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4. BAB IV  

PROGRAM ARSITEKTUR 

4.1 Konsep Program 

4.1.1 Aspek Citra 

Aspek citra yang ditonjolkan pada kompleks bangunan Pusat 

Seni Dan Kebudayaan Desa Wisata Borobudur ini adalah pada 

bentuk bangunannya yang menggunakan bentuk modern namun 

tetap menerapkan unsur budaya tradisional jawa. Bentuk ini 

diharapkan mampu menjadi suatu perpaduan yang menarik 

sehingga pengunjung dapat tertarik dan berminat untuk berkunjung 

ke kompleks bangunan ini. 

4.1.2 Performance Arsitektural 

Bangunan harus didesain senyaman mungkin bagi para 

penggunanya melalui tingkat kinerja bangunan dan struktur 

konstruksi bangunan yang mendukung segala aktivitas bangunan, 

salah satunya dengan menggunakan penerapan material dan 

sistem bangunan yang ramah lingkungan. Selain itu aspek estetika 

bangunan dibuat indah dan menarik, agar ketika pengunjung 

melihat dari luar kompleks bangunan berminat untuk berkunjung 

dan beraktivitas di dalam kompleks bangunan ini.  
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4.1.3 Aspek Fungsi 

Fungsi utama pada proyek ini adalah menyediakan wadah 

sebagai prasarana dan sarana wisata serta sebagai pusat informasi 

wisata Desa Wisata Wanurejo, pusat penelitian guna menambah 

pengetahuan yang di dalamnya terdapat informasi utama Desa 

Wisata Wanurejo dan fasilitas penunjangnya seperti ruang 

informasi wisata, exhibition hall, galeri pamer, retail stand jual beli, 

food court, dan sebagainya yang dapat diminati dan dijadikan 

destinasi wisata di Provinsi Jawa Tengah khususnya wisata desa di 

Kabupaten Magelang. 

4.1.4 Aspek Teknologi 

Pemanfaatan teknologi yang diterapkan pada kompleks 

bangunan ini diantaranya yaitu penerapan sistem penangkal petir 

dengan jangkauan radius yang setidaknya bisa melindungi segala 

aktivitas dalam kompleks bangunan sebagai upaya untuk 

menangkal petir, penerapan teknologi CCTV pada tiap bangunan 

yang terhubung pada satu layar monitor untuk memantau segala 

aktivitas pengguna bangunan guna mengantisipasi tingkat 

keamanan yang terjadi, penerapan sistem pemadam kebakaran 

disamping menggunakan sensor alarm dan APAR, dapat juga 

melalui alat smoke detektor dan sprinkler yang tersedia di dalam 

gedung sebagai upaya untuk pencegahan dini kebakaran, serta 

penerapan rain water harvesting untuk memanfaatkan air hujan 
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sebagai alternatif persediaan air bersih dan penyiraman tanaman 

pada kompleks bangunan ini. 

4.2 Tujuan Perancangan, Faktor Penentu Perancangan, Faktor 

Persyaratan Perancangan 

4.2.1 Tujuan Perancangan 

Tujuan yang diharapkan adalah mampu menciptakan 

bangunan multi fungsi khususnya fasilitas utama sebuah area 

ruang pameran, pusat informasi wisata desa lengkap dengan 

berbagai fasilitas penunjangnya, yang bisa menjadi landmark / ikon 

tambahan baru bagi Kabupaten Magelang dan Jawa Tengah.  

4.2.2 Faktor Penentu Perancangan 

Terdapat beberapa faktor yang menjadi penentu 

perancangan Kompleks Wisata Dan Kebudayaan Desa Wisata 

Wanurejo ini antara lain : 

 Data yang terkait dengan perancangan dan persyaratan ini 

didapatkan dari hasil studi literatur serta analisis yang telah 

dilakukan. 

 Peraturan yang berkaitan dengan tapak terdiri dari KDB 

(Koefisien Dasar Bangunan), KLB (Koefisien Luas Bangunan), 

GSB (Garis Sempadan Bangunan), serta RTH (Ruang Terbuka 

Hijau). 

 Ruang - ruang yang terdapat pada bangunan kompleks ini akan 

dibahas secara garis besar beserta fasilitasnya. 
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4.2.3 Faktor Persyaratan Perancangan 

4.2.3.1 Persyaratan Arsitektur 

 Mendesain bangunan yang memberikan kenyamanan dan 

keamanan baik bagi pengunjung maupun untuk semua 

pengguna bangunan. 

 Desain yang dirancang menyesuaikan dengan kondisi 

arsitektur budaya setempat sesuai dengan tema desain yang 

diangkat yaitu Neo Vernakular. 

