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BAB IV  

PROGRAM ARSITEKTUR 

 

4.1 Konsep program 

4.1.1. Studi Citra Arsitektural 

Citra arsitektural dapat berupa citra secara fisik dan fungsi. Citra fisik 

dapat dilihat melalui penciptaan fasad bangunan. Citra fisik bangunan yang 

ingin dikomunikasikan adalah bangunan yang ikonis dan monumental. 

Kesan arsitektural yang muncul dari hal fisik yang dapat ditelaah pengguna 

bangunan seperti penggunaan material yang ekologis, desain hemat 

energi, dan tetap mengangkat potensi lokal. Dengan citra fisik yang unik, 

bangunan akan mudah dikenali dan diingat oleh orang. Untuk menunjukkan 

bahwa bangunan ini adalah Museum Dirganatara, maka dibuatlah citra fisik 

yang sesuai dengan isi dan fungsi dari bangunan ini. 

 

4.1.2. Studi Citra Fungsi 

Museum Dirgantara memiliki fungsi sebagai tempat 

menyimpan aset kekayaan nasional khususnya dalm kedirgantaraan 

yang tentunya berhubungan dengan TNI AU RI. Selain edukasi, 

museum ini juga berfungsi sebagai entertainment. Oleh karena itu 

secara desain bangunan ini harus merepresentasikan fungsinya 

sebagai bangunan edutainment. Edukasi dapat diberikan melalui 
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visualisasi dalam bentuk video, animasi, maupun diorama sejarah 

dan pameran benda koleksi sejarah dalam skala sungguhan. 

Entertainment dapat diberikan melalui pelayanan simulasi, restoran 

tematik, atau pertunjukan. 

 

4.1.3. Aspek Teknologi 

Secara arsitektural material menggunakan bahan kaca yang 

aman sebagai pembentuk pencahayaan alami. Secara teknis terlihat 

pada fasilitas penunjang khususnya fasilitas penunjang yang 

menggunakan virtual reality dan augmented reality. Selain itu 

penerapan LED floor juga digunakan sebagai penerapan teknologi. 

  

4.2 Tujuan perancangaan, faktor penentu perancangan, faktor 

persyaratan perancangan 

4.2.1. Tujuan Perancangan 

Museum Dirgantara ini dibangun untuk sarana wisata di Daerah 

Istimewa Yogyakarta, dengan tujuan sebagai berikut : 

 Melestarikan aset kekayaan bangsa yaitu kedirgantaraan Indonesia. 

 Mewadahi penyaluran ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

berkaitan dengan dokumentasi dan penelitian ilmiah dalam hal 

kedirgantaraan Indonesia. 

 Menjadikan Yogyakarta semakin istimewa dengan  menjadikannya 

tujuan belajar kedirgantaraan nasional dan  menambah obyek wisata 
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yang edukatif, rekreatif, dan interaktif bagi Daerah Istimewa 

Yogyakarta. 

 Meningkatkan kepedulian dan antusiasme masyarakat akan sejarah 

dan perkembangan teknologi khususnya mengenai kedirgantaraan. 

 

4.2.2. Faktor Perancangan 

Dalam merancang bangunan museum dirgantara, ada beberapa 

faktor yang akan mempengaruhi perancangan yaitu:  

a. Aktivitas pelaku  

Seluruh aktivitas yang ditampung oleh museum dirgantara. Melalui 

aktivitas pengguna di dalam museum dirgantara ini, dapat 

berpengaruh pada bagaimana pola tiap-tiap pelaku menentukan 

sirkulasi dan tatanan ruang yang akan direncanakan.  

b. Jadwal operasional  

Jadwal kegiatan-kegiatan yang ada pada museum dirgantara. 

