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BAB IV 

PEMROGRAMAN ARSITEKTUR 

4.1 Konsep Program 

4.1.1 Aspek Citra 

Citra arsitektural wisata edukasi budaya di kabupaten kulon 

progo ditinjau dari nilai-nilai arsitektur yang mewakili di dalamnya, 

bangunan wisata edukasi budaya menampilkan bentuk arsitektur yang 

mengangkat unsur lokal yang dikinikan dalam tema arsitektur 

kontemporer agar arsitektur pada bangunan wisata edukasi budaya 

dapat memfokuskan dan memperlihatkan budaya yang menjadi unsur 

pokok dalam fungsi wisata edukasi budaya. Sehingga arsitektur dapat  

dipahami oleh masyarakat umum serta menjadi iconic dan identitas 

bagi budaya, lingkungan, dan mampu menjawab perkembangan 

zaman. 

Arsitektur pada bangunan wisata ditargetkan memiliki 

keselarasan bentuk terhadap lingkungan sekitar, senada, memberikan 

pesan terhadap generasi penerus. memiliki unsur yang kuat terhadap 

keaslian lingkungan, agar arsitektur pada bangunan wisata edukasi 

budaya dapat dipahami dan diterima dengan baik untuk masyarakat 

luas, serta menjadi edukasi masyarakat terhadap penyampaian 

budaya 

 

.  
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4.1.2 Aspek Fungsi 

Wisata edukasi budaya berfungsi sebagai wadah bagi wisatawan, 

masyarakat dan tourist untuk mengenal budaya daerah yang dikemas 

melalui wisata edukasi, pada perencanaan bangunan ini leboh 

ditekankan pada penyampaian materi budaya dan hasil kesenian 

daerah yang dikemas melalui arsitektur yang berkolaborasi dengan 

unsur tradisional. Fungsi fasilitas didalam nya dapat diperjelas 

sebagai berikut : 

- Wisata Edukasi Pengenalan Budaya 

Berfungsi sebagai pengenalan edukasi budaya kepada 

pengunjung mengenai daerah istimewa Yogyakarta, Kraton, 

budaya adat masyarakat, silsilah kerajaan keratin Yogyakarta, 

Serta sejarah perkembangan dan penyebaran dari D.I.Y.  

Dalam fasilitasnya wisata edukasi budaya disajikan 

miniature/bentuk 3d dari wujud barang yang disampaikan 

- Wisata Edukasi Ramuan Tradisional 

Mengenal ramuan tradisional khas Kulon Progo dan D.I.Y. dalam 

edukasi tersebut pengunjung akan disajikan edukasi dari mulai 

proses bahan sampai dengan proses pengemasan. 

- Wisata Edukasi Seni Tari dan Musik 

Menganal edukasi kesenian yang dihasilkan dari Kulon Progo dan 

D.I.Y, mengenalkan macam-macam tarian dari nusantara namun 

berfokus terhadap budaya seni tari kulon progo. Pengunjung juga 
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akan disajikan alat music tradisional yang dipakai. Selain itu 

pengunjung akan disajikan tarian tradisional dalam pentas. 

- Wisata Edukasi Budaya Batik Nusantara 

Wisata edukasi batik disajikan dalam gallery sebagai pengenalan 

dan display batik yang ditempatkan sesuai asal daerahnya, 

edukasi tersebut berfungsi sebagai pendalam masyarakat 

terhadap eksplorasi batik nusantara. Selain disajikan gallery 

sebagai pengenalan edukasi batik juga memberikan edukasi 

secara langsung dalam pembuatan proses batik tulis. 

- Fasilitas Penunjang Retail Hasil Kesenian 

Fasilitas penunjang retail hasil kesenian yaitu sebagai tempat 

penjualan produk yang dihasilkan dari edukasi, kesenian daerah 

dan oleh-oleh 

- Fasilitas Penunjang Resto 

Fasilitas penunjang sebagai penyajian kuliner khas daerah 

setempat dan juga nusantara, serta dibedakan lagi yaitu kuliner 

western.  