 Sirkulasi dalam kompleks bangunan harus sesuai dengan pola 

kegiatan yang telah dianalisa. 

 Menempatkan ruang berdasarkan hubungan kedekatan ruang 

dan fungsi ruang. 

 Pembagian ruang mengacu pada studi aktivitas yang telah 

dianalisa agar selaras. 

 Penataan panggung pertunjukan dan kursi penonton diatur 

sesuai penyajian dan kenyamanan dalam pementasan yang 

ditampilkan. 

4.2.3.2 Persyaratan Bangunan 

 Bangunan harus dapat mewadahi berbagai fasilitas yang 

sesuai dengan fungsinya. 

 Perletakan bangunan dengan akses menghadap jalan utama 

untuk mempermudah akses pencapaian. 
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 Penataan lampu, penghawaan buatan (Air Conditioner), 

penghawaan alami, lubang pencahayaan yang dirancang 

sedemikian rupa untuk menciptakan kondisi iklim mikro di 

dalam bangunan. 

 Pemilihan bahan material bangunan lokal, ramah lingkungan 

dan yang alami, seperti kayu, batu dan sejenisnya agar dapat 

mengangkat kembali citra arsitektural, hal ini sesuai dengan 

tema desain yang diterapkan. 

 Kontsruksi bangunan harus diperhitungkan kekuatannya, agar 

tidak terjadi kegagalan bangunan. 

4.2.3.3 Persyaratan Konteks Lingkungan 

 Tingkat kebisingan dan alur lalu lintas kendaraan bermotor 

harus dianalisa dengan baik agar tidak mengganggu kondisi 

lingkungan sekitar di luar kompleks bangunan. 

 Penataan sirkulasi luar antar bangunan harus dirancang 

sedemikian rupa untuk menciptakan sirkulasi yang nyaman 

dan efektif yang dapat menjangkau semua bangunan guna 

memberikan kenyamanan bagi pengunjung bangunan ini. 

 Jaringan utilitas seperti jaringan telepon, listrik, dan air 

sebaiknya diatur dan diletakan di dalam tanah, agar tidak 

nampak dan menggangu keindahan di dalam kompleks 

bangunan. 
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 Penerapan teknologi biotank pada tiap - tiap titik pembuangan 

air limbah agar dapat diuraikan dan dapat dikelola secara 

mandiri. 

 Pembuatan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) di dialam 

kompleks bangunan. TPS ini berguna untuk menampung 

sementara seluruh sampah yang ada di dalam kompleks 

bangunan, kemudian dapat diangkut menuju Tempat 

Pembuangan Akhir (TPA). 

4.3 Program Arsitektur 

4.3.1 Program Kegiatan 

 Program Ruang 

Kelompok 

Fasilitas 
Kegiatan Fasilitas Ruang 

Pengunjung 

Penerimaan 

Datang / pulang dan 

memarkir kendaraan 

bermotor 

Area Parkir 

Menanyakan informasi dan 

menunggu 

Lobby dan Ruang 

Informasi 

Mengambil uang, transaksi 

keuangan 
ATM Center 

Membeli tiket dan 

mengantri 

Loket Tiket dan 

Ruang Antrian 

Tiket 
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Utama 

Pertunjukkan seni : 

Pementasan tari, kesenian 

menembang, pementasan 

karawitan 

Panggung Indoor 

/ Oudoor 

Membuat replika Candi 

Borobudur, Candi Pawon, 

Candi Mendut 

Galeri Seni Pahat 

Melukis pemandanga alam 

dan lingkungan 
Area Outdoor 

Membatik tangan Galeri Batik 

Memahat benda dari bahan 

fiber 
Galeri Seni Pahat 

Bercocok tanam padi Area Outdoor 

Memetik tanaman dan buah 

- buahan 
Area Outdoor 

Membuat produk makanan 

desa 

Galeri Event 

Kegiatan 

Masyarakat 

Percontohan homestay 

Rumah 

Percontohan 

Homestay 

Berkeliling lokasi Area Outdoor 

Penunjang 

Membaca buku Perpustakaan 

Melihat pemutaran film 

seputar seni dan budaya 

desa serta informasi wisata 

Bioskop Mini 
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desa 

Membeli aneka makan dan 

minuman 

Cafetaria, 

Restoran 

Melakukan ibadah shalat Mushola 

Servis Melakukan BAB / BAK Toilet 

Pengelola 

Utama 

Datang / pulang dan 

memarkir kendaraan 

bermotor 

Area Parkir 

Mengambil uang, transaksi 

keuangan 
ATM Center 

Rapat pengelola 
Ruang Rapat 

Pengelola 

Mengurus seluruh 

pengelolaan kompleks 

bangunan 

Ruang Kepala, 

Ruang Wakil 

Kepala, Ruang 

Sekertaris, Ruang 

Kepala Bagian 

dan kepala 

Bidang, Ruang 

Sub. Bidang, 

Ruang Staff  

Servis MEE  

 

