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BOYOLALI FLORARIUM DENGAN KONSEP SUPER GREEN HOUSE 

Abstrak 

Pemanasan global sebenarnya merupakan hal yang wajar dan normal terjadi, namun 

akibat adanya aktivitas yang berlebihan dan melampaui batas dari manusia dengan 

melepaskan karbondioksida atau Co² dengan jumlah besar yang semakin meningkat dari 

tahun ke tahun,  menyebabkan kerusakan serta pencemaran lingkungan yang ada di bumi 

semakin tidak terkendali. Kepunahan Flora atau biota tumbuhan merupakan salah satu 

dampak dari permasalahan serius di bumi ini. Menurut data, setiap tahun angka 

kepunahan flora semakin meningkat akibat ketidakmampuan mereka untuk bertahan 

hidup. Salah satu cara yang dapat dilakukan saat ini yaitu dengan mendirikan sebuah 

Florarium, yaitu sebuah rumah bagi kehidupan berbagai macam tanaman yang terdiri dari 

2 Dome Conservatory yang setiap domenya memiliki karakteristik tertentu yang sudah 

diatur sesuai kebutuhan yang diinginkan. Florarium ini akan menggunakan konsep Super 

Green House, yang dimana cara kerja ataupun prinsipnya akan menggunakan cara kerja 

seperti green house pada umumnya, yaitu dengan pengendalian suhu, kelembaban, 

pencahayaan, hingga pengairan bisa diatur sesuai kebutuhan namun dalam lingkup 

bangunan yang sangat besar. Florarium ini berlokasi di Boyolali tepatnya di Jalan 

Merdeka Timur, Wonosari, Kemiri, Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. 

Dengan luas lahan keseluruhan 6 hektare. Boyolali dipilih karena merupakan salah satu 

daerah terbaik yang ada di Indonesia yang memiliki potensi wisata dan pertanian yang 

sama baiknya. Boyolali Florarium ini akan dikemas dengan unsur rekreatif, edukatif dan 

observatif sehingga akan bisa merangkul semua lapisan masyarakat untuk terlibat di 

dalamnya. Dengan banyaknya kegiatan yang dihadirkan di dalamnya, Boyolali Florarium 

diharapkan dapat memunculkan kembali rasa cinta dan peduli manusia terhadap bumi ini 

khususnya terhadap flora. Sehingga keberlangsungan makhluk hidup yang ada di bumi 

ini tetap akan terjaga serta menimbulkan banyak manfaat-manfaat positif lainnya. 

Kata kunci: Florarium, Global Warming, Green House, Dome Conservatory. 

Abstract 

Global warming is actually a reasonable and normal thing to happen, but due to excessive 

activity and exceeding human limits by releasing large amounts of carbon dioxide or Co² 

which increases from year to year, causing damage and pollution the environment on 

earth is increasingly out of control. The extinction of flora or biota of plant is one of the 

effects of serious problems on this earth. According to data, the annual extinction rate of 

flora is increasing due to their inability to survive. One of the ways that can be done at 

this time is to build up a Florarium, which is a home for the life of various kinds of plants 

consisting of 2 Dome Conservatory, each of which has certain characteristics that have 

been arranged according to the desired needs. This Florarium will use the concept of the 

Super Green House, where work methods or principles will use work methods such as 

greenhouses in general, namely by controlling temperature, humidity, lighting, until 

irrigation can be arranged according to needs but within the scope of a very large building. 

Florarium is located in Boyolali precisely on Jalan Merdeka Timur, Wonosari, Kemiri, 

Mojosongo, Boyolali Regency, Central of Java. With a total land area of 6 hectares. 

Boyolali was chosen because it is one of the best areas in Indonesia that has the same 

tourism and agricultural good potential. Boyolali Florarium will be packed with 

recreational, educational and observational elements so that it will be able to embrace all 



2 

levels of society to be involved in it. With the many activities presented in it, Boyolali 

Florarium is expected to bring back human love and care for this earth, especially towards 

flora. So that the survival of living things on this earth will still be maintained and cause 

many other positive benefits. 

Keywords : Florarium, Global Warming, Green House, Dome Conservatory. 