- Fasilitas Penunjang Hall Serbaguna 

Sebagai fasilitas penunjang dengan fungsi umum untuk acara 

tertentu, agar wisata untuk menjaga kesetabilan pengunjung dan 

income.  
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- Fasilitas Penunjang Cottage 

Menyajikan penginapan bersifat skala mikro untuk memfasilitasi 

wisatawan agar dapat menikmati suasana budaya kulon progo dan 

D.I.Y dalam satu tempat. 

4.1.3 Aspek Teknologi 

Teknologi yang digunakan dalam perencanaan wisata edukasi budaya 

yaitu teknologi yang berhubungan dan menunjang untuk kegiatan 

edukasi yang disampaikan pada wisata tersebut. pemanfaatan aspek 

teknologi dibagi menjadi dua yaitu : 

- Teknologi pendukung operasional bangunan 

Solar panel, Rycicle air hujan, lampu LED, dan Tabung Cahaya 

Matahari / Tabular Day Lighting, 

- Teknologi untuk arsitektural 

LED wall exterior facade 

4.2 Tujuan Perancangan, Faktor Penentu dan Syarat Perancangan 

4.2.1 Tujuan Perancangan 

Tujuan proyek di pesifikasikan sesuai dengan konteks sasaran 

yang disusun secara terinci mulai dari skala kota/kabupaten, 

lingkungan  dan juga wisatawan yang ditujukan. 

a. Tujuan 

Bagi Kabupaten Kulon Progo dan Provinsi D.I.Y 

Tujuan direncanakan nya wisata edukasi budaya di kabupaten 

kulon progo yaitu untuk memberikan alternatif wisata baru dalam 

kabupaten serta menjadi dasar untuk pemerataan wilayah agar 
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daerah istimewa Yogyakarta memiliki wisata yang baru dengan 

perkembangan yang menyebar. Wisata tersebut memberikan 

pengetahuan umum dan potensi daerah dalam budaya dan hasil 

kesenian untuk di ekspose terhadap wisatawan lokal dan 

mancanegara, selain itu memberikan alternatif wisata baru bertajub 

edukasi yaitu mengisi kekosongan wisata yang belum ada namun 

dibutuhkan untuk kepentingan mengangkat nilai-nilai budaya daerah 

dalam lingkup provinsi dan kabupaten kulon progo itu sendiri. dan juga 

untuk menjaga kesetabilan kunjungan wisatawan dalam daerah.  

b. Bagi Wisatawan / Tourist 

Bentuk tujuan utama memberikan edukasi budaya lokal 

terhadap masyarakat umum serta wisatawan lokal dan mancanegara 

mengenai budaya lokal yang dihasilkan dalam daerah tersebut dan 

juga dalam budaya provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengunjung 

dapat menikmati edukasi wisata secara berbeda, yaitu dapat secara 

langsung merasakan dan ikut serta mengetahui bagaimana proses 

dan pembuatan dari hasil karya kebudayaan dan melihat edukasi 

sejarah perkembangan provinsi melalui miniature 3d. wisatawan dapat 

mengenal dan mendalami suatu edukasi bertajub kebudayaan lokal 

daerah.  
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c. Bagi Pemilik / Investor 

Wisata Edukasi Budaya Di Kabupaten Kulon Progo 

memberikan peluang bagi pemilik dan investor untuk 

menginvestasikan modal dalam bentuk kompleks bangunan wisata, 

dengan potensi kenaikan perkembangan wisatawan pada setiap tahun 

nya, untung dari investor yaitu mendapatkan pemasukan secara stabil 

karena dalam fakta dan perkembangan nya alternatif wisata baru 

dibutuhkan dalam kabupaten kulon progo untuk membuat daya tarik 

wisata baru. 

d. Kontribusi Terhadap Lingkungan 

secara mikro melalui penataan lingkungan dalam wilayah 

kompleks dengan menggunakan system Eco Green Building dalam 

pengoprasian bangunan dalam sehari hari, hal tersebut selain 

membuat bangunan ramah lingkungan juga membuat pengeluaran 

harian dalam gedung tersebut lebih hemat serta penggunaan material 

yang Ekologis yang bertujuan untuk membuat suasana dan 

lungkungan dalam kompleks tetap alami dan tidak mengubah 

keadaan serta karakter asli wilayah tersebut. Desain dengan 

menampilkan unsur-unsur lokal pada wilayah tersebut dan desain 

terhadap budaya sangat diperhitungkan dalam perencanaan kompleks 

wisata agar bangunan tersebut konteks pada lungkungan sekitarnya. 

