
 

  1 

PUBLIKASI ILMIAH 

PENGEMBANGAN AGROWISATA SAYUR DAN BUAH DESA 

SELO BOYOLALI 

 

 

 

Disusun dalam Rangka Pemenuhan Syarat guna Mencapai 

Gelar Sarjana Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta 

 

 

Disusun Oleh : 

Galih Pratama Putra 

D 300 080 014 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI TEKNIK ARSITEKTUR 

FAKULTAS TEKNIK 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2014 



 

  2 

LEMBAR PENGESAHAN PUBLIKASI 

Program Studi Arsitektur Fakultas Tehnik 

Universitas Muhammadiyah Surakarta 

 

Penyusun : Galih Pratama Putra  

NIM  : D 300 080 014 

Judul  :Pengembangan Agrowisata Sayur dan Buah Desa  

  Selo Boyolali 

 

 

Mengetahui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  3 

SURAT PERNYATAAN 

PUBLIKASI KARYA ILMIAH 

Bismillahhirohmannirohhim 

Yang Bertanda tangan dibawah ini : 

NAMA    : GALIH PRATAMA PUTRA 

NIM    : D 300  080  014 

FAKULTAS /PRODI  : Tehnik Arsitektur  

JENIS    : Skripsi 

JUDUL   : Pengembangan Agrowisata Sayur dan Buah Desa  

      Selo Boyolali 

Dengan Ini menyatakan bahwa saya Menyetujui untuk : 

1. Memberikan hak bebas royalti kepada perpustakaan UMS atas penulisan 

karya ilmiah saya, demi mengembangkan ilmu pengetahuan. 

2. Memberikan hak menyimpan, mengalih mediakan / mengalih formatkan, 

mengelola dalam bentuk pangkalan data  (database),mendistribusikan,serta 

menampilkan dalam  bentuk sofcopy  untuk kepentingan akademis kepada 

perpustakaan UMS,tanpa perlu meminta ijin saya selama tetap 

mencantumkan nama saya sebagai penulis atau pencipta 

3. Bersedia dan menjamin untuk menanggung secara pribadi tanpa 

melibatkan pihak perpustakaan UMS ,dari semua bentuk tuntutan hukum 

yang timbul atas pelangaran hak cipta dalam karya ilmiah ini 

Demikin surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya semoga 

dapat digunakan sebagai semestinya . 

Surakarta 19 Juli 2014 

 Yang Menyatakan 

 

 

Galih Pratama Putra 

D 300 080 014 

 

 



 

  4 

Pengembangan Agrowisata Sayur dan Buah Desa Selo Boyolali 

ABSTRAK 

Desa Selo terletak di kabupaten Boyolali. Dengan keindahan 

pemandangan  yang mempesona dimana diapit oleh dua gunung Merapi dan 

gunung Merbabu. Desa ini memiliki potensi pengembangan yang sangat tinggi 

di bidang Sumber Daya Alam dan Agrowisata, yang semakin diperkuat dengan 

keramah-tamahan penduduk. Kesuburan tanah dimanfaatkan untuk produk-

produk pertanian dan perkebunan, Sektor peternakan juga memberikan porsi 

yang besar sebagai output dari wilayah ini. Dengan kondisi alam yang indah, 

Selo memiliki sejumlah tempat wisata yang menarik untuk dikunjungi 

wisatawan.Selain udaranya yang sejuk, keindahan alam disekitarnya tidak 

kalah menarik dengan kawasan lain di Indonesia, terlebih lagi didaerah ini 

terkenal dengan produksi pertanian penghasil sayur mayur dan aneka buah-

buahanPemerintah Boyolali sudah mulai memperbaiki jalur transportasi 

dengan melakukan perawatan jalan dan pembangunan jalan baru lintas 

provinsi dari Selo sendiri yang berada di Boyolali ke arah Magelang agar 

mempermudah akses tranportasi, sampai dengan saat proses pembangunan 

jalan masih terus berlangsung melewati dua gunung Merapi, gunung Merbabu 

dan melintas di tengah-tengah lahan pertanian sayur dan buah yang asri 

dengan pemandangan elok di kiri dan kanan sepanjang jalan baru ini.Selain 

itu adanya keinginan pemerintah daerah Kabupaten Boyolali untuk 

memberikan alternatif tujuan wisata yang memungkinkan di kembangkan 

sebagai tujuan wisata yang secara tidak langsung akan sangat mendukung 

pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa Selo dan akan menambah pendapatan 