1. PENDAHULUAN

Climate change atau perubahan iklim sebenarnya merupakan peristiwa alam yang normal 

terjadi. Namun, akibat aktivitas yang dilakukan manusia secara berlebihan dan tidak 

terkendali yang melepaskan sejumlah karbondioksida atau Co² ke atmosfer sehingga 

menyebabkan terjadinya peningkatan rata-rata pada temperatur bumi menjadi tidak wajar. 

Peristiwa tersebut tentunya mempengaruhi keadaan ekosistem dan mengakibatkan 

kepunahan yang terjadi lebih cepat. Oleh sebab itu, Perubahan Iklim menjadi salah satu 

ancaman yang cukup serius bagi kelangsungan kehidupan manusia, fauna, dan 

keanekaragaman hayati. 

Unsur hayati atau flora merupakan salah satu unsur makhluk hidup yang cukup sensitif 

terhadap lingkungannya, dari hal-hal kecil maupun besar yang terjadi di lingkungannya 

pasti akan langsung memberikan dampak terhadap flora tersebut, salah satunya efek dari 

perubahan iklim. Menurut Data sensus terbaru, diperkirakan ada 391 ribu spesies 

tumbuhan vaskular dan sekitar 369 ribu tumbuhan berbunga. Seperlima atau sekitar 21 

persen dari total spesies flora tersebut terancam punah (State of The World's Plants, 

2016). 

Boyolali Florarium dengan konsep Super Green House merupakan sebuah rumah atau 

wadah tempat tinggal berbagai macam tumbuhan yang telah dirancang secara modern 

dengan pengaturan kondisi lingkungan yang baik, seperti suhu, kelembaban, 

pencahayaan, pengairan. Sehingga diharapkan kedepannya Florarium ini dapat menjadi 

sarana edukasi bagi masyarakat tentang betapa pentingnya keberadaan sebuah flora atau 

tumbuhan dalam kehidupan manusia, serta menjadi respon dan antisipasi terhadap 

perubahan iklim atau global warming dan juga mencegah kepunahan flora di masa 

mendatang atau sebagai pusat observasi flora dengan di kemas dalam secara edukatif, 

rekreatif dan observatif dengan konsep indoor. 

Kabupaten Boyolali sendiri merupakan daerah dengan potensi pariwisata dan pertanian 

yang sangat baik. Beberapa kawasan agrowisata yang sudah ada di Boyolali yaitu seperti 
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Agrowisata Sapi Perah Cepogo dan Selo, Agrowisata Sayur Selo, Agrowisata Padi, 

Kampung Lele, Waduk Badhe, Waduk Cengklik, Umbul Tratar dan masih banyak 

destinasi lainnya. Serta di sektor pertanian Boyolali memiliki potensi yang menjanjikan 

yaitu pada sektor tanaman holtikultura, seperti komoditas Florikultura (Tanaman Hias) 

dan Biofarmaka (Tanaman Obat). 

2. METODE

2.1. Pengumpulan data 

Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data akan dijabarkan sebagai berikut : 

a) Observasi

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dengan cara pengamatan secara

langsung terhadap objek yang akan diteliti untuk mencari data-data yang dibutuhkan

dengan unsur yang berkaitan dengan pengamatan lokasi, potensi yang ada, serta

kendala yang ditimbulkan.

b) Studi Literatur

Penggunaan literatur yang berasal dari buku-buku maupun media elektronik lainnya

yang berhubungan dengan Green House, Gedung ramah lingkungan, arsitektur hijau

dan lainnya.

2.2. Analisis 

Melakukan identifikasi masalah berdasarkan data-data yang ada, kemudian dilakukan 

analisa berdasarkan teori-teori pendukung yang memiliki kaitan dengan bentuk 

permasalahan, kemudian dilanjutkan dengan pengambilan kesimpulan awal. 

2.3. Sintesis 

Kesimpulan dari analisa yang merupakan inti dari pembahasan yang akan digunakan 

sebagai acuan untuk mendapatkan konsep rancangan Boyolali Florarium. 

