
BAB IV 

PROGRAM ARSITEKTUR 

 

4.1. Konsep Program 

4.1.1. Aspek Citra 

Menciptakan arsitektur selaras alam, menjadi visi utama 

didirikannya kompleks Balai Konservasi Tani Hutan ini. Dengan 

tapak yang menghadap aliras sungai Bialo yang menjadi pembatas 

antara Bulukumba dan bantaeng, konsep “dinamis” yang terkesan 

dari penataan blok masa di sepanjang aliran sungai, berundak 

mengikuti kontur, kuat menghadap sisi sungai di bagian Kabupaten 

Bulukumba, akan merepresentasikan Bantaeng yang sedang 

bergerak dinamis dalam kemajuan teknologi. Namun tetap 

memegang nilai- nilai ekologis dan konservatif. 

Seperti halnya Jeongok Prehistoric Museum dibangun di 

atas situs bersejarah di Jeongok, Gyeonggido, Korea Selatan oleh 

X-tu Architect yang berbasis di Perancis. Museum ini dibangun 

dengan konsep aliran air sungai, di mana air merupakan sumber 

kehidupan yang pertama. Konsep tersebut direpresentasikan 

dengan bentuknya yang meliuk-liuk dan fasadnya yang dilapisi 

material stainless steel. 



Gambar. Jeongok Prehistoric Museum dibangun di atas situs bersejarah di 
Jeongok 

Sumber : http://3.bp.blogspot.com/-
RedwG5CuBa8/T13pXwmMEAI/AAAAAAAABJw/0vpQgae5z5s/w1200-h630-p-k-no-

nu/Jeongok-Prehistory-Museum-project-Korea-19-600x400.jpg 

 

Gambar. Jeongok Prehistoric Museum bagian Entrance 

Sumber : http://media.rooang.com/wp-
content/uploads/2016/06/Jeongok_Prehistoric_Museum_XTU_6.jpg 



Gambar. Jeongok Prehistoric Museum tampak dari kejauhan 

Sumber : http://2.bp.blogspot.com/-
gCycf7GgL1U/TbxADVQG8mI/AAAAAAAAAn0/CgfimrBzPzE/s1600/Jeongok+Prehistory+

Museum4.jpg 

 
4.1.2. Aspek Fungsi 

 Fungsi utama Balai Konservasi Tani Hutan ini dalah sarana 

edukasi bagi masyarakat, berkenaan dengan riset Agroforestry, 

Silvikultur, Arsitektur, dan Planologi secara aplikatif dan terpadu. 

Setelah itu, Balai Konservasi Tani Hutan ini memfasilitasi 

masyarakat untuk menyelesaikan masalah- masalah terkait tani 

hutan seperti hama, penyakit tanaman, intensifikasi tanaman, dlll. 

 Fungsi tersier dari dibangunnya Balai Konservasi Tani Hutan 

ini, secara tidak langsung memunculkan fasilitas edutaiment bagi 

masyarakat Bantaeng, bahkan Sulawesi Selatan pada umumnya. 

 

4.1.3. Aspek Teknologi 



Teknologi yang di pakai pada bangunan Balai Konservasi 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. 

 

4.2. Tujuan Perancangan, Faktor Penentu Perancangan dan Faktor 

Persyaratan Perancangan 

4.2.1. Tujuan Perancangan (Design Objective) 

a. Tujuan Umum 

- Memberikan fasilitas bagi para peneliti di indonesia khususnya 

penelitian agroforestry, agar memiliki sebuah fasilitas penelitian 

yang mendukung kegiatan penelitian secara terfokus, berkelanjutan 

dan profesional. 

- Menyediakan sebuah fasilitas edukasi bagi masyarakat mengenai 

agroforestry.  



- Mengenalkan agroforestry secara lebih interaktif dengan pola 

pendidikan yang berdasarkan praktikum. 

