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Abstraksi 

Bangunan penelitian, pengembangan dan promosi produk susu sapi di 

Boyolali sebagai wahana wisata edukasi adalah sebagai tempat yang menjadi 

wadah untuk melakukan penelitian, pengembangan dan promosi  produk olahan 

susu sapi sekaligus sebagai tempat wisata edukasi di Kabupaten Boyolali yang 

terkenal dengan sebutan “Kota Susu”. Kabupaten Boyolali dikenal sebagai Kota 

Susu, karena merupakan salah satu sentra terbesar penghasil susu sapi segar di 

Jawa Tengah. Peternakan sapi perah umumnya berada di daerah selatan dan 

dataran tinggi yang berudara dingin, karena sapi perah yang dikembangkan saat 

ini berasal dari wilayah sub-tropis Australia dan Selandia Baru. Menurut 

Pemerintah Kabupaten Boyolali, dari total pemenuhan kebutuhan susu secara 

nasional, 53,43 persen disuplai dari produksi susu di Jawa Tengah, khususnya di 

Boyolali. Saat ini produksi susu segar di Boyolali sudah mampu mencukupi 

pasokan kebutuhan industri pengolah susu karena sudah mencapai sekitar 120.000 

Liter per hari.Susu merupakan  minuman berprotein tinggi namun merupakan 

bahan makanan yang mudah rusak/pecah apabila tidak langsung dihidangkan 

setelah proses pemerahan. Biasanya susu sapi yang tidak dilakukan proses apa 

pun setelah pemerahan hanya dapat bertahan selama satu hari, setelah lewat satu 

hari biasanya susu sapi akan basi. Kabupaten Boyolali adalah salah satu DTW 

(Daerah Tujuan Wisata) di Jawa Tengah terletak di lereng gunung Merapi dan 

Merbabu sehingga memiliki pemandangan alam yang eksotis. Kabupaten Boyolali 

juga memiliki Bandara Internasional yaitu Bandara Adi Sumarmo yang berjarak 

25 km dari Kota Budaya Surakarta (Solo) yang merupakan koridor jalur wisata 

Solo - Selo - Borobudur (SSB). Pariwisata Kabupaten Boyolali sendiri terbagi 

menjadi 3 bagian yaitu wisata alam, wisata air dan wisata ziarah.Dari berbagai 

pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwasannya Boyolali merupakan sentra 

penghasil susu terbesar di Indonesia khususnya di Jawa Tengah. Susu sendiri 

merupakan minuman berprotein dan bergizi tinggi namun mudah rusak/ basi maka 

perlu adanya pengolahan yang baik agar susu dapat dinikmati dalam waktu yang 

lama tanpa mengurangi kandungan gizi dan protein, maka penulis mempunyai 

inisiatif untuk membuat sebuah bangunan yang nantinya dijadikan sebagai pusat 

penelitian, pengembangan dan promosi produk dari olahan susu sapi. Jadi 

nantinya produk olahan susu bisa dikembangkan lebih banyak lagi tentunya 

dengan melalui penelitian oleh para ahli. Tahap akhirnya yaitu promosi produk 

yaitu dengan mengkonsep tempat ini menjadi wahana wisata edukasi. Jadi selain 

pengunjung dapat bersenang-senang di arae ini tentunya juga mendapatkan 

pembelajaran berbagai produk olahan susu sapi yang telah dikembangkan melalui 

penelitian yang sistematis. 

Kata Kunci : Pengembangan, Penelitian dan Wisata Edukasi 
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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Boyolali merupakan sentra penghasil susu terbesar di Indonesia khususnya 

di Jawa Tengah. Susu sendiri merupakan minuman berprotein dan bergizi tinggi 

namun mudah rusak/ basi maka perlu adanya pengolahan yang baik agar susu 

dapat dinikmati dalam waktu yang lama tanpa mengurangi kandungan gizi dan 

protein, maka penulis mempunyai inisiatif untuk membuat sebuah bangunan yang 

nantinya dijadikan sebagai pusat penelitian, pengembangan dan promosi produk 

dari olahan susu sapi. Jadi nantinya produk olahan susu bisa dikembangkan lebih 

banyak lagi tentunya dengan melalui penelitian oleh para ahli. Tahap akhirnya 

yaitu promosi produk yaitu dengan mengkonsep tempat ini menjadi wahana 

wisata edukasi. Jadi selain pengunjung dapat bersenang-senang di arae ini 

tentunya juga mendapatkan pembelajaran berbagai produk olahan susu sapi yang 

telah dikembangkan melalui penelitian yang sistematis dan teruji. 