2.4. Konsep 

Konsep perencanaan dan perancangan yang dihasilkan dalam pengembangan Boyolali 

Florarium dengan konsep Super Green House. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada hasil dan pembahasan akan dipaparkan mengenai pemilihan site lokasi dan beberapa 

konsep perancangan “Boyolali Florarium dengan Konsep Super Green House”. 
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3.1 Site Lokasi  dan Potensi Site 

  Gambar 1. Site Perencanaan 

Sumber : Analisa Penulis, 2019 

Site perencanaan Boyolali Florarium yang dipilih berada di Jalan Merdeka Timur, 

Wonosari, Kemiri, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah tepatnya 

di depan Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali . Lahan tersebut 

masih berupa lahan kosong yang ditumbuhi semak-semak dan beberapa tanaman 

perkebunan. Site tersebut memiliki luas total lahan sekitar 103.115 m2 atau sekitar 10,3 

Ha yang bisa diolah. Untuk perencanaan Boyolali Florarium sendiri akan memakai 

sekitar 60.000m2 atau 6 Ha dari luas total lahan tersebut. Menurut Peraturan Daerah 

Boyolali nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan KDB maksimum 60% (enam puluh persen), 

KDH minimum 40% (empat puluh persen). 

Gambar 2. Fasilitas Umum dekat Site 

Sumber : Analisa Penulis, 2019 

Kondisi site perencanaan : 

a) Site perencanaan memiliki kontur lahan/ tanah relatif datar.

b) Site memiliki akses jalan dari segala penjuru (dikelilingi jalan) dengan kondisi yang

cukup baik (lebar dan ber-aspal).
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c) Site sangat luas dan dengan bentuk persegi panjang (tidak sempurna).

d) Kondisi udara pada site masih cukup segar karena masih dikelilingi pepohonan.

e) Site berada pada kawasan yang cukup ramai karena dekat dengan alun-alun kidul

Boyolali dan bangunan kantor dengan desain ikonik yang menjadi daya tarik wisata

bagi masyarakat.

f) Site berada pada kawasan lalu lintas yang kondusif karena berada dalam plot kawasan

khusus sehingga cukup aman.

3.2 Analisa dan Konsep Ruang  

3.2.1 Analisis ruang berdasarkan aktifitas pengguna 

Analisa ruang berdasarkan aktifitas pengguna bertujuan untuk mengetahui pola kegiatan 

yang dilakukan oleh pengguna. 

a) Pengelola

Pengelola merupakan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan Boyolali 

Florarium dalam menjalankan kegiatan yang ada didalamnya. Pengelola Florarium 

memerlukan ruang atau space khusus yang digunakan untuk mengelola dan mengontrol 

kegiatan gedung. Pengelola merupakan pihak yang bertanggung jawab atas segala sesuatu 

yang dilakukan pengunjung Florarium. 

Gambar 3. Struktur Organisasi Pengelola Florarium 

Sumber : Analisa penulis, 2019 
b) Wisatawan/Pengunjung

Pengunjung merupakan pihak-pihak yang melakukan kegiatan mengunjungi Florarium, 

pengunjung biasanya datang secara berkelompok maupun per individu. Tujuan dari 

pengunjung datang ke Florarium biasanya sebagai sarana rekreasi dan edukasi. 

Pengunjung Florarium sangat beragam, dari usia balita hingga lansia, semua bisa secara 

leluasa untuk mengeksplore Florarium tanpa batas. 

Pengunjung Florarium : 
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1) Wisatawan Lokal

2) Wisatawan Mancanegara

3) Instansi Pemerintah/ Kantor

4) Swasta

5) Institusi Pendidikan

6) Ilmuwan dan Ahli

7) Masyarakat Umum

Kegiatan yang biasanya dilakukan oleh pengelola maupun pengunjung di dalam area 

Florarium dapat dibagi menjadi beberapa pengelompokkan sebagai berikut : 

a) Kegiatan Pengelola

Kegiatan yang dilakukan oleh pengelola untuk mengawasi dan menjalankan kegiatan di 

Boyolali Florarium. 