Secara makro kontribusi terhadap lingkungan sekitarnya yaitu 

berkaitan dengan menghidupkan dan meramaikan pada lingkungan 

sekitar terhadap kunjungan pariwisata. 
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e. Kontribusi Terhadap Sosial 

Kontribusi perencanaan terhadap social pada wilayah setempat 

yaitu dalam perkembangan pembangunan wilayah- setempat serta 

memberikan kontribusi terhadap dinas pariwisata dan terhadap 

masyarakat untuk mengenalkan kembali dan meramaikan hasil 

kesenian yang dapat dinikmati oleh wisatawan.  

f. Kontribusi Terhadap Budaya 

- Memberikan pengetahuan pada masyarakat umum dan wisatawan 

tentang budaya lokal hal tersebut memperluas promosi budaya 

kepada wisatawan dari luar daerah dan mancanegara. 

- Membangkitkan nilai nilai tradisional yang di tampilkan dalam lingkup 

arsitektural 

- Memberikan edukasi budaya terhadap generasi penerus sebagai 

Pendidikan dan pengetahuan umum 

- Menjaga dan melestarikan budaya dan kesenian daerah yang 

diberikan para leluhur pendahulu, dengan demikian budaya lokal tidak 

tergerus dengan perkembangan zaman. 

4.2.2 Faktor Penentu Perancangan 

a. Kategori Pelaku 

Penentu perancangan salah satunya dalam analisa pelaku, dari 

mulai pengunjung sampai dengan pengelola yang dihitung dalam 

puncak pengunjung tertinggi dalam sehari, dan dapat menampung 

pada hari besar. Karena wisata dalam realitanya memiliki kenaikan 

jumlah pelaku yang pesat sehingga sasaran wisatawan dapat tercapi. 
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b. Aktivitas Pelaku 

Analisa aktifitas pelaku sangat menentukan kenyamanan dan  

kebutuhan ruang yang menjadi fasilitas pada bangunan wisata 

edukasi budaya. 

c. Persyaratan Ruang 

Setiap ruang memiliki persyaratan masing-masing yang akan 

mendukung peforma kenyamanan ruang bagi pengunjung nya. 

d. Regulasi Daerah 

Regulasi dan Peraturan daerah mempengaruhi perancangan 

desain arsitektur dari mulai ketinggian bangunan, sampai dengan 

ruang terbuka hijau yang dibutuhkan. Sehingga desain harus sesuai 

dan mengacu terhadap peraturan pemerintah.  

e. Lokasi Tapak dan Potensi 

Analisa konteks lingkungan pada tapak merupakan hal yang 

berpengaruh terhadap respon desain arsitektur yang direncanakan, 

sehingga analisa konteks lingkungan harus dicermati dengan detail. 

f. Tema Perancangan Arsitektur 

Penekanan tema perancangan desain sangat mempengaruhi 

karakter bangunan yang dihasilkan (output desain) pemilihan tema 

diselaraskan dengan konteks budaya dan lingkungan agar unsur 

keaslian pada karakter lingkugan tetap terjaga. 
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4.2.3 Faktor Persyaratan Perancangan 

a. Arsitektural 

- Dalam perancangan ruang luar maupun dalamnya harus 

meyesuaikan dengan permasalahan dan kebutuhan pengguna 

Wisata Edukasi Budaya 

- Citra bangunan sesuai dengan fungsinya dan melambangkan 

unsur budaya pada daerah tersebut serta memberikan kesan 

iconic pada identitas kota/kabupaten. 

- Penataan dan pengaturan pola ruang secara efektif dan efisien, 

sehingga menghasilkan bangunan yang fungsional. 

