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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Pengertian Judul 

Pusat  : Pokok atau pangkal yang menjadi tumpuan 

(berbagai urusan, hal, dan sebagainya) (KBBI, 

2015). 

Penelitian : Penelitian adalah kegiatan pengumpulan, 

pengolahan, analisis, dan penyajian data yang 

dilakukan secara sistematis dan objektif untuk 

memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu 

hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip 

umum (KBBI, 2015). 

Pengembangan : Perbuatan mengembangkan (KBBI, 2015). 

Teknologi : Keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-

barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan 

kenyamanan hidup manusia (KBBI, 2015). 

Budidaya : Dalam pertanian, budidaya merupakan kegiatan 

terencana pemeliharaan sumber daya hayati yang 

dilakukan pada suatu areal lahan untuk diambil 

manfaat/hasil panennya. Kegiatan budi daya dapat 

dianggap sebagai inti dari usaha tani  (Wikipedia). 

Pangan : Makanan, kebutuhan pokok bagi kehidupan. 

Organik : Berkaitan dengan zat yang berasal dari makhluk 

hidup. 

Boyolali : Merupakan salah satu kabupaten yang terletak di 

Karesidenan Surakarta, propinsi Jawa Tengah 

(Wikipedia bahasa Indonesia). 

Green Building : Istilah yang dalam Bahasa Indonesia berarti 

bangunan hijau. Arti yang sebenarnya green 

building tersebut merupakan sebuah konsep 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pertanian
https://id.wikipedia.org/wiki/Sumber_daya_hayati
https://id.wikipedia.org/wiki/Lahan
https://id.wikipedia.org/wiki/Usaha_tani
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arsitektur yang meminimalkan pengaruh buruk 

terhadap lingkungan alam maupun manusia dan 

menghasilkan tempat hidup yang lebih baik dan 

lebih sehat, yang dilakukan dengan cara 

memanfaatkan sumber energi dan sumber daya alam 

secara efisien dan optimal (Brenda & Robert Vale. 

1991. Green Architecture Design for Sustainable 

Future, Thames and Hudson, London). 

Futuristic : Istilah yang dalam Bahasa Indonesia yakni 

Futuristik, mempunyai arti yang bersifat mengarah 

atau menuju masa depan (Agus Rahayu, 2014). 

 

Dari pengertian judul di atas maka penulis mengambil judul Pusat 
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Pangan Organik di Boyolali (dengan Penekanan Pada Green Building 

Futuristic). Pusat penelitian pangan organik ini adalah suatu tempat atau 

wadah yang digunakan sebagai pusat kegiatan penelitian, pengembangan 

teknologi, produksi, promosi, pameran dan wisata edukasi budidaya pangan 

organik yang ada di Boyolali. Jenis pangan yang dikelola dan diteliti dan 

dikembangkan adalah bahan pangan dari hasil tanaman padi, jagung, dan 

tanaman palawija. Alasan penulis mengambil judul tersebut karena Boyolali 

belum memiliki bangunan pusat penelitian tentang bahan pangan organik 

dengan fasilitas dan segala kebutuhan aktifitasnya yang lengkap. 

 

1.2 Latar Belakang 

Indonesia adalah negara di Asia Tenggara, yang dilintasi 

garis Khatulistiwa dan berada di antara benua Asia dan Australia serta 

antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia adalah 

negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 13.466 pulau yang biasa 

disebut Nusantara. Indonesia merupakan negara dengan tingkat 

keanekaragaman hayati (biodiversitas) tertinggi kedua di dunia 

http://id.wikipedia.org/wiki/Asia_Tenggara
http://id.wikipedia.org/wiki/Khatulistiwa
http://id.wikipedia.org/wiki/Asia
http://id.wikipedia.org/wiki/Australia
http://id.wikipedia.org/wiki/Samudra_Pasifik
http://id.wikipedia.org/wiki/Samudra_Pasifik
http://id.wikipedia.org/wiki/Samudra_Hindia
http://id.wikipedia.org/wiki/Kepulauan
http://id.wikipedia.org/wiki/Nusantara
http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Dunia
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setelah Brazil. Fakta tersebut menunjukkan tingginya keanekaragaman 