pemerintah daerah dari sektor pariwisata, terpilihnya sektor pariwisata 

sebagai prioritas utama dalam peningkatan ekonomi masyarakat tidak lepas 

dari efek yang ditimbulkan, yaitu mampu memberikan efek ganda baik dari 

pendapatan maupun dari kesempatan kerja dari bidang pariwisata, hal ini 

sangat memungkinkan karena wilayah Kabupaten Boyolali banyak memiliki 

potensi wisata yang sangat memungkinkan untuk dikembangkan lebih lanjut, 

sebagai daya tarik utama wisatawan baik wisatawan asing maupun wisatawan 

domestik. 
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  Arti Judul  

Jadi pengertian dari "Pengembangan AgroWisata Sayur dan Buah di Desa 

Selo Boyolali " mengembangakan suatu kawasan yang berpotensi untuk 

dijadikan wisata pertanian dengan menanam berbagai sayuran dan buah-

buahan yang ditanam dan dikembangkan oleh masyarakat desa Selo untuk 

dijadikan tujuan wisata agro. 

 

1.2 Latar Belakang 

1.2.1 Umum 

Suatu Obyek wisata merupakan tujuan utama untuk para pencari 

hiburan yang mana sebagai tempat menetralisir seseorang setelah lelah 

menjalani rutinitas kerja yang sangat menjenuhkan, selain itu obyek wisata 

juga menjadi salah satu penumbuh perekonomian disuatu daerah yang 

sekarang semakin diminati para pengusaha di Indonesia Mengingat 

keindahan alam menjadi daya tarik  yang kuat bagi wisatawan, potensi ini 

menarik untuk digarap. 

  Banyak sekali obyek wisata yang berada di Indonesia dari wisata 

alam,wisata bahari, wisata kuliner, wisata agro dan sebagainya, dimana 

keindahan wisata di Indonesia sekarang mulai banyak dikunjungi oleh 

wisatawan daerah, nasional maupun  internasional. Indonesia sebagai negara 

agraris memiliki lahan pertanian yang sangat luas. Rangkaian kegiatan 

pertanian dari budidaya sampai pasca panen dapat dijadikan daya tarik 

tersendiri bagi kegiatan pariwisata. Dengan menggabungkan kegiatan 

agronomi dengan pariwisata banyak perkebunan-perkebunan besar di 

Indonesia dikembangkan menjadi obyek wisata . 

Dalam dasar-dasar program perencanaan dan perancangan arsitektur 

saya selaku penulis merencanakan sebuah Kawasan Agro wisata yang 

berkonsep eco desain dengan penekanan pada green arsitektur,hal ini di 

karenakan berbagai faktor di antaranya : 

a. Perencanan di asumsikan berjangka panjang yaitu 10-20 tahun ke 

depan. 
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b. Demi melestarikan dan mempertahankan lingkungan sekitar serta 

tidak merusak lingkungan maka konsep pembangunan dengan eco 

desain sangat cocok untuk diterapkan di bangunan kawasan 

agrowisata ini. 

1.2.2.  Potensi Desa Selo 

  Berdasarkan hasil observasi secara langsung di lapangan dapat 

disimpulkan permasalahan dan potensi yang ada saat ini dikawasan wisata 

tersebut. Beberapa masalah yang menimbulkan kebutuhan akan fasilitas 

wisata di kawasan Desa Selo diantaranya:  

a. Belum Adanya kawasan wisata yang dapat memanfaatkan lahan di 

desa selo  

b. Kuranganya sosialisasi tentang wisata di daerah desa selo 

1.3 Rumusan Persoalan 

a. Mengembangkan desa selo menjadi kawasan agrowisata sayur dan 

buah? 

b. Bagaimana membuat konsep desain agro wisata yang dapat 

dijadikan icon wisata diboyolali? 