- Menyajikan kekayaan plasma nutfah di salah satu daerah strategis 

di Indonesia. 

b. Tujuan Khusus 

- 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 Konservasi Tani Hutan 

lembaga ini dapat mengakomodir potensi hutan desa dan hutan 

lindung sebagai salah satu kekayaan alam terbaharukan. 

 

4.2.2. Faktor Penentu Perancangan (Deign Determinant) 

a. Faktor Lingkungan 

 Lingkungan pada lokasi dapat memunculkan tantangan tersendiri 

yang harus diselesaikan dalam desain.  

b. Faktor Pelaku dan Aktifitas 

 Penyelesaian disain akan mempertimbangkan  penghuni  dan  jenis  

kegiatan  apa yang ada di dalam bangunan. 

c. Faktor Lokasi, Kondisi dan Potensi serta Kendala yang ada pada 

lokasi. 



 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. 

e. Faktor Geografis 

 Merupakan kondisi alam maupun bumi dimana lokasi tapak berada. 

Perlu diketahui bahwa lokasi tapak berada pada 1500 mdpl, 

tepatnya pada lereng pegunungan lompobatang. 

f. Faktor 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 kaki (pedestrian) 

- Menyediakan lahan parkir di dalam lokasi. 

- Menggunakan sistem pencahayaan otomatis pada ruang luar. 

 



 Efisiensi penggunaan energi

- Sistem selubung bangunan yang mudah didapat di alam sekitar 

tapak. 

- Perencanaan sistem ventilasi yang dapat memenuhi dan 

menjaga kesehatan pada lingkungan di dalam bangunan 

secara alami. 

- Perancangan sistem pencahayaan alami yang di maksimalkan 

dengan bukaan pada bangunan. 

- Perencanaan sistem aksesibilitas yang efisien dan mudah 

dalam gedung. 

 Pemilihan Material Yang Ramah Lingkungan dan low-mantenance

 Pengolahan Air Limbah



b. Persyaratan bangunan 

 Struktur bangunan yang digunakan harus memperhatikan fungsi 

dari bangunan.

 Perancangan desain harus dapat diimplementasikan ke dalam 

sebuah bangunan yang memiliki struktur yang kuat dan aman.

 Bentuk struktur harus memberikan kenyamanan bagi pelaku 

aktivitas di dalam bangunan

 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 sesuai dengan yang dihilangkan,

 Limbah yang di hasikan bangunan harus sebisa mungkin 

digunakan kembali dan diolah terlebih dahulu sebelum dibuang 

agar tidak mencemari.

 Pembangunan dapat menjadi nilai tambah pada bangunan di 

sekitarnya atau menambah nilai jual tanah di sekitarnya.

 Tidak menjadi lebih dominan dibanding lingkungan sekitar.

 