sumber daya alam hayati yang dimiliki Indonesia dan hal ini, 

berdasarkan Protokol Nagoya, akan menjadi tulang punggung 

perkembangan ekonomi yang berkelanjutan (green economy). Protokol 

Nagoya sendiri merumuskan tentang pemberian akses dan pembagian 

keuntungan secara adil dan merata antara pihak pengelola dengan negara 

pemilik sumber daya alam hayati, serta memuat penjelasan mengenai 

mekanisme pemanfaatan kekayaan sumber daya alam tersebut (sumber : 

http://www.academia.edu/5894300/INDONESIA_NEGERI_AGRARIS). 

 

Kekayaan alam di Indonesia yang melimpah terbentuk oleh beberapa 

faktor, antara lain:  

1. Dilihat dari sisi astronomi, Indonesia terletak pada daerah tropis yang 

memiliki curah hujan yang tinggi sehingga banyak jenis tumbuhan yang 

dapat hidup dan tumbuh dengan cepat.  

2. Dilihat dari sisi geologi, Indonesia terletak pada titik pergerakan lempeng 

tektonik sehingga banyak terbentuk pegunungan yang kaya akan mineral.   

Daerah perairan di Indonesia kaya sumber makanan bagi berbagai jenis 

tanaman dan hewan laut, serta mengandung juga berbagai jenis sumber 

mineral. Tingginya tingkat biodiversitas Indonesia ditunjukkan dengan 

adanya 10% dari tanaman berbunga yang dikenal di dunia dapat ditemukan di 

Indonesia, 12% dari mamalia, 16% dari hewan reptil, 17% dari burung, 18% 

dari jenis terumbu karang, dan 25% dari hewan laut. Di 

bidang agrikultur, Indonesia juga terkenal atas kekayaan 

tanaman perkebunannya, seperti biji coklat, karet,kelapa sawit, cengkeh, dan 

bahkan kayu yang banyak diantaranya menempati urutan atas dari segi 

produksinya di dunia. 

Sumber daya alam di Indonesia tidak terbatas pada kekayaan hayatinya 

saja. Beberapa daerah di Indonesia juga dikenal sebagai penghasil berbagai 

jenis bahan tambang, misalnya seperti petroleum, timah, gas 

alam, nikel, tembaga, bauksit, timah, batu bara, emas, dan perak.  Di samping 

http://id.wikipedia.org/wiki/Brazil
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Protokol_Nagoya&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi
http://www.academia.edu/5894300/INDONESIA_NEGERI_AGRARIS
http://id.wikipedia.org/wiki/Tropis
http://id.wikipedia.org/wiki/Hujan
http://id.wikipedia.org/wiki/Lempeng_tektonik
http://id.wikipedia.org/wiki/Lempeng_tektonik
http://id.wikipedia.org/wiki/Pegunungan
http://id.wikipedia.org/wiki/Mineral
http://id.wikipedia.org/wiki/Makanan
http://id.wikipedia.org/wiki/Bunga
http://id.wikipedia.org/wiki/Mamalia
http://id.wikipedia.org/wiki/Reptil
http://id.wikipedia.org/wiki/Burung
http://id.wikipedia.org/wiki/Terumbu_karang
http://id.wikipedia.org/wiki/Agrikultur
http://id.wikipedia.org/wiki/Perkebunan
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Biji_coklat&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Biji_coklat&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Karet
http://id.wikipedia.org/wiki/Karet
http://id.wikipedia.org/wiki/Cengkeh
http://id.wikipedia.org/wiki/Kayu
http://id.wikipedia.org/wiki/Petroleum
http://id.wikipedia.org/wiki/Petroleum
http://id.wikipedia.org/wiki/Gas_alam
http://id.wikipedia.org/wiki/Gas_alam
http://id.wikipedia.org/wiki/Nikel
http://id.wikipedia.org/wiki/Nikel
http://id.wikipedia.org/wiki/Bauksit
http://id.wikipedia.org/wiki/Bauksit
http://id.wikipedia.org/wiki/Batu_bara
http://id.wikipedia.org/wiki/Batu_bara
http://id.wikipedia.org/wiki/Perak
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itu, Indonesia juga memiliki tanah yang subur dan baik digunakan untuk 

berbagai  jenis tanaman. Wilayah perairan yang mencapai 7,9 juta km juga 

menyediakan potensi alam yang sangat besar. (Sumber : 

http://www.academia.edu/5894300/INDONESIA_NEGERI_AGRARIS). 