c. Membuat kebutuhan ruang yang dibutuhkan untuk pengembangan 

agrowisata sayur dan buha desa selo 

1.4 Tujuan 

Menyediakan wisata edukasi yaitu bercocok tanam  dan  memanen  hasil 

pertanian sebagai alternatif pariwisata yang memiliki keunikan sehingga 

memiliki keunggulan di banding wisata agro yang lainnya 

1.5 Manfaat 

Adapun manfaat dari penyusunan laporan ini adalah: 

Hasil Perencanaan dapat digunakan sebagai acuan untuk membangun 

sebuah Kawasan Agrowisata yang bermanfaat bagi pengunjung dan 

pengelola.. 

1.6 Sasaran 

a. Penyediaan kawasan Agrowisata yang menyenangkan dan berbeda 

dari wisata yang lain dengan konsep wisata edukasi,cocok 
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tanam,wisata memanen hasil pertanian, wisata alam dan wiaasat 

penunjang lainnya 

b. Perencanaan kawasan agrowisata dengan konsep eco desain 

1.7 Metode Pembahasan 

Observasi: yaitu mengadakan study lapangan melalui pengamatan 

langsung kelapangan untuk mengetahui kondisi fisik lokasi dan tata 

lingkungannya serta beberapa lusa tanah yang ada serta faktor 

penunjangnya.  

 .1.Gagasan Umum Perancangan.  

a. Konsep Umum  

   Dalam perancangan ini Agrowisata sayur dan buah desa selo 

memiliki banyak potensi fisik yang dapat di kembangkan sebagai daya 

sayur dan buah desa selo hingga 20 tahun mendatang hal yang di tawarkan 

dalam perancangan dan perancangan ini adalah:  

a)  Konsep wisata minat khusus dengan penekanan pada para 

peminat wisata pertanian / wisata agro sebagai pilihan wisata 

unik sebagai daya tarik wisata unggulan.  

b)  Konsep wisata Rekreasi keluarga  

b. Jenis wisata agro 

a) Wisata rekreasi keluarga.  

Bercocok tanam berbagai buah dan sayur unggulan,Edukasi 

pertanian padi,Edukasi pencangkokan tanaman buah,Panen hasil 

kebun,Perkemahan ,Wahana air danau buatan 

b) Wisata extreme tantangan  

Flyng Fox ,Jembatan Ketangkasan,Arumjeram 
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d. Karakter / Tampilan fasad  

bangunan dan landscape dengan desain urban green garden  namun 

memberikan konsep kesan modern yang masih menekankan kaidah – 

kaidah tropis. Pertimbangan ini di dasarkan kepada : 

a)  Kondisi iklim indonesia yang merupakan iklim tropis basah  

b)  Kondisi alam sekitar adalah pegunungan, yang cenderung 

 dingin, dan lain sebagainya.  

2.1.Analisa Konsep Perancangan.  

 4.2.1. Analisa Pengguna/ User, Fasilitas dan Aktifitas.  

a.  Analisa Pengguna/ user kawasan Agrowisata sayur dan buah desa  

 selo  

a) Pengunjung  

Pengunjung tempat wisata adalah biasanya masyarakat umum 

yang ingin menikmati liburan, atau berwisata. Baik itu para 

wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara.  

b) Masyarakat Sekitar  

selain itu masyarakat sekitar Selo boyolali merupakan pengguna 

yang perlu di wadahi kegiatan sosialnya sebagai hubungan 

timbal balik yang menguntungkan antara pengelola, pemerintah 

dan masyarakat sekitar. 

c) Karyawan  

Karyawan pengelola dari kawasan Agrowisata sayur dan buah 

desa  selo yang kegiatannya juga perlu di wadahi. 

b.  Analisa Fasilitas Agrowisata sayur dan buah desa  selo  

a) Fasilitas dengan User Pengunjung  

Arena bermain anak-anak,Resort,Cafetaria,Restaurant hasil 

panen,Tauris center,,Area perkemahan,garden night,Parkir 

b) Fasilitas Masyarakat sekitar 
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Alun-alun kampung ,Koperasi ,Balai pertemuan ,Fasilitas 

service ,Fasilitas niaga/ klos penjualan souvenir ,Rumah 

penduduk  

c) Fasilitas Karyawan 

Kantor Pengelola,Laboratorium Penelitian,Mes,Fasilitas 

Service,SARMenara Pengawas 

2.2 Lokasi Perancangan terpilih 

Eksisiting site : 