- Menciptakan zona ruang sesuai dengan fungsinya, sehingga antar 

fungsi dapat ter-organisir dengan optimal  

- Desain dan tata letak perabot diutamakan modular dan bersifat 

tidak tetap, agar secara berkala penataan perabot dapat 

dipindahkan dan ditata ulang dengan tujuan membuat kesan tidak 

jenuh  namun tanpa mengurangi nilai fungsionalnya. 

- Bangunan memiliki tatanan sirkulasi ruang dan bentuk yang saling 

terkoneksi antara interior dan outdoor. 

- Fasilitas bangunan harus dapat mengakomodasi keseluruhan 

fungsi kegiatan didalamnya. 

- Mampu menciptakan suasana yang nyaman dari suhu dan visual 

untuk memberikan kenyamanan bagi pengunjung. 

- Menciptakan kesan homey dan fun di dalam bangunan agar 

penghuni nyaman berlama – lama di dalamnya. 
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- Tersedianya sarana dan prasarana yang memadahi untuk 

menunjang kegiatan berpariwisata di kompleks wisata tersebut. 

b. Bangunan 

- Pemilihan struktur bangunan yang menyesuaikan lokasi dan 

keadaan keadaan tapak dan sesuai standar yang ada. 

- Menciptakan sirkulasi di luar dan di dalam bangunan secara jelas. 

- Spasial, termal, dan visual yang memenuhi kebutuhan ruang 

- Menggunakan penghawaan alami dan buatan 

- Penggunaan utilitas pemadam kebakaran pada bangunan yang 

mudah di akses dan mempunyai jalur evakuasi. 

- Perencanaan utilitas dan mekanikal elektrikal dalam bangunan 

sesuai dengan standar yang ada. 

c. Lingkungan 

- Pemilihan lahan yang sesuai dengan kebutuhan dan sesaui perda 

tata guna lahan pemerintah yang direkomendasikan sebagai 

tempat wisata. 

- Tidak merubah karakter lahan/lingkungan secara significan  

- Utilitas lengkap seperti PDAM, jaringan listrik, saluran riol kota, 

serta jaringan telepon. 

- Menggunakan material yang ramah lingkungan, ekologis dan tidak 

berdampak negative bagi lingkungan serta menggunakan 

keperluan egergy secara tidak berlebihan. 
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4.3 Pemrograman Arsitektur 

4.3.1 Program Kegiatan 

Berikut adalah aktivitas dan kegiatan yang terdapat pada 

Wisata Edukasi Budaya di Kabupaten Kulon Progo yang 

dikelompokan sesuai dengan zona kegiatan yang di rencanakan :  

a. Kegiatan Utama ( Edukasi ) 

Merupakan kegiatan yang membahas tentang edukasi sejarah 

kota, kesultanan/keraton dengan cara memutar movie dan 

pengenalan wujud 3D secara Arsitektural, pengenalan benda 

tradisional, dan pengenalan tentang ramuan khas tradisional obat dan 

jamu, mengenalkan tarian dan alat-alat musik tradisional yang 

diperagakan secara langsung dengan mentor yang diikuti dengan 

pengunjung serta mempelajari edukasi warisan budaya mengenai 

proses pembuatan batik dan produksi batik hasil kebudayaan daerah. 

Edukasi budaya menjadi langkah pijakan awal dalam memasuki 

kompleks bangunan. 

b. Kegiatan Penunjang 

Merupakan kegiatan yang menjadi sarana dan fasilitas dalam 

kompleks wisata seperti Resto, Coffe Shop, dan Retail hasil kesenian 

, souvenir dan oleh-oleh khas daerah. dan fasilitas umum seprti ATM, 

dan Musholla. Kegiatan penunjang bertujuan untuk menunjang 

kegiatan utama sehingga pengunjung / tamu dapat berwisata 

sekaligus memenuhi kebutuhan dari kegiatan berwisata itu sendiri, 

dan juga peningapan yang merupakan kegiatan dimana wisatawan 
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dapat bermalam / menginap di kampung jawa pada kompleks wisata 

tersebut, kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang lebih banyak 

istirahat. Ketenangan dan privasi dibutuhkan pada kegiatan ini. 

c. Kegiatan pengelola 

Kegiatan yang bertugas sebagai pengelola gedung dengan 

pelaku staff kariyawan dan manager. Kegiatan tersebut sebagai 

penunjang dalam beroprasinya kompleks wisata. 

d. Kegiatan Service 

Kegiatan yang berkaitan dengan maintenance bangunan atau 

kegiatan pelayanan yang diberikan kepada pengunjung untuk 

kenyamanan penggunanya. 