 

1.2.1 Pertanian di Indonesia 

Indonesia dikenal sebagai negara agraris karena sebagian besar 

penduduk Indonesia mempunyai pencaharian di bidang pertanian atau 

bercocok tanam. Data statistik pada tahun 2001 menunjukkan bahwa 45% 

penduduk Indonesia bekerja di bidang agrikultur. Hal ini didasarkan pada 

kenyataan bahwa negara ini memiliki lahan seluas lebih dari 31 juta ha yang 

telah siap tanam, dimana sebagian besarnya dapat ditemukan di 

Pulau Jawa. Pertanian di Indonesia menghasilkan berbagai macam tumbuhan 

komoditi ekspor, antara lain padi, jagung, kedelai, sayur-sayuran, cabai, ubi, 

dan singkong. Di samping itu, Indonesia juga dikenal dengan hasil 

perkebunannya, antara lain karet (bahan baku ban), kelapa sawit (bahan 

baku minyak goreng), tembakau (bahan baku obat dan rokok), kapas (bahan 

baku tekstil), kopi (bahan minuman), dan tebu (bahan baku gula pasir) (Sumber : 

http://www.academia.edu/5894300/INDONESIA_NEGERI_AGRARIS). 

 

1.2.2 Hasil Pertanian di Indonesia 

Sebagai negara penghasil pertanian, berikut beberapa tanaman yang 

dihasilkan oleh bumi Indonesia antara lain : 

 

Tabel 1.1: Sebaran Hasil Pertanian di Indonesia 

No Jenis Tanaman Daerah Penghasil 

(1) (2) (3) 

1. Agave (Sisal) 
Kediri, Malang, Mojokerto, Bukittinggi, Deli Serdang, 

Minahasa, dan Pontianak. 

2. Avokad  Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Barat 

3. Bawang Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan 

4. Beras 
Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan 

Sumatera 

5. Buncis Jambi, Bengkulu, Jawa Barat, dan Lampung. 

6. Cengkeh  

Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan 

Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, NTT, Papua, Riau, 

Sulawesi, Sumatera Selatan, dan DI Yogyakarta. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Tanah
http://www.academia.edu/5894300/INDONESIA_NEGERI_AGRARIS
http://id.wikipedia.org/wiki/Pertanian
http://id.wikipedia.org/wiki/2001
http://id.wikipedia.org/wiki/Jawa
http://id.wikipedia.org/wiki/Karet
http://id.wikipedia.org/wiki/Kelapa_sawit
http://id.wikipedia.org/wiki/Minyak_goreng
http://id.wikipedia.org/wiki/Minyak_goreng
http://id.wikipedia.org/wiki/Tembakau
http://id.wikipedia.org/wiki/Rokok
http://id.wikipedia.org/wiki/Kapas
http://id.wikipedia.org/wiki/Tekstil
http://id.wikipedia.org/wiki/Kopi
http://id.wikipedia.org/wiki/Tebu
http://id.wikipedia.org/wiki/Gula_pasir
http://www.academia.edu/5894300/INDONESIA_NEGERI_AGRARIS
https://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantan_Timur
https://id.wikipedia.org/wiki/Sulawesi_Selatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Sumatera_Barat
https://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantan_Barat
https://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantan_Selatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Jambi
https://id.wikipedia.org/wiki/Bengkulu
https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Barat
https://id.wikipedia.org/wiki/Lampung
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(1) (2) (3) 

7. Coklat 

Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Lampung, 

Maluku, NTT, Papua, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, 

DI.Yogyakarta, dan Salatiga (Jawa Tengah). 

8. Durian Kalimantan Timur, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan. 

9. Jagung 

DI.Aceh, Bali, Bengkulu, DKI Jakarta, Jambi, Jawa Barat, 

Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Lampung, 

NTB, Papua, Riau, Sulawesi Tengah, dan Sumatera Utara. 