 

B. Permasalahan 

Penggabungan beberapa bangunan yang mempunyai fungsi utama berbeda 

memerlukan konsep tertentu sehingga bisa saling mendukung satu sama lain. 

Selian itu penekanan kawasan ini juga berbeda yaitu  sebagai wisata edukasi dan 

industri. 

a. Bangunan penelitian, pengembangan dan promosi yang juga dijadikan sebagai 

wahana wisata edukasi dan industri. 

b. Konsep kawasan dan bangunan yang nantinya bisa menarik masyarakat 

sabagai salah satu wadah untuk promosi/ Pariwisata. 

c. Menjadikan salah satu ikon Boyolali sebagai Kota pariwisata dan industri. 

 

C. Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai dari perencanaan dan perancangan ini sebagai 

berikut : 

a. Membuat sebuah tempat penelitian tentang produk olahan susu sapi sekaligus 

sebagai wahana wisata edukasi. 

b. Sebagai tempat untuk mengembangkan berbagai macam variasi olahan susu 

sapi dengan konsep wisata edukasi. 

c. Sebagai pusat produk olahan sapi unggulan di Boyolali. 

 

PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PROMOSI PRODUK SUSU SAPI 

A. Sapi Perah dan Susu Sapi 

Sapi perah adalah sapi yang dikembangbiakan secara khusus karena 

kemampuannya dalam menghasilkan susu dalam jumlah besar. Sapi susu adalah 

varietas dari spesies Bos taurus. Dalam sejarahnya, sapi penghasil susu dan sapi 

pedaging tidak memiliki perbedaan mencolok, dengan induk yang sama dapat 

digunakan untuk menghasilkan sapi yang menghasilkan susu (sapi betina) 

maupun daging (umumnya sapi jantan). Saat ini, pengembang biakkan sapi lebih 
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terspesialisasi dengan seleksi buatan untuk mendapatkan sapi varietas khusus 

yang mampu menghasilkan susu dalam jumlah besar. 

 Susu merupakan minuman berprotein tinggi namun merupakan bahan 

makanan yang mudah rusak/pecah apabila tidak langsung dihidangkan setelah 

proses pemerahan. Biasanya susu sapi yang tidak dilakukan proses apa pun 

setelah pemerahan hanya dapat bertahan selama satu hari, setelah lewat satu hari 

biasanya susu sapi akan basi. Namun kondisi tersebut membuat manusia kreatif 

untuk menemukan cara agar susu sapi dapat bertahan lebih dari satu hari. Salah 

satu cara agar susu sapi dapat bertahan lebih dari satu hari bisa dengan cara 

pasteurisasi.Beberapa produk olahan susu sapi diantaranya adalah keju, yogurt, es 

krim, mentega, susu kental manis, susu bubuk, permen susu, dodol, kerupuk susu 

dan masih banyak lagi 

B. Laboratorium Penelitian 

Mengacu artikel karya wahyuni suryanita yang dimuat dalam 

http://wahyunisuryanita.blogspot.com laboratorium (disingkat lab) adalah tempat 

riset ilmiah, eksperimen, pengukuran ataupun pelatihan ilmiah dilakukan. 

Laboratorium biasanya dibuat untuk memungkinkan dilakukannya kegiatan-

kegiatan tersebut secara terkendali (Anonim, 2007). Sementara menurut Emha 

(2002), laboratorium diartikan sebagai suatu tempat untuk mengadakan 

percobaan, penyelidikan, dan sebagainya yang berhubungan dengan ilmu fisika, 

kimia, dan biologi atau bidang ilmu lain. Pengertian lain menurut Sukarso (2005), 

laboratorium ialah suatu tempat dimana dilakukan kegiatan kerja untuk 

mernghasilkan sesuatu yang baru. Tempat ini dapat merupakan suatu ruangan 

tertutup, kamar, atau ruangan terbuka, misalnya kebun atau lainnya. Berdasarkan 

definisi tersebut, laboratorium adalah suatu tempat yang digunakan untuk 

melakukan percobaan maupun pelatihan yang berhubungan dengan ilmu fisika, 

biologi, dan kimia atau bidang ilmu lain, yang merupakan suatu ruangan tertutup, 

kamar atau ruangan terbuka seperti kebun dan lain-lain. 