4.3.2 Program Besaran Ruang & Kebutuhan Luas Tapak 

Program besakebutuhan ruang yang dirangkum sesuai zona 

wisata edukasi budaya. Berikut table yang menunjukan rangkuman 

luas ruang (Lihat table 58) 

Table 58. Zona Ruang & Kebutuhan Luas 
Sumber : Analisa Pribadi 

No Zona Dan Nama Ruang Kebutuhan Luas 

1 

UTAMA 

Edukasi Budaya 2209 

2 Edukasi Ramuan Tradisional 1183 

3 Edukasi Seni Tari dan Musik 1526 

4 Edukasi Batik Nusantara 1500 

5 

PENUNJANG 

Retail 1265 

6 Resto (Nusantara & Western) 1529 

7 Hall Serbaguna 925 

8 Cottage 1265 

9 Outdoor Space Area 880 
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10 
PENGELOLA 

Front Office 635 

11 Kantor Dan Ruang Pengelola 517 

12 

SERVICE 

Musholla 390 

13 ATM 40 

14 Area Service dan Alat  313 

 

Table 59. Kebutuhan Luas Parkir 

Sumber : Analisa Pribadi 

No Jenis Kendaraan Kapasitas 
Luas/ 

m2 

Jumlah 

pembulatan 
Luas 

1 Motor 2 orang 2 135 270 m2 

2 Mobil 6 orang 10 100 1000 m2 

3 Bus 43 orang 36 10 360 m2 

Jumlah 1630 m2 

*Luasan pada angka table belum dengan perhitungan sirkulasi kendaraan. 

 Sirkulasi 100% 1630 m2 

 Total Kebutuhan Parkir 3260 m2 

 

Table 60. Program Besaran Ruang  

Sumber : Analisa Pribadi 

No Fasilitas 
Kebutuhan 

Luas 
Keterangan 

1 Fasilitas Utama 6418 m2 - 

2 Fasilitas Penunjang 5053 m2 - 

3 Fasilitas Service 1338 m2 - 

4 Fasilitas Pengelola 517 m2 - 

5 Parkir dan Outdoor Area  4140 m2 - 
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 Perhitungan Luas Kebutuhan Lahan : 

- Kebutuhan Ruang Terprogram  

= 13326 m2 x 10% (sirkulasi antar massa bangunan) = 14.658 m2 

- Kebutuhan Luas Lantai Dasar 

= KDB 30% x Luas Kebutuhan Tapak 

= 30 % x 14.658 m2  

 = 4.397 m2 

- Area Outdoor 

= 880 + 3260 (parkir) = 4140 m2 

- Luas  Ruang Terbuka Hijau 

= 30% x Kebutuhan Total Ruang 

= 30% x 18.798 m2 

= 5.639 m2 

- Total Luas Kebutuhan Lahan 

= Ruang Terprogram + Area Outdoor + Ruang Terbuka Hijau 

= 14.658 m2 + 4140 m2 + 5.639 m2  

= 24.437 m2     24.500 m2 / 2,45 Ha 

- Perhitungan KLB 

= 60% x Kebutuhan Ruang Terprogram  

= 60 % x 14.658 m2  

= 8.740 m2  

= 8.740 m2 ÷ 4.397 m2 (KDB)  = 2 Lantai 
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4.3.3 Program Sistem Struktur dan Endosure Bangunan 

Program sistem struktur yang dipilih berdasakan analisa pengamatan 

dan studi terhadap kesesuaian fungsi bangunan serta meninjau 

karakteristik lahan dan lingkungan sekitarnya, agar pemilihan material 

dan metode sesuai dan tidak merusak lingkungan. 