4.3. Program Arsitektur 

4.3.1. Program Ruang 

a. Jumlah pelaku 

PELAKU JUMLAH 

P
E

N
E

L
I

T
I 

Peneliti Agroforestry 40 

Peneliti Silvikultur 40 

Peneliti Arsitektur 25 



Peneliti Planologi 25 

P
E

N
G

E
L

O
L

A
 

Komisaris Balai 5 

Direktur Balai 1 

Sekretaris Direksi 1 

Bendahara Direksi 1 

Ka.Bag. Tata Usaha 1 

Ka. Unit Usaha Hutan Desa 1 

Staff Seksi Perencanaan, 

Pengembangan, dan Evaluasi 
8 

Staff Seksi Perlindungan dan 

Rahabilitasi 
8 

Staff Seksi Produksi, Pemasaran, dan 

Pemberdayaan 
10 

Ka. Unit Usaha Kemasyarakatan 1 

Staff Seksi Pembinaan dan Pelayanan  5 

Staff Seksi Pemeliharaan Sarana dan 

Prasarana 
5 

Ka. Bag. Administrasi 1 

Sekretaris Administrasi 1 

Bendahara Administrasi 1 

Staff Seksi Pemeliharaan Aset 2 

Staff Seksi Pembelian Aset 2 



Kepala Humas 1 

Staff Seksi Publikasi dan Komunikasi 2 

Staff Seksi Hubungan Akademik 1 

Kepala Kearsipan 1 

Staff Seksi Pendataan dan Statistik 3 

Staff Seksi Kepustakaan 4 

Ka. Bag. Sumber Daya Manusia 1 

Koodinator Lapangan 1 

Polisi Hutan 14 

Petugas Kebersihan dan Pemeliharaan 10 

Petugas Akomodasi dan Transportasi 5 

Koordinator Laboratorium 1 

Laboran 20 

Teknisi 10 

P
E

N
G

U
N

J
U

N
G

 Asumsi Pengunjung formal per 

minggu 
150 

Asumsi Pengunjung non-formal per 

minggu 
300 

JUMLAH TOTAL 

(orang) 
710 

 

b. Kebutuhan Ruang 



Jenis Kegiatan Luasan 

R. Direksi 47,04 m2 

Tata Usaha 511,12 m2 

Penelitian 1468 m2 

Pelaksana Teknis Lapangan 221,756 m2 

Pusat Layanan Informasi 65,5 m2 

Kegiatan Penunjang 1429,1 m2 

Mess 656,17 m2 

R. Mekanikal 60 m2 

Jumlah 5009,686 m2 

 

Jenis Kegiatan Luasan 

Lapangan takraw 730,43 m2 

Lapangan futsal 957,6 m2 

Area parkir 4325,6 m2 

Jumlah 4013.64 m2 

 

4.3.2. Program Sistem Struktur 

  Kondisi geografis lereng yang miring ini umumnya dapat 

dijumpai pada daerah perbukitan dan  wilayah bantaran sungai. 



Oleh karena itu, sebelum bangunan didirikan di atasnya, maka 

kondisi lereng atau tanah miring ini harus distabilisasi agas tidak 

terjadi longsorang selama umur bangunan. Maka pada penerapan 

teknologi bangunan, akakn diterapkan teknologi terbaru yaitu 

Geosystem terhadap bangunan. 

  Dalam pemeliharaan stabilitas lereng yang baik, terutama 

pada area bantaran sungai, salah satunya perlu dibuat perkuatan 

tanah (reinforcement of earth) dengan menggunakan geotextile. 

Pada umumnya tujuan utama dari suatu stabilitasi lereng adalah 

untuk dapat memberikan kompetensi terhadap suatu perencanaan 

konstruksi yang aman dan ekonomis. Salah satu bentuk perkuatan 

ialah dengan menggunakan geotextile. Aplikasi geotekstil dalam hal 

perkuatan lereng yaitu dapat menambah stabilisasi lereng. 

Penggunaan geotekstil ini sebagai pengganti fungsi dinding 

penahan tanah  dirasa lebih mudah dalam pelaksanaan 

pembangunannya dan tidak mempunyai resiko besar bila terjadi 

deformasi struktur. 

  Faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas lereng sehingga 

mendorong terjadinya pergerakan lereng yaitu topografi, kondisi 

geologi (litologi dan struktur geologi), hidrologi, vegetasi, 

karakteristik tanah/batuan penutup lereng, gempa bumi dan iklim. 

Longsoran terjadi karena geseran tanah yang meningkat sudah 



tidak mampu lagi ditahan oleh tanah. Tegangan geser yang 

meningkat yang disebabkan oleh bertambahnya beban lereng 

(bangunan dan timbunan pada bagian atasnya), hilangnya 

dukungan lateral (pemotongan dan penggalian pada kaki lereng), 

perubahan muka air yang berbatasan dengan lereng yang 

berlangsung cepat (sudden draw down), meningkatkan tegangan 

lateral (celah-celah retakan terisi oleh air), dan akibat beban gempa 

yang terjadi. 