10. Kacang Hijau Bali, Bengkulu,Lampung, dan Papua. 

11. Kacang Mede 
Sumatera Barat, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, 

Jawa Timur, Bali, Sulawesi Utara. 

12. Kacang Tanah 
DI.Aceh, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, NTT, 

dan DI.Yogyakarta. 

13. Kapas 
Asembagus, Kediri, Pati, Pekalongan, Semarang, Bogor, 

Cirebon, Priangan, Bima, Pulau Lombok, dan Banten. 

14. Kapuk 
DI.Aceh, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, 

dan Sumatera Utara. 

15. Karet 

DI Aceh, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa 

Barat, Riau, Kalimantan Selatan, 

Jambi, Sumatera Selatan. 

16. Kayu Manis Jambi, Sumatera Barat, dan DI Yogyakarta 

17. Kedelai 
Bali, Jawa, dan Lombok, DI Aceh, Jambi, Papua, dan 

Kalimantan Barat. 

18. Kelapa  

Maluku, NTT, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, 

Aceh, Bengkulu, Jambi, Jawa Barat, Kalimantan Barat, 

Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Papua, Riau, 

Sulawesi Tenggara, Sumatera Selatan, dan DI Yogyakarta. 

19. Kelapa Sawit 
Sumatera Utara, Pulau Simelue, Kalimantan Timur dan 

Riau. 

20. Kentang  Jawa Barat, Kalimantan Timur, dan Maluku 

21. Ketela Pohon Jawa Tengah dan Jawa Timur. 

22. Kina 
Lembang (Jawa Barat) dan tanah Kerinci (Sumatera 

Barat). 

23. Kopi   

24. Lada  

DI Aceh, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Timu, 

Lampung, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, 

Sulawesi Tenggara, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, 

dan DI Yogyakarta. 

25. Mangga 
Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, 

dan Sulawesi Utara. 

26. Pala 
Bengkulu, Maluku, Papua, Sulawesi Selatan, Sulawesi 

Tenggara, dan Sulawesi Utara 

27. Rosela DI Yogyakarta dan Jawa Tengah . 

28. Tebu  DI Aceh, Jawa Tengah, Jawa Timur. 

29. Tembakau Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Jawa Tengah. 

30. Ubi Jalar 

DI Aceh, Bali, Bengkulu, DKI Jakarta, Jambi, Jawa 

Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan 

Selatan , Lampung, NTB, Papua, Riau, Sumatera Barat, 

dan Sumatera Utara. 

31. Vanili Ambarawa, Temanggung, dan Wonosobo. 

(Ditabelkan dan diolah kembali dari : 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pertanian_dan_Perkebunan_di_Indonesia#Hasil_-

_Hasil_Pertanian_di_Indonesia, 2015). 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pertanian_dan_Perkebunan_di_Indonesia#Hasil_-_Hasil_Pertanian_di_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Pertanian_dan_Perkebunan_di_Indonesia#Hasil_-_Hasil_Pertanian_di_Indonesia
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Di setiap wilayah di Indonesia memiliki beberapa pusat penelitian 

untuk mengelola dan mengembangkan hasil pertanian di Indonesia. Beberapa 

pusat penelitian dan teknologi pengolahan pangan tersebut tersebar di 

beberapa wilayah, antara lain yaitu BPTP Jawa Tengah di Ungaran dan 

Magelang, Balai Besar Penelitian Tanaman Padi di Subang, Balai Penelitian 

Tanaman Aneka Kacang dan Umbi di Malang, Balai Penelitian Tanaman 

Serealia di Maros Sulawesi Selatan, Pusat Penelitian dan Pengembangan 

Tanaman Pangan di Bogor. Persebaran setiap pusat penelitian di setiap 

wilayah berdasarkan atas pembagian wilayah produsen bahan pangan oleh 

kementrian Pertanian. 

Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Budidaya Pangan 

Organik di Boyolali ini dibatasi untuk jenis bahan pangan dari hasil tanaman 

padi, jagung, kedelai, kacang tanah, dan ubi kayu. Bahan-bahan pangan 

tersebut merupakan komoditas unggulan yang dihasilkan dari wilayah 

Boyolali.  