Jadwal kegiatan ini akan mempengaruhi sebuah respon yang akan 

diberikan oleh arsitektur bangunan untuk merespon keadaan pagi, 

siang, dan malam yang akan mempengaruhi kenyamanan manusia 

saat melakukan berbagai kegiatan di dalamnya.  

c. Persyaratan ruang  

Persyaratan ruang difungsikan untuk mengoptimalkan fungsi 

ruangan bagi seluruh pengguna di dalam bangunan untuk 

menampung seluruh aktivitas. Persyaratan ruang ini berisi mengenai 
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syarat-syarat dan spesifikasi secara arsitektural dimana persyaratan 

ini haruslah dipenuhi.  

d. Kondisi, potensi, dan kendala pada tapak  

Kondisi, potensi, dan kendala tapak merupakan tahap yang harus  

dilaksanakan dalam langkah merespon potensi dan kendala dari  

masalah-masalah yang ditemui lalu pada perencanaan masalah 

masalah tersebut akan dipecahkan.  

e. Tema perancangan 

Tema perancangan ini bersifat subyektif dimana tema perancangan  

berupa penekanan desain dan ditentukan oleh arsitek sehingga 

dapat menciptakan bangunan yang mampu memberikan citra 

arsitektural dan aura arsitektural yang kuat serta dapat menjalankan 

peran dengan baik sebagai bangunan wisata edukasi yang edukatif 

dan rekreatif. 

 

4.2.3. Faktor Persyaratan Perancangan 

A. Arsitektur 

- Memiliki citra dan konsep yang jelas sehingga dapat dinikmati dan 

dikenali oleh masyarakat. 

- Memiliki ruang yang sesuai dengan kebutuhan barang, terlebih pada 

koleksi museum yang merupakan barang dengan skala yang besar. 

Memiliki ruang yang sesuai dengan kapasitas  pengunjung. 
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- Pola sirkulasi harus sangat diperhatikan. Polanya harus runtut dan 

tidak menimbulkan kebingungan bagi pengunjung.  

- Perencanaan fasilitas pendukung yang mewadahi kegiatan yang 

nantinya akan mendukung fungsi museum. 

 

B. Bangunan 

- Pengaruh cahaya, suhu, kelembaban, dan juga security  harus 

sangat diperhatikan. Hal tersebut erat kaitannya dengan koleksi yang 

dijaga keawetannya. 

- Penyelesaian permasalahan akustik juga diperlukan pada ruang 

yang membutuhkan perlakuan khusus seperti mini theater. 

- Memiliki fasilitas yang merespon adanya bencana kebakaran. 

- Memiliki jaringan utilitas dan ME yang jelas terpisah dari jangkauan 

publik. 

 

C. Lingkungan 

- Lahan harus sesuai dengan peraturan pemerintah tentang fungsi 

dan guna lahan. 

- Menempati lingkungan yang strategis dan mudah dijangkau. 

- Museum dan fasilitas penunjangnya pasti akan menghasilkan 

limbah. Sehingga dimulai dari proses pembangunan hingga 

pemakaian harus bersifat ramah lingkungan. Selain itu juga tidak 

menyebabkan permasalahan sosial yang baru. 
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4.3 Program Arsitektur 

4.3.1. Program Kegiatan dan Fasilitas 

Kegiatan pada Museum Dirgantara, dapat dikelompokkan menjadi 

empat; yaitu kelompok kegiatan utama, kelompok kegiatan penunjang, 

kelompok kegiatan pengelola, dan kelompok kegiatan pelayanan atau 

service. 

Tabel 4.1. Kelompok Kegiatan Utama 
Sumber : Analisa pribadi 

KELOMPOK KEGIATAN UTAMA 

Kategorisasi 
Kegiatan 

Aktivitas Pelaku Fasilitas 
Sifat 

Kegiatan 

Pameran 
koleksi 

Mengantre 
tiket, melihat 

pameran 
berupa koleksi 
lambang TNI 

AU, foto 
pahlawan 

nasional dari 
TNI AU, dan 

tanda 
kehormatan 

militer 

Staff 
ticketing, 

pengunjung, 
staff 

pemandu, 
staff 

keamanan 

Loket, 
ruang 

pameran 
(hall of 
fame) 