Merupakan lahan yang belum terbangun, masih berupa lahan kosong 

pertanian yang sangat cocok untuk lahan wisata bercocok tanam dengan 

tanah yang subur 

Lokasi perancangan terletak di Jalan Muntilan Boyolali yang merupakan 

jalur wisata SSB Solo Selo Borobudur, Desa Selo, Kecamatan Selo. 

Kabupaten Boyolali Memiliki luas lahan  31,5 Hektar dengan batas-batas 

sebagai berikut: 

Utara : Jalan  Muntilan  Boyolali yang menjadi akses pariwisata  

  (SSB) Solo Selo Borobudur 

Timur : Jalan Pintu masuk Pendakian Gunung Merapi dan   

  perkebunan sayur  

Barat :Lahan perkebunan 

Selatan :perkebunan dn kawasan pemukiman 

2.3.Analisa konsep ruang 

4.3.1 Kebutuhan Ruang 

 Analisa kebutuhan Ruang di dasarkan pada pola aktivitas yang  terjadi 

dalam kawasan, adapun aktivitas- aktivitas tersebut dibagi menjadi: 

2.4 Organisasi ruang 

  Sedangkan  pada  hubungan  ruang mikro  pola  aktivits  di  bagi  

berdasarkan  2 zona yng telah di tetapkan.  

a. Zona transisi dan Kegiatan masyarakat 
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b. Zona Rekreasi keluarga 

4.3.3 Besaran ruang 

  Besaran  ruang  ditentukan  oleh  volume  ruang/  jumlah  

pengguna,  alat kegiatan,  persyaratan  fisik  manusia  dan  sirkulasi  dalam  

ruang  untuk  jumlah  pengguna  sendiri  di  dasarkan  pada  jumlah  wisatawan 

yang berwisata di area selo dimana ada beberapa tempat wisata yang sudah ada 

seperti : New Selo,  tahun  2011  dengan  jumlah wisatawan  10.250  di tahun 

2012 wisatawan yang berkunjung 15.430 dan  2013  dengan  jumlah  

wisatawan  20.364.( Sumber Dinas pariwisata kab.boyolali 2013 ). 

    Dengan  data  tersebut  dapat disimpulkan  bahwa  rata-  rata  tiap  

tahunnya  pengunjung wisatawan  dikawasan selo  bertambah  5000  orang  tiap  

tahunnya,  karena  penulis  merencanakan perencanaan  Agrowisata Sayur dan 

buah selo  ini  sampai  dengan  15  tahun  mendatang  jadi jumlah wisatawan 

pada 15 tahun mendatang dapat di rumuskan sebagai berikut: 

 

 

Pt= Po ( 1 + ά ) t 

 

Keterangan:  

Pt  : Jumlah Wisatawan yang di cari  

Po  : Data wisatawan awal  

ά  : Rerata jumlah wisatawan  

t  : Selisih data/ tahun  

jadi perhitungannya adalah: 

Pt  =  Po ( 1 + ά ) t 

2028 =  20.364 ( 1 + 0,16 )15 

2028 =  20.364 ( 1,16)15 

2028=  20.364 x 7,99 

2028=  162.708 orang 

 Jadi jumlah wisatawan yang datang pada 15 tahun mendatang adalah 

162.708 orang  pertahun  untuk  itu  perlu  perencanaan  suatu  kawasan  yang  

nantinya  akan  mampu  menampung  jumlah  wisatawan  yang  berjumlah  

162.708 orang  tiap tahunnya. Sedangkan    untuk  menentukan  ruangan  masih  

harus  menghitung  rerata  jumlah wisatawan  tiap harinya yaitu 162.708: 365 = 

445,7 di bulatkan menjadi  446  wisatawan  tiap  hari  hasil  446  jumlah  
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wisatawan  masih  di  pertimbangkan  dengan pola perilaku kunjungan 