 

1.2.3 Wilayah Boyolali Sebagai Wilayah Penghasil Pertanian 

Boyolali merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah 

yang terletak di kaki Gunung Merapi dan Merbabu sehingga alam Boyolali 

subur dan memiliki kekayaan alam berlimpah. Kabupaten ini adalah 

penghasil beras terbesar kedua di Jawa Tengah. Aliran sungai bawah tanah 

yang muncul ke permukaan menjadikan kabupaten ini memiliki sumber air 

dan mendukung pertanian dengan ekosistem yang baik. 

Sebagian besar penduduk  adalah petani dan mengandalkan kehidupan 

dari bertani. Petani setempat mengembangkan padi dengan metode System 

Rice Intensification (SRI) agar produksi beras meningkat dan efisien 

menggunakan sumber daya alam. Perpaduan SRI dan organik terbukti 

mengangkat kehidupan petani di Boyolali dan menjaga kelestarian alam. 

Proses ini juga didukung dengan pengembangan Internal Control System 

(ICS) sesuai standar Internasional, dimana proses produksi sampai pemasaran 

telah diatur oleh ICS untuk memenuhi standar produksi modern. 
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Pangan sendiri merupakan salah satu kebutuhan terpenting dari manusia 

yang terus menerus dibutuhkan dan tidak dapat dikesampingkan 

kepentingannya. Maka dari itu seiring perkembangan zaman, pangan juga 

harus dikembangkan sesuai dengan berkembangnya jumlah penduduk dan 

berkembangnya teknologi. Sebagai daerah penghasil pertanian , tentunya 

Boyolali membutuhkan suatu wadah atau lokasi yang digunakan sebagai 

pusat penelitian dan pengembangan teknologi bahan pangan organik. 

Dari uraian di atas maka daerah Boyolali merupakan kawasan yang 

cocok untuk lokasi perancangan sebuah Pusat Penelitian dan Pengembangan 

Teknologi Budidaya Pangan Organik karena selain memiliki potensi 

pertanian dan pengolahan hasil pertanian yang sangat bagus, Boyolali juga 

masih memiliki ketersediaan lahan yang diperuntukkan untuk pembudidayaan 

sektor pertanian yang cukup luas. 

 

1.2.4 Hasil Pertanian dan Sebaran Potensi Hasil Pertanian di Boyolali 

 
Gambar 1.1: Peta Kabupaten Boyolali 

(Sumber : https://ayupujawati.files.wordpress.com/2013/12/peta-boyolali-1.jpg) 

 

Tabel berikut menunjukkan tanaman yang dihasilkan dari wilayah 

Boyolali, antara lain sebagai berikut : 

  

https://ayupujawati.files.wordpress.com/2013/12/peta-boyolali-1.jpg
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Tabel 1.2: Sebaran Hasil Pertanian di Boyolali 

No. 
Jenis 

Tanaman 
Kecamatan Penghasil 

Total 

Produksi/ 

tahun (ton) 

(1) (2) (3) (4) 

1. Jagung 
Musuk, Boyolali, Mojosongo, Klego, 

Kemusu, Wonosegoro, Ampel dan Teras. 
113.479 

2. Pepaya  
Mojosongo, Teras, Boyolali, Musuk dan 

Ampel. 
12.276,7 

3. Padi  
Nogosari, Andong, Karanggede, Banyudono 

dan Ngemplak. 
207.312 

4. Singkong  

Wonosegoro, Klego, Simo, Nogosari, Sambi, 

Andong, Mojosongo, Karanggede, Musuk dan 

Kemusu. 

197.969 

5. Tembakau  
Mojosongo, Banyudono, teras, Ampel dan 

Sawit. 
1.760,79 

6. Jahe Ampel, Musuk, Cepogo, Boyolali dan Selo. 4.363,170 

7. Asparagus Teras dan Mojosongo. 46,8 

8. Rebung  Teras dan Mojosongo. 19,8 

9. Jarak Pagar 
Klego, Andong, Kemusu, Juwangi, 

Wonosegoro dan Nogosari. 
 