 

Sumber : www.gedungpenelitian.com 
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C. Pengembangan Produk 

Mengacu artikel karya farunnica yang dimuat dalam 

http://farunnica.blogspot.com/2013/07/pengembangan-produk.html, dunia bisnis 

dan marketing, istilah pengembangan produk (product development) sudah lazim 

dibicarakan, dibahas dan dianalisis.Secara umum, pengembangan produk dapat 

diartikan sebagai suatu usaha yang dilakukan perusahaan untuk menambah 

manfaat, ciri, desain dan layanan pada barang dan jasa. Pengertian pengembangan 

produk telah banyak dikemukakan para ahli, pengembangan produk adalah suatu 

usaha yang dilakukan perusahaan melalui perbaikan bentuk, penyederhanaan, 

pembentukan kembali, menambah desain atau model dengan tujuan untuk 

meningkatkan kepuasan konsumen atau pelanggan. Menurut Buchari Alma 

(2000:101) tujuan pengembangan produk adalah : 

a. Untuk memenuhi keinginan konsumen yang belum puas 

b. Untuk menambah omzet penjualan 

c. Untuk memenangkan persaingan 

d. Untuk mendayagunakan sumber-sumber produksi 

e. Untuk meningkatkan keuntungan dengan pemakaian bahan yang sama 

f. Untuk mendayagunakan sisa-sisa bahan 

g. Untuk mencegah kebosanan konsumen 

h. Untuk menyederhanakan produk, pembungkus 

D. Promosi 

Mengacu artikel karya musliadi yang dimuat dalam 

http://musliadipnl.wordpress.com/2012/04/25/pengertian-promosi Promosi 

merupakan teknik komunikasi yang secara penggunaannya atau penyampaiannya 

dengan menggunakan media seperti: pers, televisi, radio, papan nama, poster dan 

lain-lain yang bertujuannya untuk menarik minat konsumen terhadap hasil 

produksi suatu perusahaan. Promosi sebagai media untuk menjembatani 

kepentingan produsen dengan konsumen. Menurut Stanton (1996:138), 

mengatakan bahwa “Promosi merupakan usaha dalam bidang informasi, 

himbauan (persuasion = bujukan) dan komunikasi”. Sedangkan menurut Swastha 

(1999:237), “Promosi adalah arus informasi atau persuasi satu arah yang dibuat 

untuk mengarahkan seseorang atau organsasi kepada tindakan yang menciptakan 

pertukaran dalam pemasran”. Menurut Saladin (2002:123), “Promosi adalah suatu 

komunikasi informasi penjual dan pembeli yang bertujuan untuk merubah sikap 

dan tinakah laku pembeli, yang sebelumnya tidak mengenal menjadi mengenal 

sehingga menjadi pembeli dan mengingat produk tersebut”. Sedangkan pengertian 

promosi menurut Alma (2006 : 179), “Promosi adalah sejenis komunikasi yang 

memberi penjelasan dan meyakinkan calon konsumen mengenai barang dan jasa 

dengan tujuan untuk memperoleh perhatian, mendidik, mengingatkan dan 

meyakinkan calon konsumen”.  

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa, promosi adalah 

tindakan yang dilakukan oleh perusahaan dengan jalan mempengaruhi konsumen 

secara langsung ataupun tidak langsung untuk menciptaan pertukaran dalam 

pemasaran. 
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E. Wisata Edukasi 

Wisata Pendidikan merupakan suatu program yang menggabungkan unsur 

kegiatan wisata dengan muatan pendidikan didalamnya. Program ini dikemas 

sedemikian rupa menjadikan kegiatan wisata tahunan atau kegiatan ektrakulikuler 

memiliki kualitas dan berbobot. Materi-materi dalam pemanduan telah 

disesuaikan dengan bobot siswa dan kurikulum pendidikan. Setiap kali 

mengunjungi obyek wisata akan disesuaikan dengan ketertarikan obyek dan 

bidang ilmu yang akan dipelajari. Keanekaragaman budaya dan obyek wisata 

membuat lebih dari 1 juta wisatawan datang berkunjung. Program Wisata 

Pendidikan yang telah lama diluncurkan sehingga menjadi suatu kebutuhan bagi 

sekolah untuk membina dan mendidik para siswa. Selain program pembelajaran di 

dalam kelas, Program wisata Pendidikan telah terbukti efektif untuk 

meningkatkan pola pembelajaran dan sosialisasi para siswa. Program Wisata 

Pendidikan juga didukung oleh para kalangan akademisi perguruan tinggi dalam 

menyampaikan materi dilapangan. 