Publik 

Melihat 
pameran 
berupa 

gambaran 
sejarah 

perjuangan 
dan 

perkembangan 
TNI AU mulai 

dari 
proklamasi 

kemerdekaan 
Indonesia 

1945 

Pengunjung, 
staff 

pemandu, 
staff 

keamanan 

Ruang 
pameran 
kronologi 

Publik 

Melihat 
pameran 

Pengunjung, 
staff 

Ruang 
pameran 

Publik 
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berupa benda 
koleksi dan 

seragam yang 
pernah dipakai 
pahlawan dan 
TNI AU dari 
tahun 1946 

sampai 
sekarang 

pemandu, 
staff 

keamanan 

pahlawan & 
seragam 
TNI AU 

Melihat 
pameran 

berupa benda 
koleksi utama 
sistem senjata 

udara yang 
pernah 

digunakan 
oleh TNI AU 
dari tahun 
1945-1980 

Pengunjung, 
staff 

pemandu, 
staff 

keamanan 

Ruang 
pameran 
alutsista 

Publik 

Melihat 
pameran 
berupa 

gambaran tiga 
dimensi untuk 
memvisualkan 
kisah sejarah 

yang 
berhubungan 

dengan 
kedirgantaraan 

Indonesia 

Pengunjung, 
staff 

pemandu, 
staff 

keamanan 

Ruang 
pameran 
diorama 

Publik 

Melihat 
pameran 
berupa 
miniatur 

kedirgantaraan 
yang bertujuan 
untuk menarik 
perhatian para 

pengunjung 
khususnya 

generasi muda 

Pengunjung, 
staff 

pemandu, 
staff 

keamanan 

Ruang 
pameran 

minat 
dirgantara 

(spacerium) 

Publik 

Kunjungan 
khusus 

Reservasi, 
Berkumpul, 

Staff 
pemandu, 

pengunjung 

Ruang 
informasi, 

Lobby, 

Publik, 
Semi 
publik 
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museum 
kedirgantaraan 

Pelajaran 
umum 

khusus 
(rombongan) 

Ruang 
serbaguna 

 

Tabel 4.2. Kelompok Kegiatan Penunjang 
Sumber : Analisa pribadi 

KELOMPOK KEGIATAN PENUNJANG 

Kategorisasi 
Kegiatan 

Aktivitas Pelaku Fasilitas 
Sifat 

Kegiatan 

Permainan 
edukasi 

kedirgantaraan 

Simulasi 
penerbangan 

(virtual reality), 
simulasi 

keselamatan 
penerbangan 
(augmented 

reality) 

Pengunjung
, staff 

operasional 

Wahana 
simulator 

Publik 

Komunitas Diskusi, 
kegiatan aero 

modelling 

Komunitas 
pecinta aero 

modelling 

Sanggar 
aero 

modelling, 
plaza 

Semi 
publik, 
publik 

Kepustakaan 
kedirgantaraan 

Membaca 
buku tentang 

kedirgantaraan 

Pengunjung
, 

pustakawan 

Perpustak
aan mini 

Publik 

Tayangan film 
kedirgantaraan 

Menonton film Pengunjung
, staff 

operasional 

Mini 
theater 

Publik 

Kuliner Membeli 
makanan/ 
minuman 
ringan, 

menikmati 
hidangan 
dengan 
suasana 
seperti di 

dalam pesawat 

Pengunjung
, staff booth, 

chef 

Snack 
corner, 

Restoran 
tematik 

Publik 

Perbelanjaan Membeli 
souvenir 

Pengunjung
, staff toko 
souvenir  

Toko 
souvenir  

Publik 

Pertunjukan 
(show) 

Pertunjukan 
tematik, 

menonton 
pertunjukan 

Showman, 
pengunjung 

Plaza, 
stage 

Publik 
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Melihat 
pemandangan 

Melihat 
pemandangan 

alam 

Pengunjung
, satff 

keamanan 

Menara 
pandang 

Publik 

 

Tabel 4.3. Kelompok Kegiatan Pengelola 
Sumber : Analisa pribadi 

KELOMPOK KEGIATAN PENGELOLA 

Kategorisasi 
Kegiatan 

Aktivitas Pelaku Fasilitas 
Sifat 

Kegiatan 

Kegiatan 
Kepala 

Museum, 
Kepala Divisi, 

Kepala Urusan 

Berkoordinasi 
dengan 

atasan dan 
staff anggota, 

Menerima 
tamu, makan/ 

minum 

Kepala 
Museum, 

Kepala Divisi, 
Kepala 
Urusan 

Ruang 
kerja 
Kepala 
Museum, 
Ruang 
kerja 
Kepala 
Divisi, 
Ruang 
kerja 
Kepala 
Urusan, 
Ruang 
Arsip, 
Ruang 
tamu, 
Cafetaria 