Tabel 1. Kegiatan Pengelola 

Jenis 

Kegiatan 
Kegiatan Kebutuhan Ruang Zona 

Pengelola 

Parkir 
Parkir Motor 

Parkir Mobil 

Publik 

Publik 

Ibadah/Sholat 
Mushola 

Tempat Wudhu 

Semi Privat 

Semi Privat 

MCK Toilet Publik 

Rapat Ruang Rapat Privat 

Istirahat R.Makan/ Kantin Publik 

Pelayanan R.Servis Privat 

Pengontrolan 

Fasilitas 
Ruang Fasilitas Privat 

Bekerja 

Ruang Kerja 

Ruang Koleksi 

Ruang Konservasi 

R.Riset&Penelitian 

Toko/Retail 

Perpustakaan 

R.Keamanan 

Privat 

Privat 

Privat 

Privat 

Publik 

Publik 

Privat 
Sumber : Analisis Penulis, 2019 

b) Kegiatan Edukatif

Kegiatan yang dilakukan oleh pengunjung Florarium dalam hal belajar untuk 

meningkatkan ilmu pengetahuan. 
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Tabel 2. Kegiatan Edukatif 

Jenis 

Kegiatan 
Kegiatan 

Kebutuhan 

Ruang 
Pengguna Zona 

Edukatif 

Belajar 

Pembibitan 

Kelas 

Pembibitan 

Tanaman 

Hias 

Pengunjung 

Umum 
Publik 

Kelas 

Pembibitan 

Tanaman 

Obat 

Pengunjung 

Umum 
Publik 

Kelas 

Pembibitan 

Tanaman 

Langka 

Pengunjung 

Umum 
Publik 

Belajar 

Perawatan 

Tanaman 

Kelas 

Perawatan 

Tanaman 

Hias 

Pengunjung 

Umum 
Publik 

Kelas 

Perawatan 

Tanaman 

Obat 

Pengunjung 

Umum 
Publik 

Kelas 

Perawatan 

Tanaman 

Langka 

Pengunjung 

Umum 
Publik 

Belajar 

Pembuatan 

dan 

Pegolahan 

Pupuk 

Kelas 

Pembuatan 

Pupuk Hijau 

Pengunjung 

Umum 
Publik 

Kelas 

Pembuatan 

Pupuk 

Kandang 

Pengunjung 

Umum 
Publik 

Kelas 

Pembuatan 

Pupuk 

Kompos 

Pengunjung 

Umum 
Publik 

Kelas 

Pembuatan 

Pupuk 

Hayati 

Organik 

Pengunjung 

Umum 
Publik 

Membaca Perpustakaan 
Pengunjung 

Umum 
Publik 

Sumber : Analisis Penulis, 2019 
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c) Kegiatan Komunikatif

Kegiatan yang dilakukan oleh pengunjung Florarium dalam hal berkomunikasi dengan 

sesama pengunjung ataupun pengelola ketika berada di dalam Florarium. 

Tabel 3. Kegiatan Komunikatif 

Jenis 

Kegiatan 

Kegiatan Kebutuhan 

Ruang 

Pengguna Zona 

Komunikatif 

Berkumpul 

& Bertemu 

Sesama 

Pecinta 

Tanaman 

Area Flora 

Lovers 

Community 

(Tanaman 

Hias) 

Pengunjung 

Komunitas 

Umum 

Sekolah 

Publik 

Area Flora 

Lovers 

Community 

(Tanaman 

Langka) 

Pengunjung 

Komunitas 

Umum 

Sekolah 

Publik 

Area Flora 

Lovers 

Community 

(Tanaman 

Obat) 

Pengunjung 

Komunitas 

Umum 

Sekolah 

Publik 

Area Orchids 

Lovers 

Community 

Pengunjung 

Komunitas 

Umum 

Sekolah 

Publik 

Area Tulips 

Lovers 

Community 

Pengunjung 

Komunitas 

Umum 

Sekolah 

Publik 

R.Save Earth 

Community 

Pengunjung 

Komunitas 

Umum 

Sekolah 

Publik 

R.Savior of 

Plant 

Community 

Pengunjung 

Komunitas 

Umum 

Sekolah 

Publik 

R.Landscape 

Lovers 

Community 

Pengunjung 

Komunitas 

Umum 

Sekolah 

Publik 

Sumber : Analisis Penulis, 2019 
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d) Kegiatan Observatif

Kegiatan yang dilakukan oleh pihak pengelola terutama di bidang research dan 

pengembangan dalam melakukan pengamatan dan pembelajaran terhadap tanaman di 

Florarium. 