10. Kencur  Simo, Andong, Klego, Sambi dan Nogosari. 5.670,290 

11. Teh Wangi Ampel, Selo dan Cepogo. 0,19 

(Ditabelkan dari : 
 
http://boyolali-tersenyum.blogspot.com/2008/08/bidang-pertanian-dan-

agronomi.html, http://id.wikipedia.org , 2015). 

 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hasil pertanian 

yang dapat dijadikan bahan pangan di wilayah kabupaten Boyolali sangat 

beraneka ragam. Akan tetapi kekurangan yang ada yaitu tidak adanya suatu 

wadah atau tempat yang digunakan sebagai pusat kegiatan seluruh aktifitas 

pengolahan bahan pangan secara umumnya. Seluruh kegiatan yang antara lain 

pembibitan, penanaman, panen, pengolahan pasca panen hingga promosi dan 

pemasaran belum terkoordinasi dengan baik. Khususnya sebagai wadah dan 

pengawasan terhadap pengolahan bahan pangan organik. Maka dari perlu 

direncanakan sebuah bangunan pusat penelitian dan pengembangan teknologi 

bahan pangan di wilayah Kabupaten Boyolali. 

 

1.3 Rumusan Permasalahan 

Berdasarkan beberapa uraian di atas maka permasalahan awal dari 

konsep perencanaan dan perancangan Pusat Penelitian dan Pengembangan 

Teknologi Budidaya Pangan Organik di Boyolali adalah sebagai berikut : 

http://boyolali-tersenyum.blogspot.com/2008/08/bidang-pertanian-dan-agronomi.html
http://boyolali-tersenyum.blogspot.com/2008/08/bidang-pertanian-dan-agronomi.html
http://id.wikipedia.org/
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1. Tidak adanya tempat yang difungsikan sebagai wadah yang memfasilitasi 

segala kegiatan yang berkaitan dengan teknologi pangan organik. 

2. Seluruh kegiatan yang berkaitan dengan budidaya pertanian dan 

pengolahan pangan belum terkoordinasi dengan baik. 

3. Tidak adanya tempat yang digunakan untuk pengawasan kegiatan 

budidaya pangan organik. 

4. Belum adanya Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Budidaya 

Pangan Organik di Boyolali yang merupakan tempat pusat penelitian dan 

pengembangan teknologi di Boyolali. 

1.4 Tujuan dan Sasaran 

1.4.1 Tujuan 

Merencanakan dan merancang sebuah bangunan Pusat Penelitian dan 

Pengembangan Teknologi Budidaya Pangan Organik di Boyolali yang dapat 

digunakan sebagai wadah yang memfasilitasi segala kegiatan yang berkaitan 

dengan teknologi pangan organik. Sebuah bangunan yang dapat 

mengkoordinasi segala kegiatan mulai dari pembibitan tanaman organik, 

penanaman, pengolahan pupuk organik, pemanenan, pengolahan pasca panen, 

olahan bahan pangan organik, sertifikasi pangan organik, hingga kegiatan 

promosi dan pemasaran. 

 

1.4.2 Sasaran  

Sasaran dari pembuatan Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi 

Budidaya Pangan Organik adalah sebagai berikut : 

1. Menentukan konsep perancangan dan pengolahan lokasi. 

2. Menentukan konsep Site Plan kawasan lahan yang digunakan sebagai 

lahan budidaya tanaman bahan pangan organik. 

3. Menentukan konsep kebutuhan sarana prasarana dan segala fasilitas. 

4. Menentukan konsep sirkulasi. 

5. Menentukan tata ruang bangunan dan tata ruang luar. 

6. Menentukan konsep bentuk dan tampilan bangunan. 
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1.5 Lingkup Pembahasan 

Lingkup pembahasan pada pembuatan Pusat Penelitian dan 

Pengembangan Teknologi Pangan Organik di Boyolali menitikberatkan pada: 

1. Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pangan Organik berlokasi 

di kawasan lahan pertanian yang ada di wilayah kabupaten Boyolali. 

2. Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pangan Organik 

direncanakan sebagai pusat penelitian, informasi, produksi, pelatihan, 

promosi dan pemasaran bahan pangan organik dengan nuansa bangunan 

arsitektur futuristik. 