Privat 

Kegiatan staff 
anggota divisi 

Berkoordinasi 
dengan 

atasan dan 
staff anggota, 

Menerima 
tamu, makan/ 

minum 

Staff anggota 
divisi 

Ruang 
kerja staff 
anggota 
divisi, 
Ruang 
Arsip, 
Ruang 
tamu, 
Cafetaria 

Privat 

Kegiatan staff 
operasional 

fasilitas 

Mengoperasi
kan alat dan 

fasilitas, 
merawat alat 
dan fasilitas, 

makan/ 
minum 

Staff 
operasional 

Ruang 
operator, 
Ruang 
MEE, 
Ruang 
AHU, 
Ruang 
genset, 
Cafetaria 

Privat 
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4.3.2. Program Besaran Ruang 

Tabel 4.4. Program Besaran Ruang 
Sumber : Analisa pribadi 

LUAS BANGUNAN 

Fasilitas Utama 15.362,1404 m2 

Fasilitas Penunjang 2.301,83406 m2 

Fasilitas Pengelola 442,53 m2 

Fasilitas Servis 669,4886 m2 

TOTAL 18.775,9931 m2 

SIRKULASI 10% 1.877,59931 m2 

TOTAL + SIRKULASI 20.653,5924 m2 

PEMBULATAN 20.700 m2 

 

h. Regulasi Kecamatan Temon 

- Koefisian Dasar Bangunan (KDB) maksimum 30% 

- Koefisian Lantai Bangunan (KLB) maksimum 60% 

- Garis Sempadan Bangunan (GSB) 

o Garis sempadan batas depan bangunan : berjarak 12,5 m 

untuk jalan Kabupaten Utama, berjarak 11 m untuk jalan 

Kabupaten Madya. Garis sempadan pagar pekarangan : 

berjarak 10,5 untuk jalan Kabupaten Utama, berjarak 9 m 

untuk jalan Kabupaten Madya. 

o Garis sempadan jalan lingkungan dengan lebar 6 m atau 

lebih yaitu berjarak 8 m untuk bangunan, berjarak 4,5 m 

untuk pagar pekarangan. 

o Garis sempadan jalan lingkungan dengan lebar kurang dari 

6 m yaitu berjarak 6 m untuk bangunan, berjarak 3,5 m untuk 

pagar pekarangan. 
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- Ruang Terbuka Hijau (RTH) minimal 30% 

a. Kebutuhan Ruang Terpogram 

= 17.524,0738 m2 x 10% (sirkulasi antar massa bangunan) 

= 17.524,0738 m2 + 1.752,40739 m2 = 19.276,4812 m2 

b. Luas Lantai Dasar 

= KDB 30% x Luas Kebutuhan Tapak 

= 30% x 19.276,4812 

= 5.782,94436 m2 

c. Luas Area Terbuka 

Total Luas Lahan Parkir = 678 m2 + 3.464 m2 = 4.142 m2 

d. Luas Ruang Terbuka Hijau 

= 30% x Kebutuhan Total Ruang 

= 30 % x 25.059,4256 

= 7.517,82767 m2 

e. Total Luas Kebutuhan Lahan 

= Ruang Terpogram + Luas Area Terbuka + Ruang Terbuka Hijau 

= 19.276,4812 m2 + 4.142 m2 + 7.517,82767 m2 

= 30.936,3089 m2 

f. Perhitungan KLB 

= 60% x Kebutuhan Ruang Terpogram 

= 60% x 19.276,4812 m2 

= 60% x 19.276,4812 m2 

= 11.565,8887 : 5.782,94436 m2 (KDB) = 2 lantai 
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4.3.3. Program Sistem Struktur dan Enclosure 

Sistem struktur dan enclosure yang diprogramkan pada museum 

dirgantara ini adalah sebagai berikut : 

  
Tabel 4.5. Program Sistem Struktur & Enclosure 
Sumber : Analisa pribadi 

Program Sistem Struktur 

Struktur Pondasi 

Memiliki alternatif konstruksi penggunaan pondasi tiang pancang, 
pondasi sumuran, pondasi rakit, pondasi footplate. 

