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BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1 Pengertian Judul 

Penjelasan mengenai pembuatan judul untuk mempermudah maksud dari 

setiap kata yang digunakan perlu dijabarkan pengertiannya, yaitu sebagai berikut: 

Butterfly : Bahasa Inggris: Kupu-kupu. Kupu-kupu merupakan serangga yang 

tergolong ke dalam ordo Lepidoptera atau serangga bersayap sisik 

(lepis: sisik dan ptero: sayap). 

Park     : Bahasa Inggris: Taman. Daerah ruang terbuka yang disediakan untuk 

digunakan rekreasi. Hal ini dapat dalam keadaan alami atau semi-

alami, atau ditanam, dan disisihkan untuk kesenangan manusia atau 

untuk perlindungan satwa liar atau habitat alami. Ini dapat terdiri dari 

bebatuan, tanah, air, flora dan fauna dan daerah rumput, tetapi juga 

dapat berisi bangunan dan artefak lainnya seperti taman bermain.  

Di          : Merupakan kata yang menunjukkan tempat. 

Boyolali : Salah  satu  daerah  yang  mempunyai  gunung dan dataran tinggi   

yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi daerah pariwisata. 

Boyolali  juga  sebuah  kabupaten  di  Provinsi  Jawa Tengah.  

Ibukotanya  adalah  Boyolali,  sekitar  25 km sebelah barat Kota 

Surakarta.  Kabupaten  ini  berbatasan dengan Kabupaten 

Semarang dan Kabupaten Grobogan di utara; Kabupaten 

Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sukoharjo, dan Kota 

Surakarta (Solo) di timur; Kabupaten Klaten dan Daerah Istimewa 

Yogyakarta di selatan; serta Kabupaten Magelang dan Kabupaten 

Semarang di barat. 

Hasil dari penjabaran judul dapat disimpulkan bahwa maksud dari Butterfly 

Park di Boyolali adalah suatu kawasan ruang terbuka yang disediakan untuk 

rekreasi yang di dalamnya terdapat serangga kupu-kupu yang di lengkapi dengan 

fasilitas insectarium, museum dan lainnya yang terletak di Boyolali. 
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1.2 Latar Belakang  

Pariwisata merupakan sarana manusia sebagai hiburan setelah penat selama 

beraktivitas. Namun wisata yang diperlukan bukan hanya sekedar untuk hiburan 

tetapi dapat memberikan suatu pendidikan sehingga akan menimbulkan kesan 

berbeda bagi setiap orang yang berwisata di suatu tempat berdasarkan Peraturan 

Menteri  Pariwisata  No.  14  Tahun  2016  tentang  Pedoman Destinasi Pariwisata 

Berkelanjutan. Propinsi Jawa Tengah sebagai salah satu daerah tujuan wisata di 

Indonesia yang memiliki berbagai macam obyek wisata baik wisata alam, sejarah, 

budaya maupun buatan. Salah satu daerah tujuan wisata di Jawa Tengah adalah 

Kabupaten Boyolali. Kabupaten Boyolali adalah salah kota di Jawa Tengah yang 

terletak sekitar  25 km sebelah barat Kota Surakarta. Kabupaten Boyolali 

memiliki potensi daerah yang tinggi termasuk potensi wisatanya. Kabupaten 

Boyolali yang berpotensi yaitu taman air tlatar, gardu pandang selo, candi sari dan 

candi lawang. Selain  adanya  tempat  wisata  tersebut  daerah selo yang 

merupakan  dataran  tinggi  berhawa  sejuk  akan menjadi nilai  tambah  bagi  

wisatawan  untuk  datang  berkunjung.  Selain    itu  daerah berhawa sejuk sangat 

cocok sebagai habitat kupu-kupu. (Imam Widhiono, 2014) 

Kupu-kupu merupakan salah satu jenis serangga yang memiliki keindahan 

warna dan bentuk sayap. Keberadaan kupu-kupu di alam memiliki 3 peranan yang 

penting bagi keberlangsungan keseimbangan hayati karena kupu-kupu dapat 

membantu penyerbukan pada bunga. Di dunia terdapat sekitar 20.000 jenis kupu-

kupu. Di Indonesia sendiri terdapat sekitar 2.500 jenis kupu-kupu, dan 

menjadikan Indonesia sebagai negara ke dua setelah Brazil yang memiliki banyak 

jenis kupu-kupu. Kemudian di pulau Jawa-Bali saja terdapat lebih dari 600 jenis 

kupu-kupu, sedangkan yang merupakan endemik Pulau Jawa-Bali ada 46 jenis 

kupu-kupu. Dan di Jawa Tengah terdapat 15 jenis kupu-kupu endemik(Peggie,  

2008). Namun keberadaan kupu-kupu di masa sekarang ini terancam punah dari 

26 jenis kupu-kupu famili Papilionidae, dinyatakan dilindungi berdasarkan surat 

Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 716/KPTS/UM/10/1980 Di kalangan 

masyarakat sendiri belum begitu paham akan keberadaan kupu-kupu yang 
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semakin langka. Memang di Indonesia telah ada tempat konservasi kupu-kupu 

namun masih jarang dan belum sesuai dengan sehingga untuk sarana informasi 

pada masyarakat masih sangat kurang.  