Tabel 4. Kegiatan Observatif 

Jenis 

Kegiatan 

Kegiatan Kebutuhan 

Ruang 

Pengguna Zona 

Observatif 

Riset & 

Penelitian 

Tanaman 

R.Riset & 

Penelitian 

Tanaman 

Hias 

Pengelola 

Tim Riset & 

Pengembangan, 

Ilmuan & Ahli 

Privat 

R.Riset & 

Penelitian 

Tanaman 

Langka 

Pengelola 

Tim Riset & 

Pengembangan, 

Ilmuan & Ahli 

Privat 

R.Riset & 

Penelitian 

Tanaman 

Obat 

Pengelola 

Tim Riset & 

Pengembangan, 

Ilmuan & Ahli 

Privat 

Pengendalian 

Hama & 

Penyakit 

Tanaman 

R.Riset & 

Penelitian 

Hama 

Penyakit 

Tanaman 

Hias 

Pengelola 

Tim Riset & 

Pengembangan, 

Ilmuan & Ahli 

Privat 

R.Riset & 

Penelitian 

Hama 

Penyakit 

Tanaman 

Langka 

Pengelola 

Tim Riset & 

Pengembangan, 

Ilmuan & Ahli 

Privat 

R.Riset & 

Penelitian 

Hama 

Penyakit 

Tanaman 

Obat 

Pengelola 

Tim Riset & 

Pengembangan, 

Ilmuan & Ahli 

Privat 

Penelitian 

Terobosan 

Pupuk 

Terbaru 

R.Riset & 

Penelitian 

Pupuk 

Organik 

Pengelola 

Tim Riset & 

Pengembangan, 

Ilmuan & Ahli 

Privat 

Sumber : Analisis Penulis, 2019 
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e) Kegiatan Rekreatif

Kegiatan yang dilakukan pengunjung Florarium dalam hal mengeksplore hal-hal yang 

ditampilkan di Florarium yang bertujuan untuk merefreshing kepenatan dari aktifitas 

sehari-hari. 

Tabel 5. Kegiatan Rekreatif 

Jenis 

Kegiatan 

Kegiatan Kebutuhan 

Ruang 

Pengguna Zona 

Rekreatif 

Menonton 

Flora Story 

R.Audiovisual 

(Flora Movie 

Centre) 

Pengunjung 

Umum 
Publik 

Mengenal 

Flora dengan 

Teknologi 

VR 

Flora Virtual 

Reality Zone 

Pengunjung 

Umum 
Publik 

Menonton 

Pertunjukan 

drama 

teatrikal 

Florarium 

Theatre 

Pengunjung 

Umum 
Publik 

Menonton 

Pertunjukan 

Fashion 

Florarium 

Fashion Week 

Pengunjung 

Umum 
Publik 

Melihat-lihat 

Tanaman & 

Berpetualang 

Mediteranian 

Garden 

Pengunjung 

Umum 
Publik 

South African 

Garden 

Pengunjung 

Umum 
Publik 

American 

Garden 

Pengunjung 

Umum 
Publik 

European 

Garden 

Pengunjung 

Umum 
Publik 

Land of 

Princess 

Pengunjung 

Umum 
Publik 

The Tropical 
Pengunjung 

Umum 
Publik 

The Orchid 

Caven 

Pengunjung 

Umum 
Publik 

Tulip’s 

Paradise 

Pengunjung 

Umum 
Publik 

Secret Garden 
Pengunjung 

Umum 
Publik 

The Miracle’s 
Pengunjung 

Umum 
Publik 

Sumber : Analisis Penulis, 2019 
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f) Kegiatan Penunjang/Servis

Kegiatan dan Fasilitas yang menunjang segala kegiatan bagi pengunjung selama 

mengunjungi Florarium. 