 

F. Arsitektur Ekologis dan High Tech 

Arsitektur ekologi merupakan pembangunan berwawasan lingkungan, 

dimana memanfaatkan potensi alam semaksimal mungkin. Kualitas arsitektur 

biasanya sulit diukur, garis batas antara arsitektur yang bermutu dan yang tidak 

bermutu. Kualitas arsitektur biasanya hanya memperhatikan bentuk bangunan dan 

konstruksinya, tetapi mengabaikan yang dirasakan sipengguna dan kualitas 

hidupnya. 

 Secara umum high-tech adalah sistem penggunaan terknologi tinggi,akan 

tetapi pada kenyataannya high-tech memiliki pengertian yang tidak terbatas dan 

tidak hanya dengan memandang high-tech sebagai bentuk penggunaan teknologi 

tinggi mengingat perkembangan teknologi selalu mengalami siklus 

penyempurnaan hingga ke fase yang lebih tinggi (canggih) sehingga pandangan 

umum ini tidak pernah memunculkan kesimpulan yang pasti dan tepat. 

G. Studi Banding 

Berikut ini adalah data-data yang diperoleh dari website resmi Cimory on 

the Valley, Restaurant & Milk Faktory (www.cimory.com) cabang Semarang 

yang kemudian dijadikan sebagai studi banding dalam perencanaan dan 

perancangan Bangunan Penelitian, Pengembangan dan Promosi Produk Susu Sapi 
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Sumber : www.cimory.com 

PT. Cisarua Mountain Dairy atau yang lebih dikenal dengan nama 

„Cimory‟ merupakan Industri Pengolahan Susu (IPS) yang terletak di daerah 

pegunungan di Cisarua, Puncak.PT. Cisarua Mountain Dairy didirikan pada tahun 

2006 dan merupakan salah satu anak perusahaan MACRO Group, yang bergerak 

di dalam bidang pangan berbasiskan empat protein alami terbaik yaitu daging (PT. 

Macroprima Panganutama), susu (PT. Cisarua Mountain Dairy), telur (PT. Java 

Egg Specialities) dan kacang kedelai (PT. Indosoya Sumber Protein). PT. Cisarua 

Mountain Dairy sangat peduli dengan kehidupan peternak susu di Indonesia. 

Dalam upaya untuk mengurangi impor susu bubuk serta menaikkan taraf hidup 

para peternak, PT. Cisarua Mountain Dairy menyerap susu lokal dengan harga 

yang sangat baik. Artinya, semua produk yang diproduksi PT. Cisarua Mountain 

Dairy berbahan dasar susu segar, hasil dari bumi Indonesia. Alhasil, Media Bisnis 

Indonesia memberikan penghargaan „Anugerah Produk Asli‟kategori susu cair 

kepada PT. Cisarua Mountain Dairy pada tahun 2009. Adapun produk-produknya 

adalah : Susu Pasteurisasi, Yoghurt, Keju dan Roti. Pada tahun 2013 Cimory 

membuka cabang di Semarang tepatnya di Bawen, Karangjati, Ungaran, 

Kabupaten Semarang. Selain menawarkan tempat wisata yang menarik bersama 

keluarga, konsep 3 in 1 disini memberi pengalaman baru para pengunjung yang 

ingin menghabiskan waktu dengan konsep 3 in 1 nya. Hadir dengan konsep 3 in 1, 

maksudnya ada Restaurant, Shop dan Playground, tempat ini juga memiliki 

pemandangan yang sangat jarang ditemukan di kota hijau dan segar. Saat berada 

di restaurant, pasti membangkitkan suasana mood karena udara yang segar ditambah 

dengan pemandangan alam terbuka menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. 