Struktur Rangka 

Menggunakan struktur rangka. 

Struktur Atap 

Memiliki alternatif menggunakan konstruksi spaceframe, konstruksi 
spacetruss, baja konvensional 

Program Enclosure 

Penutup Lantai 

Pada area pameran memiliki alternatif menggunakan lantai marmer, 
khusus ruang pameran utama (hall of fame) menggunakan lantai vynil, 
dan pada ruang pameran alutsista indoor menggunakan floor hardener. 
Pada lobby dan ruang serbaguna menggunakan lantai marmer, dan 
ruang lainnya menggunakan lantai keramik. 
Pada ruang mini theater menggunakan pelapis karpet. 

Penutup Dinding 

Perpaduan material ACP, dinding kaca atau kalsiboard untuk dinding 
eksterior. 
Struktur dinding partisi utama pada bangunan adalah partisi batu bata; 
lalu untuk ruang pengelola menggunakan partisi kalsiboard; dan kaca. 

Plafond 

Pada ruang publik menggunakan PVC dengan rangka hollow namun 
ada juga area yang di ekspos tidak menggunakan material plafond. 

Penutup Atap 

Pada bangunan pameran menggunakan atap kalzip karena lebih 
fleksibel terhadap bentuk atap. Pada area pameran alutsista indoor 
menggunakan membrane ETFE. Pada bangunan pengelola 
menggunakan atap bitumen. 
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4.3.4. Program Sistem Pencahayaan 

a. Pencahayaan Alami 

Menggunakan skylight dengan material kaca dan masuknya cahaya 

pada siang hari melalui jendela dan partisi kaca. 

b. Pencahayaan Buatan 

Memanfaatkan lampu LED pada ruang-ruang tersebut dikarenakan 

LED membutuhkan energi listrik yang lebih sedikit (hemat). 

 

4.3.5. Program Sistem Penghawaan 

a. Penghawaan Alami 

Penghawaan buatan dapat berupa jendela dan rooster. 

b. Penghawaan Buatan 

Perencanaan penghawaan buatan yang tidak memerlukan 

kenyamanan thermal menggunakan exhaust fan. Sedangkan pada 

ruangan yang membutuhkan kenyamanan thermal akan 

menggunakan air conditioner (ac). 

 

4.3.6. Program Sistem Utilitas 

Sistem Distribusi Air Bersih  

Sistem air bersih yang digunakan adalah dengan sistem down feed. 

Kelebihan dari pemilihan sistem ini adalah penggunaan listrik yang tidak 

terlalu besar karena jarangnya penggunaan pompa. Namun 
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kekurangannya adalah tekanan air pada sistem ini tidak tetap dan sering 

mengalami kenaikan debit. 

Sistem Pengolahan Limbah  

Sistem pengolahan limbah ini menggunakan sistem pemisahan 

kotoran padat dan cair sehingga dapat dikontrol kembali pengolahan 

selanjutnya. Pengolahan seperti ini disebut dengan sistem two pipe. 

- Jaringan Limbah Cair (Grey Water)  

Menggunakan sistem bio filtration untuk mengolah kembali sarana 

penyiraman tanaman. Untuk air yang sangat keruh karena 

pengendapan yang terlalu lama akan dibuang langsung melalui 

saluran kota. 

- Jaringan Air Hujan 

Pengumpulan air hujan yang jatuh ke atap lalu dikumpulkan melalui 

ground tank. Lalu air hujan ini digunakan untuk flush toilet dan 

menyiram tanaman. 

- Jaringan Limbah Padat (Black Water) 

- Pengolahan air tinja / kotoran manusia memanfaatkan teknologi 

terbaru yaitu septictank bio yang lebih efisien dan tidak meresapkan 

air ke dalam tanah yang dapat mencemari tanah. Cairan ini dapat 

dimanfaatkan sebagai media penyuburan tanah humus pada 

tanaman. 