Tabel 6. Kegiatan Penunjang/ Servis 

Jenis 

Kegiatan 

Kegiatan Kebutuhan 

Ruang 

Pengguna Zona 

Penunjang 

/Servis 

Makan 

Minum 
Kafe/Foodcourt 

Pengunjung 

Umum 
Publik 

Bebelanja Toko Souvenir 
Pengunjung 

Umum 
Publik 

Mengambil 

Uang 
Atm Gallery 

Pengunjung 

Umum 

Semi 

Publik 

Beristirahat Sitting Group 
Pengunjung 

Umum 
Publik 

Metabolisme Lavatory 
Pengunjung 

Umum 
Privat 

Sholat Mushola 
Pengunjung 

Umum 

Semi 

Publik 

Mengambil 

Wudhu 
T.Wudhu 

Pengunjung 

Umum 

Semi 

Publik 

Memesan 

Tiket & 

Bantuan 

R.CS & 

Reservasi 

Pengunjung 

Umum 
Publik 

Mencari 

Informasi 
R.Informasi 

Pengunjung 

Umum 
Publik 

Kebutuhan 

Anak 
R.Laktasi 

Pengunjung 

Umum 
Privat 

Sumber : Analisis Penulis, 2019 

3.2.2 Kategori cluster tanaman berdasarkan dome conservatory 

Pada setiap dome akan di isi oleh beberapa cluster tanaman dengan karakteristik suhu, 

kelembaban, curah hujan yang hampir sama sehingga menyebabkan kesulitan dalam 

treatment perawatan nantinya. Berikut tabel cluster tanaman yang ada pada setiap dome: 

Tabel 7. Cluster Tanaman berdasarkan Zona Dome 

No. DOME Conservatory 1 DOME Conservatory 2 

1 Mediteranian Garden European’s Garden 

2 Orchid’s Caven American’s Garden 

3 The Tropical Tulip’s Garden 
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4 The Miracle’s Secret’s Garden 

5 South African’s Garden Land of Princess 

Sumber : Analisis Penulis, 2019 

Berikut karakteristik pengkondisian pada setiap dome : 

1) Dome Conservatory 1

a) Jenis Iklim : Tropis-Sub Tropis 

b) Suhu/y : 10°C - 34°C (kebutuhan tanaman) 

: 17°C malam hari ( Suhu dome ) 

: 26°C siang hari ( Suhu dome ) 

c) Sinar Matahari : Hingga 90% 

d) Curah Hujan : 802mm - 3000mm/y (keb.tanaman) 

e) Kelembaban : 50% - 90% (kebutuhan tanaman) 

: 70% ( Dome Average ) 

: (Disesuaikan dengan keadaan sinar 

 Matahari dan hidrasi) - fleksible 

2) Dome Conservatory 2

a) Jenis Iklim : Sedang-Dingin 

b) Suhu/y : 3°C - 21°C (kebutuhan tanaman) 

: 12°C malam hari ( Suhu dome ) 

: 18°C siang hari ( Suhu dome ) 

c) Sinar Matahari : Hingga 60 % 

d) Curah Hujan : 829mm - 3000mm/y (keb.tanaman) 

e) Kelembaban : 10% - 90% (kebutuhan tanaman) 

: 50% ( Dome Average ) 

: (Disesuaikan dengan keadaan sinar 

 Matahari dan hidrasi) – fleksible 

3.3 Rekapitulasi dan Besaran Ruang 

Rekapitulasi besaran ruang berdasarkan kelompok ruang sebagai berikut : 

Tabel 8. Kesimpulan Besaran Ruang 

KELOMPOK KEGIATAN LUAS 

Kelompok Kegiatan Penerima 2154 m² 

Kelompok Kegiatan Pengelola 606 m² 
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Kelompok Kegiatan Utama 6535 m² 

Kelompok Kegiatan Penunjang 2354 m² 

Kelompok Area Parkir 4355 m² 

TOTAL 16.04 m²/1,6 Ha 

Sumber : Analisis Penulis, 2019 

3.4 Analisa dan Konsep Massa 

3.4.1 Pendekatan bentuk massa 

Jika dilihat secara sekilas bentuk denah bangunan main building seperti huruf x, namun 

sebenarnya main building berasal dari bentuk 2 tangan manusia yang sedang berdoa 

(bermakna melindungi dan menjaga), lalu bentuk 2 tangan tersebut disusun secara 

berlawanan sehingga membentuk 2 sisi , dan jika dilihat membentuk seperti huruf “H” 

yang sedang jatuh/dimiringkan. Makna dari huruf “H” ini memiliki Arti Human atau 

Manusia, Jadi jika disatukan filosofi tersebut menjadi “Manusia yang melindungi atau 

menjaga”. 