wisatawan yang cenderung melakukan kunjungan  pada  hari  minggu,  selain  

itu  adanya  fasilitas  yang  akan  direncanakan  akan  berpengaruh pada  

jumlah   dan minat wisatawan yang akan berkunjung ke Agrowisata sayur dan  

buah selo  penulis  mengasumsikan  bahwa  kunjungan  wisatawan  tiap  hari  

minggu  adalah  20%  dari  jumlah  wisatawan  perminggu,  sedangkan  asumsi 

peningkatan pengunjung adalah 30%    jadi perhitungannya adalah sebagai 

berikut  446 x 7 x 20%  = 624 x 30%= 624 + 187 = 811 orang perhari 

4.4 Analisa dan konsep Tapak 

4.4.1 Pembagian zona kawasan 

a.  Zona Transisi dan kegiatan masyarakat.  

b. Zona Rekreasi.  

 

4.4.2 Analisa dan konsep pencapaian 

a.  Analisa  

 Jalan  menuju  agrowisata sayur dan buah selo  adalah  jalan  

muntilan boyolali dengan bahan aspal  yang mempunyai  lebar 6m, kondisi  

jalan  halusdan   layak  untuk  di  gunakan,  jalur  untuk menuju agrowisata 

sayur dan buah selo bisa dari arah boyolali dan arah magelang. 

b.  Konsep  

Perencanaan  pedestrian  yang  nyaman  dengan  konsep  selaras  

dengan alam yang sesuai dengan karakteristik pegunungan  

4.4.3 Analisa dan konsep sirkulasi 

a.  Analisa  

  jalan menuju  kawasan  agrowisata sayur dan buah merupakan  

jalan aspal  dengan  lebar  6m,  dengan  kondisi  jalan  yang masih  baik  

karena baru  dilakukan  pengaspalan,  terdapat  1  pintu masuk   

b.  Konsep  

Pemberian  pedestrian  bagi  pejalan  kaki,  dengan  memperhatikan  

aspek  kanyamanan  dan  kenyamanan  misal  mengatur  ketinggian  

berbeda antara jalur kendaraan dan pedestrian.  
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4.4.4 Analisa dan konsep landskap 

a.  Analisa  

 Site  berada  di  daerah  pegunungan,  yang  merupakan  dataran tingging 

dengan tanah yang berkontur disis lanin terdapat dua gunung yaitu gunung 

merapi dan merbabu dimana salah satu gunung tersebut yaitu gunung meapi 

masih aktif namun memiliki view yang sangat luar biasa alaminya sedangkan 

kontur relatif tidak terlalu tinggi rata-rata naik 0.5-2m per trap terasiring tanah 

pertanian  

 Konsep   

 Lansekap dibuat dengan konsep arsitektur  tropis modern hal  ini akan 

membuat  kesatuan  antara  elemen  landsekap  alam  dan  elemen landsekap 

buatan.  

4.4.5 Analisa pemilihan vegetasi 

a.  Analisa  

 Site  berada  di  daerah  pegunungan,  yang  merupakan  dataran 

tingging dengan tanah yang berkontur disis lanin terdapat dua gunung 

yaitu gunung merapi dan merbabu dimana salah satu gunung tersebut yaitu 

gunung meapi masih aktif namun memiliki view yang sangat luar biasa 

alaminya sedangkan kontur relatif tidak terlalu tinggi rata-rata naik 0.5-2m 

per trap terasiring tanah pertanian. 

b.  konsep  

a)   Mempertahankan  vegetasi  asli  /  lokal  pegunungan merapi dan 

merbabu  Pacitan diantaranya pinus, cemara, pohon peneduh lainnya,  

4.4.6 Analisa dan konsep pola aktifitas 

a.  Analisa  
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 Pada  umumnya  aktifitas  yang  dilakukn  ketika  pengunjung  

datang ke  Agrowisata sayur dan buah selo  adalah  mereka  yang  ingin  

berlibur  atau berekreasi wisata pertanian serta belajar pertanian,  

b.  Konsep  

a)  Pengembangan  fasilitas  wisata  rekreasi  yang  selaras  dengan 

 kondisi alam gugung merapi dan merbabu tanpa merusak alam. 