 

 



205 
 

4.3.7. Program Manajemen Sampah 

Pengolahan sampah organik berasal dari dalam bangunan alu diolah 

dengan cata dibuang menuju shaft sampah yang sudah direncanakan 

setelah itu diangkut menuju sampah lingkungan. 

 

4.3.8. Program Sistem Transportasi Vertikal 

Alternatif sistem transportasi vertikal yang digunakan pada museum 

dirgantara adalah tangga, ramp, dan eskalator. Eskalator merupakan 

sarana yang paling sering digunakan karena dapat menampung banyak 

pengunjung tanpa jeda interval seperti lift. 

 

4.3.9. Program Sistem Fire Fighting System 

Penerapan sistem keamanan bahaya kebakaran pada bangunan 

sangatlah penting. Sistem penanggulangan kebakaran secara pasif yaitu 

dengan menerapkan adanya tangga darurat dan pintu darurat ini langsung 

menuju ke area luar bangunan, smoke detector, dan sprinkler. Lalu untuk 

penanggulangan kebakaran secara aktif yaitu dengan memasang APAR 

yang ada pada setiap ruang yang rawan akan kebakatan dan juga hydrant 

yang ditelakkan pada setiap radius 30 meter di luar dan di dalam bangunan. 
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4.3.10. Program Sistem Telekomunikasi 

Sistem komunikasi menggunakan jaringan fiberoptic yang memiliki 

kecepatan transfer rate data yang cepat. 

 

4.3.11. Program Sistem Keamanan 

Sistem keamanan yang diterapkan pada museum dirgantara terbagi 

menjadi 2 kategori yaitu sistem keamanan aktif dan sistem keamanan pasif. 

Sistem keamanan aktif yaitu pengamanan kompleks bangunan dipantau 

oleh security secara langsung. Sedangkan sistem keamanan pasif yaitu 

pengamanan kompleks bangunan dipantau dengan media CCTV. 

 

4.3.12. Program Sistem Penangkal Petir 

Sistem penangkal petir yang digunakan pada museum dirgantara ini 

adalah dengan sistem sangkar faraday. Pemilihan sistem penangkal petir 

tipe ini dikarenakan memiliki jangkauan luas dan kemampuan pasif dalam 

menghantarkan ion positif menuju ke udara. 
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4.3.13. Program Sistem Elektrikal 

Kebutuhan listrik yang dibutuhkan oleh bangunan berasalh dari 

jaringan PLN yang dikelola oleh pemerintah. Selain itu sumber listrik juga 

memiliki cadangan dari genset 

 

4.3.14. Program Sistem Pemanfaatan Teknologi 

a. Virtual Reality 

Teknologi yang membuat pengguna atau user dapat berinteraksi 

dengan lingkungan yang ada dalam dunia maya yang disimulasikan 

oleh komputer, sehingga pengguna merasa berada di dalam 

lingkungan tersebut. 

b. Augmented Reality 

Augmented reality adalah teknologi yang memungkinkan orang 

melihat obyek maya dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi 

yang diproyeksikan ke dunia nyata. User tidak dapat melihat obyek 

dengan mata telanjang, sehingga diperlukan alat bantu seperti 

kacamata. 

c. Interactive LED Floor 

Interactive LED Floor memungkinkan orang untuk merasakan kesan 

yang berbeda ketika menginjakkan kakinya ke lantai. Program 

animasi dengan ouput projector dilengkapi dengan sensor detector 
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yang memungkinkan animasi tersebut mengikuti setiap gerak 

langkah yang dilakukan oleh orang. 

d. Touchscreen Public Interactive Information  

Akses pengunjung terhadap informasi pada bangunan ini disajikan 

dengan teknologi touchscreen pada computer guide yang disediakan 

pada area tertentu. Tujuan penggunaan teknologi ini adalah 

memberikan akses informasi kepada pada pengunjung secara pasif 

namun interaktif karena terdapat beberapa pilihan informasi 

e. Travelator (moving walks) 