3. Pembuatan Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pangan 

Organik di Boyolali bertujuan untuk meningkatkan daya tarik masyarakat 

terhadap pangan organik, serta peningkatan produksi pangan lokal di 

Boyolali khususnya dan di Indonesia pada umumnya. 

4. Untuk masalah–masalah lain yang berada di luar lingkup arsitektural bila 

dianggap mendasar dan menentukan akan dibahas dengan menggunakan 

asumsi-asumsi serta logika praktis sesuai dengan kemampuan yang ada.    

 

1.6 Keluaran/ Desain yang Diharapkan 

Keluaran atau hasil desain yang diharapkan yaitu sebuah bangunan atau 

gedung Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Budidaya Pangan 

Organik dengan fasilitas antara lain sebagai berikut : 

1. Fasilitas Parkir 

2. Gedung Penelitian 

3. Lahan/ Kebun Budidaya Pertanian 

4. Rumah Produksi Budidaya Pertanian 

5. Gedung Pameran dan Promosi 

6. Gedung Pemasaran dan Penjualan 

7. Workshop dan Pelatihan 

8. Resto Organik 

9. Auditorium  
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10. Masjid 

11. Hunian  

 

1.7 Metode Pembahasan 

Metode yang digunakan dalam perencanaan dan perancangan Pusat 

Penelitian dan Pengembangan Teknologi Budidaya Pangan Organik antara 

lain sebagai berikut : 

1.7.1 Kajian Teoritis 

Studi Literatur, yaitu mengambil dari berbagai sumber yang bisa 

digunakan untuk menjawab permasalahan dengan pemecahan masalah yang 

mempunyai dasar. 

1.7.2 Pengumpulan Data 

1. Studi literatur, yaitu mengambil dari beberapa sumber yang bisa 

digunakan untuk menjawab setiap permasalahan dengan pemecahan 

yang memiliki dasar. 

2. Wawancara, yaitu dengan mendengarkan setiap orang yang 

berhubungan dengan hal tersebut. 

3. Survey lapangan, yaitu dengan melihat langsung bagaimana keadaan 

asli dari wilayah yang akan dijadikan lokasi. 

4. Studi pusat penelitian yang sudah ada untuk mengemukakan unsur-

unsur yang bersifat interpretasi, penalaran, dan visual sekaligus sebagai 

studi banding. 

 

1.7.3 Analisa dan Sintesa 

Dengan cara menganalisa data-data fisik maupun non fisik yang 

diperlukan, kemudian digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 

mendesain bangunan Pusat Penelitian tersebut. Serta membandingkan antara 

teori dan kenyataan dengan menggunakan literatur sebagai pedoman untuk 

mencapai hasil yang maksimal. 
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1.8 Sistematika Penulisan 

BAB I  PENDAHULUAN 

Menjelaskan tentang pengertian judul dan alasan pemilihan judul, 

latar belakang, permasalahan, tujuan dan sasaran, lingkup 

pembahasan, keluaran yang dihasilkan, metode pembahasan, serta 

sistematika penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

 Menjelaskan tentang landasan teori yang berkaitan dengan 

research center, pertanian, pangan organik, pangan lokal, teknologi 

produksi pangan dan teori-teori yang terkait dengan pusat 

penelitian dan pengembangan teknologi bahan pangan organik, 

serta studi banding atau studi komparasi bangunan sejenis baik di 

Indonesia maupun di luar negeri. 

BAB III  GAMBARAN UMUM LOKASI PERENCANAAN 

 Berisi tentang kondisi fisik wilayah Boyolali, potensi kabupaten 

Boyolali secara umum dan potensi pertanian khususnya pangan 

organik di kabupaten Boyolali, peran kabupaten Boyolali sebagai 

penghasil dan pengolah pangan organik, gambaran sarana dan 

prasarana yang ada di Boyolali, keadaan masyarakat petani sebagai 

produsen dan masyarakat pada umumnya sebagai konsumen 

pangan tersebut. 

BAB IV  ANALISIS PENDEKATAN DAN KONSEP PERANCANGAN 

 Berisi tentang landasan teori/ kriteria analisa/ parameter atau dasar 

perhitungan, analisa makro dan mikro, analisa ruang dan konsep 

perancangan untuk mendapatkan sebuah desain yang baik. 

 