Gambar 4. Bentuk Denah Main Building 

Sumber : Analisa penulis, 2019 

Sedangkan dome conservatory akan mengadopsi bentuk dari kubah sesuai dengan 

namanya, namun dome tersebut tidak berbentuk kaku seperti dome pada umunya , yaitu 

berbentuk dasar kubah yang memiliki lengkungan yang dinamis sehingga terlihat tidak 

kaku dan bagus secara visual. 

Gambar 5. Bentuk Dome Conservatory 

Sumber : Analisa penulis, 2019 
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3.4.2 Konsep tata massa 

Gambar 6. Tata Massa Keseluruhan 
Sumber : Analisa penulis, 2019 

3.5 Analisa dan Konsep Arsitektur 

3.5.1 Konsep tampilan eksterior 

Boyolali Florarium dalam perencanaan dan perancangannya akan menggunakan konsep 

tampilan yang modern serta futuristic sehingga akan menampilkan kesan megah dan 

mewah. Konsep tersebut juga akan dipadukan dengan konsep Green House secara fungsi, 

sehingga tampilan yang akan dihasilkan berupa perpaduan dua konsep tersebut yaitu 

modern dan Green House. 

3.5.2 Konsep tampilan interior 

Konsep tampilan interior pada bangunan Boyolali Florarium ini lebih menekankan pada 

fungsi bangunan serta kelancaran dalam siklus aktivitas yang ada didalamnya. Interior 

pada Florarium ini dirancang dan didesain dengan semaksimal mungkin. Penggunaan 

material yang ringan, aman, kokoh, awet serta mudah dalam perawatan atau maintenance 

menjadi beberapa aspek yang harus diutamakan. 

3.5.3 Konsep tampilan landscape 

a) Outdoor landscape

Pada bangunan Boyolali Florarium ini akan menggunakan konsep lansekap yang satu 

tema serta seimbang dengan fungsi bangunan, pola tata lansekap pada sekitar bangunan 

ini juga akan menggunakan pola-pola yang berkonsep taman outdoor yang bernilai 

estetika yang juga bisa digunakan sebagai tempat wisata serta menjadi daya tarik bagi 

pengunjung Florarium ini. 
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Gambar 7. Konsep Lansekap Outdoor 

Sumber : Analisa penulis, 2019 

b) Indoor landscape

Indoor landscape pada bangunan florarium ini akan menggunakan pola tak menentu serta 

akan membentuk pola garden by garden untuk pengunjung , jadi pengunjung akan 

dibuatkan sirkulasi yang dimulai dari mediteranian garden hingga miracle’s garden, 

untuk perkerasan sendiri florarium ini memiliki sirkulasi akses yang cukup luas yang bisa 

dilalui 2 arah , serta terdapat juga beberapa fasilitas seperti furniture berupa tempat duduk 

atau bangku taman agar memberikan kenyamanan pada pengunjung ketika mengalami 

keletihan. Akses gate masuk dan keluar juga cukup jelas karena diletakan bersebelahan. 

3.6 Analisa dan Konsep Struktur Utilitas 

3.6.1 Struktur bangunan 

a) Struktur rangka bangunan

Gambar 8. Steel Arch System 

Sumber : google.com 

Florarium ini akan menggunakan jenis struktur Steel Arch atau baja lengkung dengan 

dikombinasikan dengan double-v hanger yang berfungsi untuk menggantungkan kaca 

yang ada dibawahnya yang juga telah diikat menggunakan system x-spider. 

b) Struktur pondasi bangunan
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Boyolali Florarium ini akan menggunakan struktur pondasi berjenis tiang pancang yang 

sudah biasa digunakan untuk bangunan tinggi dan bangunan-bangunan yang 

membutuhkan kekuatan lebih. 