Travelator berguna sebagai alat transportasi vertikal maupun 

horizontal. Travelator dapat juga disebut ramp berjalan. Travelator 

memungkinkan meringankan pekerjaan orang untuk berjalan ketika  

melihat pameran. 
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4.3.15. Program Lokasi dan Tapak 

 
Gambar. 4.1 Batas Tapak Alternatif A 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 
 

Batas-batas alternatif tapak A 

 Utara  : Pematang sawah, permukiman penduduk  

 Timur  : Jalan lingkungan 

 Barat  : Jalan lingkungan 

 Selatan : Jalan Nasional III 

      (Jalan Magelang – Purworejo, Purworejo - Jogja) 
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Berikut adalah tabel 4.6 yang menjelaskan tentang kekuatan dan 

amenitas dari tapak A : 

Tabel 4.6. Tabel Penilaian Tapak A 
Sumber : Analisa pribadi 

Aspek Kekuatan Alami 

Iklim Memiliki iklim tropis 25 – 340C 

Topografi Memiliki kemiringan tanah 0 - 2% 

Vegetasi 
Memiliki potensi untuk ditanami tanaman 
tahunan 

Potensi sumber air Sumber air berasal dari PDAM 

Arah angin Arah angin dari barat daya ke timur laut 

Keadaan lingkungan 

Tapak berupa area persawahan, dekat 
dengan area permukiman penduduk yang 
jarang, dekat dengan perbankan dan pom 
bensin di jalan arteri primer (Jalan Nasional 
III) 

Aspek Kekuatan Buatan 

Peraturan 
Pemerintah 

Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 1 
Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang 
Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-
2032, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor : 
40 Tahun 2005 tentang Rencana Detail Tata 
Ruang Kawasan Pantai Selatan Tahun 2005 - 
2015 

Regulasi 

KDB yang diijinkan maksimum 30% 
KLB yang diijinkan maksimum 60% 
GSB untuk Jalan Nasional (Jalan Kabupaten 
Utama) adalah minimal 12 ,5 meter 
Jalan disekitar tapak merupakan jalan 
lingkungan dengan lebar 2 m. 
Garis sempadan jalan lingkungan dengan 
lebar kurang dari 6 m yaitu berjarak 6 m untuk 
bangunan, berjarak 3,5 m untuk pagar 
pekarangan. 

Fungsi dan hierarki 
Pertanian, pariwisata, industri, perkebunan, 
dan agropolitan 

Aspek Amenitas Alami 

View 

View to site : area persawahan 

View from site : Area permukiman warga, 
area persawahan, pegunungan 

Topografi Datar dengan kemiringan lahan 0 - 2% 

Air 
Rata-rata curah hujan per bulan adalah 164 
mm dan hari hujan 8 hh per bulan 
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Aspek Amenitas Buatan 

Jaringan kota/ 
kawasan 

Berada tepat di Jalan Nasional III 

Akses utama melalui Jalan Nasional III (Jalan 
Purworejo – Jogja) 

Terdapat jaringan telepon, jaringan listrik, 
drainase 

Citra arsitektural 

Belum banyak ditemukan bangunan di sekitar 
tapak. Bangunan didominasi permukiman 
penduduk yang jarang. Karakter rumah 
penduduk sudah banyak yang modern.  

 

Kelebihan 

 Dekat dengan ibukota kabupaten yaitu Kecamatan Wates sebagai 

pusat pelayanan publik 

 Dekat dengan bangunan pendidikan 

 Berada di jalan primer yaitu Jalan Nasional III 

 View from site pemandangan alam pegunungan dan area 

persawahan 

 Jalan dapat dilalui kendaraan angkut berukuran besar 

 Topografi tapak datar 

Kekurangan 

 Berada dekat dengan permukiman penduduk, yang tentunya 

membutuhkan pemikiran matang saat perencanaan. 

 Jalan sekeliling tapak rusak merupakan jalan selebar 2 meter. 

Meruapakan akses kecil yang menghubungkan desa dengan jalan 

utama. 

 Karena berada di jalan utama, kebisingan cukup tinggi. 