  Disamping itu, pada kondisi tanah tertentu, juga disebabkan 

karena kemampuan menahan geser oleh tanah yang semakin 

berkurang akibat infiltrasi air hujan ke dalam lereng, tidak 

terkontrolnya aliran air dalam drainase, gempa bumi yang 

menyebabkan tekanan air murni), pengembangan pada tanah 

lempung, pelapukan dan degradasi sifat kimia serta keruntuhan 

progresif karena melemahnya tegangan geser. 

  Geosintetik adalah suatu produk buatan pabrik dari bahan 

polymer yang digunakan dalam sistem atau struktur yang 

berhubungan dengan tanah, batuan dan rekayasa geoteknik 

lainnya. Material yang digunakan untuk pembuatan geosintetik 

umumnya dihasilkan oleh industri plastik seperti polimer, karet, 

fiber-glass, dan material alam  yang terkadang di pakai. 



  Para ahli dibidang geosintetik, mendefinisikan geosintetik 

sebagai material yang umumnya berbentuk lembaran terbuat dari 

polimer sintetik, seperti Polipropolin, Poliester, Polietilen, dan 

sebagainya yang difungsikan untuk menyelesaikan permasalahan 

yang dihadapi oleh konstruksi yang berkaitan dengan tanah. 

Pengelompokkan geosintetik yang umumnya didasarkan atas 

struktur material yaitu: Geotekstil, Geogrid, Geomembran, Geonet, 

Geosynthetic Clay Linier (GCL), Geokomposit, dan sebagainya. 

  Dari berbagai jenis material geosintetik, jenis yang umumnya 

dan cocok untuk digunakan sebagai material perkuatan adalah 

jenis geotekstil dan geomembran. Hal tersebut disebabkan oleh 

formulasi material tersebut yang mempunyai kuat tarik yang cukup 

tinggi dan tingkat elongasi dan creep (rangkak) yang rendah. 

Geotekstil merupakan material lolos air atau material tekstil buatan 

pabrik yang dibuat dari bahan sintetis yang termasuk thermoplastic. 

  Geotekstil terdiri dari dua jenis yaitu geotekstil anyam 

(woven geotextile) dan   nir-anyam (non-woven geotextile). Pada 

umumnya, geotekstil anyam mempunyai kuat tarik dan modulus 

tinggi, sifat kemuluran atau elongasi rendah. 

  Fungsi perkuatan pada geotekstil dapat diterjemahkan 

sebagai fungsi tulangan, seperti istilah pada beton bertulang. Tanah 

hanya mempunyai kekuatan untuk menahan tekan, tetapi tidak 



dapat menahan tarik. Kelemahan terhadap tarik ini dipenuhi oleh 

geotekstil. Geotekstil yang mempunyai kemampuan menahan tarik 

dapat memberikan perkuatan dalam bentuk tulangan dalam 

berbagai macam bentuk. Material ini dapat diletakkan di bawah 

timbunan yang dibangun di atas tanah lunak, dapat digunakan 

untuk membangun penahan tanah, dan dapat pula digunakkan 

untuk perkuatan bahan susun perkerasan jalan beserta tanah 

dasarnya. 

4.3.3. Program Utilitas 

Tangga Dan Ramp 

 
Untuk sirkulasi vertikal di dalam bangunan akan menggunakan 

tangga dan ramp. 

 
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. 

 
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 

 
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 dapat 

digunakan kembali untuk keperluan, atau digunakan sebagai air 

penyiram tanaman. 

 
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. 

 
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. 



 

System Penangkal Petir 

 
System penangkal petir yang akan digunakan di dalam bangunana 

adalah system penangkal petir Thomas. Diameter yang akan di 

gunakan akan menyesuaikan dengan bentuk bangunan. 

 

4.3.4. Program Lokasi Tapak 

 