Gambar 9. Pondasi Tiang Pancang 
Sumber : google.com 

3.6.2 Sistem utilitas 

a) Suhu

Pada Florarium ini akan menggunakan teknologi pengatur suhu berupa pendingin 

ruangan dengan sistem central atau terpusat. Sistem Air Conditioner (AC) Central adalah 

suatu sistem AC dimana proses pendingin udaranya terpusat pada satu tempat dan 

kemudian ditransferkan atau alirkan ke semua ruangan yang terhubung. Sistem pendingin 

ruangan ini akan disesuaikan kebutuhannya dengan karakteristik setiap dome sehingga 

pemakaian energi akan lebih efektif.  

b) Sampah

Gambar 10. Skema Pemanfaatan 

Sampah Sumber : Analisis Penulis, 

2019 
c) Pencahayaan (Cahaya matahari)

Florarium ini akan menggunakan material kaca dengan karakteristik dapat menyerap 

cahaya masuk hingga 90% dan juga dapat menangkap sinar ultraviolet. Dan yang paling 

utama karena prinsip pada bangunan ini yaitu untuk mengurangi tingkat pemanasan 

global maka material kaca tersebut juga harus menangkap sinar matahari dan 

memantulkan sinar matahari ke atmosfer dengan minim. Material yang dapat digunakan 

yaitu berupa kaca laminated glass polyvynil butiral. Setiap kubah konservatori akan 
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menggunakan atap kaca yang lapisannya disesuaikan dengan kebutuhan sinar matahari 

yang dibutuhkan. 

d) Kelembaban

Sistem pengaturan kelembaban pada Boyolali Florarium akan menggunakan  sistem 

metal-organic framework atau MOF. Modularitas MOFs, merupakan area permukaan 

ultra-tinggi, dan volume pori-pori besar. Teknologi ini dikombinasikan dengan 

kemampuan untuk mengendalikan fungsi permukaan pori dan ukuran dan bentuk pori 

sehingga menempatkan MOF sebagai kandidat prospektif untuk sistem kontrol 

kelembaban yang hemat energi dan hemat biaya. Dengan teknologi MOF ini maka 

kondisi kelembaban pada tiap ruangan Florarium bisa di awasi dan diatur sesuai 

kebutuhan hingga tingkatan 75%. 

e) Pengairan (Hidrasi)

Sistem pengairan pada Boyolali Florarium akan menggunakan teknologi berupa sejenis 

pop-up sprinkler , yang akan diletakan di beberapa titik dekat tanaman yang sudah diatur 

berdasarkan clusternya dan kebutuhan akan air atau curah hujannya. Sistem sprinkler ini 

akan bersifat otomatis yang akan aktif sendiri sesuai dengan waktu atau jadwal yang telah 

ditentukan. 

f) Air hujan

Gambar 11. Skema Pemanfaatan Air Hujan 

Sumber : google.com 

g) Sumber energi

Florarium ini akan menggunakan sumber energi yang berasal dari unsur yang tidak akan 

pernah habis dan juga gratis yaitu dengan memanfaatkan sumber energi dari sinar 

matahari. Teknologi yang akan digunakan yaitu Solar PV (Fotovoltaik). Solar PV ini akan 

digunakan sebagai sumber energi listrik yang dibutuhkan pada semua kegiatan yang 

dibutuhkan pada bangunan florarium dengan presentase penggunaan lebih dari 50%. 
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Gambar 12. Skema Cara Kerja Solar Panel 
Sumber : google.com 

3.7 Analisa dan Konsep Penekanan Arsitektur 

Pendekatan aspek arsitektural pada bangunan Boyolali Florarium ini merujuk pada 

konsep green architecture. Maksud green disini dapat di interpretasikan sebagai 

sustainable (berkelanjutan), earthfriendly (ramah lingkungan), dan high performance 

building (bangunan dengan performa sangat baik). 

4. PENUTUP

Dalam perancangan Boyolali Florarium ada beberapa tujuan yang ingin dicapai yaitu 

sebagai berikut : 

a) Merencanakan dan mendesain sebuah konsep perencanaan rumah tanaman dengan

memperhatikan jumlah kebutuhan dan pengelolaan ruang yang dikemas dengan

unsur edukatif, rekreatif dan observatif.

b) Menerapkan sistem Super Green House serta memadukan unsur keterikatan manusia,

alam dan teknologi modern sebagai salah satu langkah untuk meresponse dan

mengantisipasi perubahan iklim yang dapat mengancam keberlangsung makhluk

hidup khususnya keanekaragaman hayati atau flora.
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