4.4.7 Analisa topografi 

a.  Analisa  

  agrowisata sayur dan buah desa selo  dengan  luas  site  ±  28,3  Ha  

adalah  sebuah ladang pertanian  dengan  karakteristik  tanah berkontur 

menjulang keatas ke gunung merapi  dan tanah yang tidak keras serta 

subur menunjukkan karakteristik. 

b.  Konsep  

a)  Pemanfaantan  tebing dan jurang sebagai wahana wisata tantangan 

 untuk bermain orang dewasa.  

4.4.8 Analisa angin 

a.  Analisa  

 angin di wilayang pegunungan sangatlah unik apalagi di daerah 

gunung merapi dan merbabu,biasanya angi  yang datang daritimur 

tenggara dan barat laut tetapi kalau didaerah selo angin  

b.  Konsep 

a) Mendesain  suatu  bangunan  yang  lebih  aerodinamis  yang 

menyesuaikan  dengan  kondisi  angin  yang  kencang  dan  arah 

pergerakan angin  

4.4.9 Analisa dan konsep matahari 

a.  Analisa  
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     Indonesia  merupkan  negara  beriklim  tropis  yang  mendapatkan 

cukup sinar matahari, hal  ini merupakan sebuah berkah  tersendiri,  

b.  Konsep   

Pemanfaatan energi matahari  sebagai energi alternatif pembangkit  listrik 

dengan menempatkan solar cell sesuai arah matahari dengan 

menempatkannya di aatap- atap bangunan.  

4.4.10 Analisa dan konsep tata massa 

a.  Analisa  

    Pada kawasan agrowisata saur dan buah desa selo pola tata masanya belum 

diatur  dan di tata sesuai dengan kaidah kaidah arsitektur  

b.  Konsep   

Alternatif pola tata masa  

Terpusat ,Linear  ,Radial ,Cluster ,Grid  

4.4.11 Analisa dan konsep air hujan 

  Negara indonesia beriklim tropis,dimana mempunyai 2 musim 

yaitu kemarau dan  penghujan.musim penghujan diindonesia terjadi 6 

bulan,yaitu bulan oktober - maret.selain  intensitas curah hujan di indonesia 

ini juga tinggi 

4.4.12 Analisa dan konsep Tampilan arsitektur 

a.  Konsep desain site 

 Disini penulis mendesain landscpe dengan memadukan analogi pertanian 

dengan sifat dan kehidupan manusia yaitu: 

Air  : Sebagai sumber kehidupan didunia ini,selain manusia  

     tumbuhan pun juga memrlukan air untuk kehidupannya 

penerapan  :Sungai yang ada di site menjadi salah satu sumber   

    kehidupan tanaman sayur dan buah 
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Benih  : Sebagai butiran- butih bakal tanaman 

Penerapan :Arena perkemahan untuk tempat belajar bakal tunas muda 

Tunas  :Tanaman muda 

Penerapan :Masjid sebagai sarana rohani manusia agar terjaga   

    keimanannya 

    Laboratorium Sarana pengembangan ilmu yang baru 

Tanaman  tua :Siap panen 

Penerapan :arena perkebunan sayur,buah dan bunga 

b. Fasad bangunan / tampilan arsitektur 

 Tampilan  fasad  menampilkan  sebuah  konsep  arsitektur  dengan 

penekanan  bentuk  grenn urban modern  yang  menekankankan bahwa  

perencanaan  ini  di  buat  di  daerah  penghijauan dan pertanian, 

pencerminan  bangunan  itu  juga  terinspirasi  dari  keadaan  alam  sekitar, 

sehingga  fasad  bangunan  tersebut  menyesuaikan  dengan  keadaan 

lingkungan sekitar.   

4.5 Analisa dan konsep sanitasi,dreinase dan utilitas 

4.5.1 Pengolahan air bersih 

 Sistem sanitasi berasal dari 2 sumber yaitu air dari sumber mata air 

serta dari air tanah/ air sumur. 
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