Tempat konservasi kupu-kupu biasanya hanya terdapat insectarium dan 

museum serta fasilitas penunjang seperti kantin, playground dan lainnya. 

Sehingga hanya membuat pengunjung datang dan kemudian pergi dengan hanya 

mendapat sedikit informasi tentang kupu-kupu, yang membuat pengunjung 

kurang berkesan (Peggie,2014). Tempat konservasi masih belum bisa memenuhi 

bangunan yang sesuai dengan ekosistem dan ketahanan lingkungan. arsitektur 

berkelanjutan (Sustainable Architecture) bertujuan menjaga ketahanan 

lingkungan, sumber daya alami, ekosistem, yang memberikan nilai sejarah untuk 

perlindungan dan pemeliharaan yang kesinambungan (Chiotinis, 2006). 

Berdasarkan uraian di atas, maka dibutuhkan perencanaan berupa taman 

kupu-kupu yang di dalamnya terdapat insectarium, taman terbuka, movie teater 

untuk memvisualisasikan kehidupan kupu-kupu, museum, area 

pengembangbiakan ulat untuk menjadi kupu-kupu, dan fasilitas penunjang 

lainnya. Sehingga dapat lebih mendukung dalam segi wisata dan pendidikan. 

Perencanaan dan perancangan taman kupu-kupu tersebut merupakan salah satu 

pengoptimalan tempat wisata dengan berbagai fasilitasnya sebagai sarana rekreasi 

dan edukasi, dan selain itu juga dapat mempertahankan keberadaan spesies kupu-

kupu serta mampu meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Boyolali.  

1.3 Rumusan Masalah 

Bagaimana merancang sebuah Butterfly Park sebagai area wisata, 

pendidikan, pelestarian dan budidaya. 

1.4 Tujuan dan Sasaran  

1.4.1 Tujuan  

Tujuan perencanaan dan perancangan BUTTERFLY PARK DI BOYOLALI 

yaitu sebagai tempat wisata, pendidikan, pelestarian dan budidaya kupu-kupu 

kepada masyarakat. 
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1.4.2 Sasaran   

Sasaran perencanaan dan perancangan BUTTERFLY PARK DI BOYOLALI 

yang berkonsep Sustainable Architecture sehingga dapat dimanfaatkan sebagai 

tempat wisata, pendidikan, pelestarian dan budidaya kupu-kupu yang berwawasan 

lingkungan. 

1.5 Ruang Lingkup Pembahasan 

Dilihat dari segi permasalahan yang akan dibahas maka ruang lingkup 

pembahasan ini adalah :  

1. Perencanaan dan perancangan menata kawasan BUTTERFLY PARK DI 

BOYOLALI yang penekanannya atau fokus pada bangunan museum kupu-kupu.  

2. Memasukkan unsur edukasi di perancanaan dan perancangan BUTTERFLY 

PARK DI BOYOLALI sehingga kawasan tersebut menjadi taman kota yang 

nyaman dari segi rekreasi yang berunsur edukasi.  

1.6 Metode Pembahasan 

1.6.1 Tahap Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dan studi literatur, berikut 

ini merupakan penjabaraannya :  

1. Metode Deskriptif  

Metode ini dengan cara pengumpulan data, pengumpulan data dengan cara : 

wawancara dengan narasumber yang terkait, pengumpulan data yang diperoleh 

dari instansi terkait, dan observasi lapangan secara langsung atau pengamatan 

secara langsung.  

2. Studi Literatur  

Metode ini dengan cara mencari teori ilmiah dalam bentuk buku, jurnal, 

penelitian sebelumnya dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan. 

1.6.2 Tahap Analisis  

Tahap ini merupakan penguraian permasalahan berdasarkan data yang telah 

terkumpul kemudian dianalisa berdasarkan landasan teori yang berkaitan dengan 

permasalahan.  
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1.7 Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penyusunan laporan Studio Konsep Perancangan 

Arsitektur ini dibagi dalam beberapa bab sebagai berikut:  

BAB I PENDAHULUAN  

Berisi tentang latar belakang permasalahan yang diangkat sebagai dasar 

pelaksanan penelitian dengan mewujudkan tujuan yang hendak dicapai dalam 

sasaran dengan penggunaan metode-metode tertentu.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tentang teori-teori yang dikaitkan dengan permsalahan dan dasar-

dasar sumber data mengenai penelitian yang diangkat.  

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PERENCANAAN 

Berisi tentang data lokasi / data fisik, data sebaran aktifitas penduduk dan 

lingkungan sosial dan data-data yang terkait dengan perencanaan dan 

perancangan.  

BAB IV KONSEP PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

Berisi tentang hasil analisa dan konsep dari data lokasi atau data-data di 

lapangan dengan teori yang ada.  

 

 