 

 



  

 158 

 Program Besaran Ruang 

 

 

 

 

 

 

 Analisa Kebutuhan Parkir 

Berdasarkan perhitungan studi besaran ruang, 

kebutuhan parkir pada bangunan Kompleks Pusat Seni Dan 

Kebudayaan Desa Wisata Wanurejo Borobudur adalah 827 m², 

dengan jumlah perhitungan luasan :  

Motor   180  m² 

Mobil   337,5  m² 

Bus Besar   78    m² 

       595, 5   m² 

Sirkulasi 100%     595,5   m² 

Total    1.191     m² 

Kelompok 
Fasilitas 

Luas Kebutuhan Ruang 

Indoor 

(m²) 

Outdoor 

(m²) 

Penerimaan 578 m²  

Utama 1.458 m² 372  m² 

Penunjang 1.480,8 m²  

Pengelola 295,1 m²  

Servis 344,16 m²  

Parkir  1.191 m² 

Jumlah 4.156,06 m² 1.563 m² 

Flow 100% 8.312,12 m² 3.126 m² 

Luas Total 12.468,18 m² 4.689 m² 
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4.3.2 Program Sistem Struktur 

 Kontsruksi Pondasi 

Konstruksi pondasi yang dipilih adalah pondasi lajur atau 

setempat. Pondasi ini dipilih untuk diterapkan karena sangat 

efisien, mengingat bangunan proyek Pusat Seni Dan 

Kebudayaan ini dirancang hanya berlantai satu. Bahan 

bangunan dibuat dari pasangan batu kali dan batu bata.  

 Sistem Struktur Kolom 

Kolom adalah batang tekan vertikal dari rangka struktur 

yang memikul beban dari balok. Kolom merupakan suatu 

elemen struktur tekan yang memegang peranan penting dari 

suatu bangunan, sehingga keruntuhan pada suatu kolom 

merupakan lokasi kritis yang dapat menyebabkan runtuhnya 

(collapse) lantai yang bersangkutan dan juga runtuh total (total 

collapse) seluruh struktur (Sudarmoko, 1996). Kolom 

mempenyai peran yang sangat penting dalam struktur 

bangunan agar bangunan tidak mudah roboh. Prinsip dari 

kolom adalah meneruskan beban seluruh bangunan  menuju 

pondasi. Dimulai dari beban atap diteruskan pada beban yang 

diterima kolom kemudian didistribusikan kembali ke permukaan 

tanah di bawahnya hingga pondasi.  

Struktur dalam kolom itu sendiri terbuat dari kayu, besi 

dan beton atau kombinasi dari ketiganya, yang merupakan 



  

 160 

gabungan antara material yang tahan tarikan dan tekanan. 

Kayu merupakan bahan yang tahan terhadap tekanan maupun 

kelenturan, sedangkan besi merupakan material yang tahan 

terhadap tarikan. Konstruksi beton merupakan material yang 

tahan terhadap tekanan. Struktur ini terdiri dari besi dan beton 

yang memungkinkan kolom atau bagian struktural lain seperti 

sloof dan balok bisa menahan gaya tekan dan gaya tarik pada 

bangunan. 

 Konstruksi Tiang dan Atap 

Bangunan dapat juga menggunakan bahan dari kayu yang 

banyak digunakan oleh masyarakat setempat. Disamping itu, 

bahan kayu dapat diperoleh dengan mudah pada daerah 

tersebut karena lingkungan tersebut penghasil kayu rakyat. 

Kontsruksi ini terglong ringan dan ramah terhadap lingkungan. 

Atap bangunan pada prinsipnya dipikul oleh rangka yang terdiri 

dari kayu dan kolom kayu yang kemudian disalurkan secara 

vertikal menuju pondasi. Selain meneruskan gaya beban 

menuju pondasi balok kayu juga berfungsi sebagai pengaku. 

 Pelingkup 

Sistem pelingkup yang diterapkan pada bangunan ini nantinya 

berupa dinding, lantai, plafond, serta penutup atap. Untuk 

pemilihannya sebagai berikut : 
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 Dinding bangunan terbuat dari kayu atau batu bata 

ekspose dengan menonjolkan sisi tekstur dari 

permukaannya agar terlihat alami. 