Terdapat juga kandang sapi dan beberapa binatang yang sengaja ditaruh dititik-titik 

area tertentu. Berikut fasilitas-fasilitas yang disediakan di Cimory on the Valley, 

Restaurant & Milk Faktorycabang semarang : 

1. Dairy Shop and Snack 

2. Restaurant 

3. Peternakan Mini 

4. R. Audio Visual 
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5. R. Edukasi Sapi Perah 

6. Panggung Mini 

7. R. Audio Visual 

8. Kolam Ikan dan Air Mancur 

9. Playground 

10. Area Parkir 

11. Toilet dan Mushola 

12. Lobby dan R. Tunggu 

13. Pabrik Pengolahan Susu 

KABUPATEN BOYOLALI 

A. Boyolali Secara Geografis 

Kabupaten Boyolali memiliki luas wilayah lebih kurang 101.510.0965 ha 

atau kurang 4,5 % dari luas Propinsi Jawa Tengah. Wilayah Boyolali terletak 

antara 110o 22‟ BT – 110o50‟ BT dan 7o36‟ LS – 7o71‟LS dengan ketinggian 

antara 100 meter sampai dengan 1.500 meter dari permukaan laut. Sebelah timur 

dan selatan merupakan daerah rendah, sedang sebelah utara dan barat merupakan 

daerah pegunungan.Kabupaten Boyolali terdiri dari 19 kecamatan yaitu : Ampel, 

Selo, Cepogo, Musuk, Boyolali, Mojosongo, Teras, Sawit, Banyudono, Sambi, 

Ngemplak, Nogosari, Andong, Klego, Kemusu, Wonosegoro dan Juwangi. Batas 

dari Kabupaten Boyolali sendiri sebagai berikut : 

a. Sebelah utara : Berbatasan dengan wilayah Kabupaten Semarang dan 

Kabupaten Grobogan. 

b. Sebelah Timur : Berbatasan dengan wilayah Kabupaten Sragen, Kabupaten 

Karanganyar, Kota Surakarta dan Kabupaten Sukoharjo. 

c. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan wilayah Kabupaten Klaten dan DIY. 

d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan wilayah Kabupaten Magelang dan 

Kabupaten Semarang. 

Jarak bentang : 

a. Barat – Timur = 48 km 

b. Utara – Selatan = 54 km 

 

Sumber : http://www.boyolalikab.go.id/petaboyolali 
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ANALISA DAN KONSEP PERENCANAAN DAN PERANCANGAN  

A. Perencanaan 

Berdasarkan karakteristik pengunjung, dapat diketahui jenis wisata edukasi 

yang dapat dikembangkan dalam perencanaan dan perancangan arsitektur 

penelitian, pengembangan dan Promosi Produk Susu Sapi di Boyolali (Sebagai 

Wahana Wisata Edukasi) adalah sebagai berikut : 

1. Laboratorium Penelitian riset dan pendidikan 

2. Pabrik sebagai produksi dan pengembangan produk 

3. Pengelola kawasan 

4. Restaurant 

5. Pusat oleh-oleh Produk susu sapi sebagai promosi center 

6. Kantor pemasaran dan pelatihan 

7. Fasilitas penunjang lainnya (taman, masjid, playground, pedestrian, kolam 

dll). 

 

B. Pemilihan Site Lokasi 

Berdasarkan uraian pemilihan lokasi telah ditentukan bahwa site berada di 

dekat wisata pemancingan  tlatar, maka dipilihlah di Desa Kauman, kelurahan 

Mudal, Kabupaten Boyolali. Mengambil lahan persawahan dengan total luas site 

35.000 (3,5 ha). Site merupakan lahan berkontur namun tidak terlalu curam untuk 

yang tertinggi sekitar 2 m dari titik nol dari jalan utama yaitu Jl. Tentara Pelajar. 

 

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2014 

 

Adapun untuk batasan site sebagai berikut : 

a. Utara  : Pukesmas Dinas Kesehatan Boyolali dan persawahan 

b. Selatan : Permukiman warga dan pertokoan 

c. Timur  : Persawahan 

d. Barat  : Permukiman warga dan persawahan 
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C. Pencapaian Site 

1. Main Entrance (ME) diletakkan di sebelah timur site dan menghadap 

langsung ke jalan utama, yaitu Jl. Tentara Pelajar dan dipisahkan antara jalur 

masuk dan keluar kawasan agar terhindar dari sirkulasi silang yang biasanya 

menyebabkan kemacetan. 

2. Secondary Entrance (SE) diletakkan di sebelah utara site yang merupakan 

jalan lingkungan yang relatif lebih sepi sehingga tidak mengganggu 

pengunjung. Namun karena lebar  jalan yang diaspal hanya 4 m  maka ada  

pengaspalan diperlebar menjadi 6 m agar memudahkan akses bagi kendaraan 

besar. Untuk pohon yang berada dijalan dipindahkan kedalam site. Hanya 

terdapat satu pintu masuk keluar di sebelah utara untuk SE.  

