. Pengolahan 

landscape dan segala fungsi 

penelitian 