 Untuk menjadikan bangunan terkesan alami digunakan 

lantai yang terbuat dari kayu atau lantai batu bata mozaik. 

 Plafond atap juga terbuat dari kayu. Namun, pada ruang 

tertentu dalam bangunan menggunakan gypsum untuk 

membuat lebih rapi. 

 Bangunan nantinya akan menggunakan pentup yang 

terbuat dari kayu sirap atau genteng tanah liat. 

4.3.3 Program Sistem Utilitas 

 Pencahayaan 

Kompleks bangunan ini menggunakan sistem pencahayaan 

alami dan buatan. Pertimbangan yang dilakukan dalam 

menerapkan pencahayaan alami dan buatan adalah 

berdasarkan jenis ruang, kebutuhan ruang serta fungsinya.  

 Penghawaan 

Sistem penghawaan yang diterapkan adalah alami dan buatan. 

Sistem ini dilakukan berdasarkan fungsi dan kebutuhan pada 

program ruang yang telah dirancang. Disampinng itu, diperlukan 

juga lubang jendela yang mudah dibuka dan ditutup. Hal ini 
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diperlukan apabila pada ruang tertentu ingin menggunakan  

penghawaan alami maupun penghawaan buatan (AC). 

 Jaringan Listrik 

Listrik yang bersumber dari PLN atau Genset diletakan pada 

central yang terletak di dekat bangunan pengelola, agar dapat 

dengan mudah untuk dikontrol. Sedangkan untuk masing - 

masing masa bangunan yang terpisah memilki kontrol listrik 

tersendiri.   

 Sistem Transportasi 

Sistem transportasi yang digunakan dalam bangunan nantinya 

akan menggunakan tangga dan ramp sebagai transportasi 

utama.   

 Sistem Pemadam Kebakaran 

Untuk sistem pemadam kebakaran, digunakan sistem deteksi 

dini melalui sensor alarm kebakaran, fire hydrant, smoke 

detektor, sprinkler, yang untuk keseluruhan alat tersebut 

diletakan pada seluruh bangunan.   

 Sistem Air Bersih dan Limbah 

Sistem perencanaan air bersih yang digunakan dalam 

bangunan diambil dari PDAM dan air sumur. Adapun untuk 

kebutuhan tanaman, persawahan, kebun menggunakan air dari 
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saluran irigasi daerah setempat. Sementara untuk air limbah, 

dikelola melalui septik tank dan sumur resapan. 

 Sistem Komunikasi 

Bangunan ini menggunakan sistem komunikasi telepon kabel 

antar interkom dengan jaringan sistem perpaduan langsung da 

tidak langsung. Pemilihan sistem langsung digunakan pada 

bangunan pengelola, sedangkan untuk bangunan lainnya 

menggunakan sistem tidak langsung karena sistemnya mudah 

dikontrol serta lebih efisien dalam biaya. 

 Sistem Keamanan 

Sistem keamanan yang digunakan pada kompleks bangunan ini 

antara lain CCTV, alarm kebakaran, penangkal petir.  

Sistem penangkal petir menggunakan 2 sistem, yaitu sistem 

Franklin yang digunakan pada bangunan pendek dan sistem 

Faraday digunakan pada bangunan besar atau panjang. Sistem 

ini sangat diperlukan untuk menjaga keamanan dalam kompleks 

bangunan. 

4.3.4 Program Lokasi Dan Tapak 

Karakteristik serta program tapak dari lokasi terpilih yang 

berada di jalan Balaputeradewa Desa Wanurejo Kecamatan 

Borobudur adalah sebagai berikut : 

 Tapak berada di lahan ladang milik warga. 
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 Kondisi tapak memilki topografi yang reltif data dengan tingkat 

kemiringan 0% hingga 2% dengan jenis tanah. 

 View sekitar tapak didominasi oleh permukiman serta 

bangunan perdagangan dan jasa. 

 Untuk perbaikan kondisi tapak, diperlukan pengolahan 

landscape dengan memanfaatkan unsur alam yang tersedia 

berupa vegetasi serta memilih material penutup tanah yang 

dapat meresapkan air dengan baik seperti grass block dan 

rumput. 

 Pemilihan jenis pohon pada tapak adalah jenis pohon peneduh 

yang selain berfungsi sebagai peneduh juga mampu untuk 

menyerap air. Jenis pohon yang bisa dijadikan alternatif yaitu 

pohon akasia, mahoni, dan ketapang yang bertajuk lebar. 

 

Pohon Akasia 

Sumber : bibit hijau.blogspot.com 
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Pohon Mahoni 

Sumber : forestryinformation.com 

 

 

Pohon Ketapang 

Sumber : adrydaud.blogspot.com 

 

 