Table 61. Program Sistem Struktur 
Sumber : Analisa Pribadi 

Struktur Utama 

Fungsi 
Rangka Konvensional, Baja, Beton bertulang, dan 

komposit 

Pembentuk Utama 

Bangunan 

Struktur Rangka 

Struktur rangka bangunan berfungsi untuk 

meneruskan beban vertikal maupun beban 

horizontal, baik berupa beban tetap, beban hidup 

maupun beban sementara (misalnya: gempa dan 

angin) ke tanah.  

Sistem Struktur Bawah ( Lower Structure ) 

Fungsi 

Pondasi Terucuk Batu Kali, Pondasi Terucuk 

Footplate, dan sumuran (jika digunakan sebagai 

pondasi dalam) 

Pondasi bangunan Struktur bawah adalah struktur yang berfungsi untuk 

menopang beban bangunan berupa pondasi, yang 

disesuakan denga jenis tanah dan beban bangunan 

yang ditopang oleh pondasi. Secara pendekatan 

analisis kemungkinan pemakaian jenis kedalaman 

dan skala bangunan, 

Struktur  Atap 

Fungsi 
Kuda-kuda kayu ekspose, baja konvensional, space 

truss, roof garden. Dan kaca tempered lapis film 

Penutup Bangunan 

Atap adalah bagian bangunan yang berfungsi 

sebagai pelindung bagi isi dan pengguna bangunan 

dari hujan, panas dan dingin.  

Penggunaan material dan sistem kostruksi atap 

disesuaikan dengan bentuk dan typical bangunan 

sesuai studi dan analisa. 
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Table 62. Program Enclosure Bangunan 

Sumber : Analisa Pribadi 

Lantai Bangunan 

Fungsi 
Lantai keramik, lantai parquet kayu, lantai karpet dan 

lantai plester ekspos 

Penutup lantai 

Program pemilihan penutup lantai bangunan 

disesuaikan dengan fungsi ruang yang digunakan, 

seningga alternatif yang direncanakan memiliki beda 

jenis penutup lantai. 

Pelingkup Dinding Dalam 

Fungsi Bata merah, Bata Ringan, dan Partisi 

Pelingkup dan 

pengisi 

Pelingkup yang direncanakan untuk dinding skat dan 

pengisi bangunan yang disesuaikan menurut 

kebutuhan ruang. 

Pelingkup Luar Bangunan 

Fungsi Curtain Wall, Cladding, dan ACP 

Pelingkup 

bangunan 

Sebagai pelengkap façade bangunan sebagai 

pengolahan pelingkup bangunan 

Plafond 

Fungsi Kalsi boar, Grid Ceiling, Ekspose 

Penutup ambang 

atas ruang 

Sebagai pembatas ketinggian ruang dan merespon 

penataan lighting serta akustik ruangan 

 

4.3.4 Program Sistem Utilitas 

a. Sistem Distribusi Air Bersih 

Sumber air bersih diperoleh dari PDAM atau deep well dengan 

kedalaman 25-50 meter. Sistem pendistribusain melalui 2 sistem, 

yaitu : 
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Table 63. Sistem Air Bersih 

Sumber : Analisa Pribadi 

DOWN FEED SYSTEM 

pada sistem ini air bersih dari PDAM atau deep well masuk ke dalam 

ground reservoir , kemudian air bersih tersebut dinaikkan dengan pompa ke 

roof tank, selanjutnya dialirkan secara gravitasi atau dengan pompa ke tiap 

lantai bangunan. 

UP FEED SYSTEM 

pada sistem ini air bersih yang berasal dari PDAM atau deep well 

ditampung di ground reservoir kemudian didistribusikan ke tiap-tiap lantai 

bangunan melalui pompa. 

 

b. Sistem Pengolahan Air Limbah 

Berdasarkan sistem pengaliran pipanya, sistem penyaluran limbah 

dibagi menjadi dua jenis yaitu : 

- Sistem Dua Pipa (pipa yang dibedakan) 

Pada sistem ini, jaringan air kotor (air tinja, air sabun, dan lain 

lain) dialirkan dengan pipa yang berbeda berdasarkan jenisnya. Jenis 

air tinja / black water dibuang melalui soil pipe dan air kotor selain air 

tinja / grey water dibuang melalui water pipe.  