 

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2014 

D. Konsep Kegiatan Produksi 

Untuk memperolah bahan baku produksi ( Bahan Mentah) maka 

didatangkan langsung dari KUD peternakan sapi dan susu sapi yang letaknya 

tidak jauh dari site terencana. Bahan mentah berupa susu sapi kemudian sebagian 

di produksi menjadi produk sebagian masuk kepenelitian untuk uji kualitas dan 

sebagian masuk ke ppengembangan produksi. Produk yang dihasilkan dari pabrik 

produksi berupa bahan baku setengah jadi ataupun bahan jadi. Bahan yang di 

produksi dari pabrik sebagaian masuk ke penelitian, pengembanagn dan promosi. 

Tujuannya sendiri selain untuk penjualan tentunya dikembangkan lagi agar 

menjadi produk unggulan dengan kualitas dan mutu terbaik. Bahan baku setengah 

jadi dan bahan baku jadi pun yang di kembangkan dalam area produksi 

pengembangan pun sebagian dari luar yang kemudian dikembangkan di area 

pengembangan begitu pun juga untuk area penelitian. Area promosipun selain 

Perlebaran 

pengasapalan  jalan dari 

4 m menjadi 6 m dan 

vegetasi dipindah ke 

dalam site 

Pemisahan antara jalur ME 

masuk dan keluar. Untuk ME 

keluar 50 m dari perempatan 

U 



10 
 

produksi sendiri juga menerima dari produksi luar agar nantinya bangunan 

promosi dapat menjadi pusat untuk promosi semua produk susu. 

 

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2014 

E. Konsep Pelaku Kegiatan 

Pelaku kegiatan pada kawasan wisata penelitian, pengembangan dan 

promosi produk susu di Boyolali ini dikelompokan menjadi : 

1) Pengunjung 

Pengunjung dapat dibedakan menjadi 2 yaitu : 

a. Pengunjung wisata adalah pengunjung yang menggunakan sarana wisata 

dengan  panduan pihak pengelola, sehingga semua fasilitas didadalam 

kawasan dapat dikunjungi satu persatu dengan berurutan lewat pengarahan 

ataupun ijin dari pengelola. 

b. Pengunjung biasa adalah pengunjung yang bebas memilih sendiri wahana 

yang ditawarkan tanpa panduan dari pihak pengelola. 

2) Pengelola 

Sistem pengelola wisata dikawasan ini nantinya di tangani oleh pihak swasta 

yang bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Boyolali 

3) Karyawan 

Karyawan adalah orang yang bekerja pada suatu lembaga (kantor, 

perusahaan, dsb) dengan mendapat gaji (upah). Dalam hal ini adalah 

melayani pengunjung, merawat bangunan, produksi produk dll. 

 

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2014 
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F. Konsep Dasar Metafora 

 Dasar pertimbangan dalam perencanaan dan perancangan bangunan 

penelitian, pengembangan dan promosi produk susu sapi ini salah satunya adalah 

dengan pendekatan melalui metafora. Metafora yang digunakan dalam 

perancangan bangunannya nantinya yaitu mulai dari sapi perah yang bisa diambil 

warna yang khas yaitu hitam putih. Warna hitam putih nantinya bisa diterapkan 

dalam bangunan ataupun dalam pengolahan komponen penutup tanah, sehingga 

konsep kawasan jadi bisa kelihatan tidak monoton dan bervariatif. 

 

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2014 

 Selain dari sapi perahnya sendiri nantinya dalam kawasan juga 

memetafora olahan susu sapi seperti bentuk keju yang berlubang- lubang nantinya 

dapat diterapkan dalam bangunan misalkan dijadikan pencahayaan alami dalam 

bangunan. Jadi dalam kawasan konsep metafora yang diterapkan bisa menjadi 

daya tarik sekaligus sebagai landmark/ signage kawasan.  

 

          Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2014 

 

 

Pemakaian warna hitam putih 

dengan kombinasi bentuk 

hitam pada sapi diterapkan di 

gerbang pintu masuk kawasan 

Penerapan bentuk warna 

hitam pada tubuh sapi pada 

bangunan akan menjadi 

bentuk dasar/ konsep 

bangunan 

Penerapan bentuk warna 

hitam pada tubuh sapi pada 

area taman/ pedestrian. 

Penerapan bentuk lubang keju 

pada bangunan nantinya dapat 

digunakan sebagai 

pencahaayan dan penghawaan 

alami sekaligus konsep 

bangunan nantinya 
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