- Black Water Treatment 

Limbah padat / black water yang dimaksud pada bangunan ini adalah 

limbah yang berasal dari kotoran manusia. Limbah padat pada 

hakikatnya kan terurai pada bio septicktank, namun limbah padat ini 

masih dapat digunakan kembali untuk media penyuburan media 

tanam dengan melalui filtrasi organik.  
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C. Pengolahan Air Hujan 

Pengolahan air hujan dimanfaatkan menjadi air yang siap fungsi, 

dengan cara Recycle Air system SPAH (Lihat gambar 117) 

 

Gambar 117. Sistem Pengolahan Air Hujan 

Sumber : http://www.kelair.bppt.go.id 

 

4.3.5 Program Lokasi Tapak 

Berikut merupakan data gambar dari lokasi tapak yang terpilih 

(lihat gambar 118) data tapak pada site terpilih taitu 3,2 Ha. 

Sedangkan luas kebutuhan lahan untuk wisata edukasi budaya yaitu 

2,45 Ha, sehingga program tapak dalam status deleniasi site mikro 

terpilih yaitu sudah menjadi kepiemilikan owner/investor dari wisata 

edukasi budaya. Sisa lahan yang tersedia pada lokasi tapak akan 

tetap disimpan untuk investasi dan menjadi perkembangan kedepan 

jika wisata edukasi budaya menambah fungsi baru/pengembangan 

fasilitas budaya baru. 
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Pada site yang tidak mencangkup luasan kebutuhan (sisa 

luasan site) akan dibiarkan untuk menjadi taman hijau dan diperkaya 

tumbuhan agar menjadi potensi view dan daya serap air pada 

lingkungan kompleks area wisata edukasi budaya. 

 
Gambar 118. CAD Tapak Terpilih 

Sumber : Dokumen Pribadi 
 

a. Program Site Repair 

Program tapak direncanakan sebagai espon terhadap 

penataan lingkup kompleks bangunan yang menjadi elemen 

landscape dan material sebagai site repair : 
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 Table 64. Program Site Repair 

Sumber : Analisa Pribadi 

NO GAMBAR KETERANGAN 

1 

 

Gambar 119. Palm Ekor Tupai 
Sumber : http://www.stewartflowers.net 

Palm Ekor Tupai sebagai 

tanaman hias pada 

landscape tapak 

2 

 

Gambar 120. Palem Merah 
Sumber : http://www.kebunpedia.com/ 

Pohon palem merah 

sebagai  pohon hias pada 

sekuen seken tertentu 

pada program site repair. 

3 

 

Gambar 121. Pohon Trembesi 
Sumber : https://www.kompasiana.com 

Pohon trembesi dengan 

ukuran sedang sebagai 

pohon peneduh pada 

area sirkulasi jalan dan 

sekitar tapak. Pohon 

trembesi bertujuan 

sebagai penyejuk 

suasana tapak. 
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4 

 

Gambar 122. Pedestrian dan Landscape 
Sumber : https://arizegoh.wordpress.com 

Pedestrian pada area 

taman dan RTH sebagai 

fasilitas untuk pengunjung 

menikmati tatanan 

landscape yang 

direncanakan. 

5 

 

Gambar 123. Grass Block 
http://kapindiabricktiles.com 

Grass block digunakan 
sebagai alternative 
perkerasan aspal. Agar 
kompleks bangunan 
penyerapan air dan 
pemantulan hawa panas 
dapat teredam. 

 

6 

 

Gambar 124. Perbaikan Drainase 
https://plus.google.com/ 

Drainase yang efektis 
sangat dibutuhkan pada 
site, karena kondisi 
eksisting site yaitu sawah 
sehingga drainase baru 
dibutuhkan untuk 
mengatur aliran 
pembuangan air limbah 
dan alur air hujan. 

 

 

 

 


