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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Pengertian Judul 

Desain yang akan direncanakan berjudul “Taman Edukasi dan Galeri 

Jamu di Desa Nguter, Sukoharjo dengan Pendekatan Arsitektur Tropis”. 

Maksud dari judul di atas adalah: 

Taman : Sebuah tempat yang terencana atau sengaja di rencanakan yang di 

buat oleh manusia, biasanya terletak di luar ruangan di buat untuk 

menampilkan keindahan dari berbagai tanaman dan bentuk alami. 

Taman terbagi menjadi dua jenis yaitu taman alami dan taman 

buatan, taman yang sering dijumpai adalah taman rumah tinggal, 

taman lingkungan, taman bermain, taman rekreasi dan taman 

botani. Taman berasal dari kata Gard yang berarti menjaga dan 

Eden yang berarti kesenangan. Jadi bisa di artikan bahwa taman 

yaitu sebuah tempat yang digunakan untuk bersenang-senang dan 

dijaga keberadaannya. 

Edukasi :  Edukasi atau disebut juga dengan pendidikan merupakan segala 

upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain baik 

individu, kelompok, atau masyarakat sehingga mereka melakukan 

apa yang diharapkan oleh pelaku pendidikan (Notoadmojo, 2003).  

Galeri : Menurut Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional (2003) 

Galeri adalah selasar atau tempat; dapat pula diartikan sebagai 

tempat yang memamerkan karya seni tiga dimensional karya 

seorang atau sekelompok seniman atau bisa juga didefinisikan 

sebagai ruangan atau gedung tempat untuk memamerkan benda 

atau karya seni. 

Jamu : Obat tradisional yang berasal darti bahan tumbuh-tumbuhan, 

hewani, dan mineral. Sediaan galeniknya (sediaan sarian) atau 

campuran dari bahan tersebut yang belum dibekukan dan sediaan 

dan dipergunakan dalam upaya pengobatan berdasarkan 

pengalaman. Bentuk sediaan sarian berwujud sabagai serbuk 
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seduhan, racikan/rajangan untuk seduhan dan untuk seduhan dan 

sebagainya. Istilah penggunaan masih memakai pengertian 

tradisional seperti tolak angin, pegal linu, sekalor dan galian 

singset. Sedangkan fitormaka adalah sediaan obat yang telah di 

buktikan keamanannya dan khasiatnya, bahan bakunya terdiri dari 

simplisasi atau sediaan galenik yang telah memenuhi persyaratan 

yang berlaku. Istilah cara penggunaannya menggunakan pengertian 

farmakologik seperti diuretic, analgesic dan antipiretik. (sumarny, 

2002) 

Desa : Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan 

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (menurut UU RI No 6 Tahun 2014). 

Nguter : Sebuah desa dan sebuah kecamatan yang terletak di, Kabupaten 

Sukoharjo. Di mana total populasi penduduknya kurang lebih 

64.435 jiwa. 

Arsitektur Tropis : Menurut Amos Rappoport (1981) arsitektur adalah ruang 

tempat hidup manusia, yang lebih dari sekedar fisik, tapi 

juga menyangkut pranata-pranata budaya dasar. Pengertian 

tropis berasal dari kata tropicos dalam bahasa Yunani Kuno 

berarti garis balik. Daerah tropis dapat dibagi dalam dua 

kelompok iklim utama yaitu tropis basah dan tropis. 

Indonesia termasuk dalam daerah tropis lembab yang 

ditandai oleh kelembaban udara yang relatif tinggi pada 

umumnya di atas 90%, curah hujan yang tinggi, serta 

temperatur rata-rata tahunan di atas 18ºC dan biasanya 

sekitar 23ºC dan dapat mencapai 38ºC dalam musim 
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kemarau. Lebih khusus lagi, Indonesia termasuk dalam 

daerah sekunder hutan hujan tropis (tropis lembab).  

Jadi pengertian “Taman Edukasi dan Galeri Jamu di Desa Nguter, 

Sukoharjo dengan Pendekatan Arsitektur Tropis” mengembangkan dan 

membuat kawasan industri jamu sebagai wisata kesehatan dan tempat Galeri 

bagi pengunjung ataupun wisatawan dan memperbaiki potensi yang ada 

dengan konsep pendekatan Arsitektur Tropis. 

 

1.2. Latar Belakang 

Sukoharjo adalah Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, dimana pusat 

pemerintahannya berada di Kota Sukoharjo, sekitar 10 km sebelah selatan Kota 

Surakarta. Kabupaten ini berbatasan dengan Kota Surakarta di Utara, Kabupaten 

Karanganyar di Timur, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Gunung Kidul di 

Selatan, serta Kabupaten Klaten dan Kabupaten Boyolali di Barat. Sukoharjo 

adalah kota yang sangat nyaman, kota yang asri dan menjadi dambaan seperti 

slogan dari Sukoharjo itu sendiri yaitu Sukoharjo Makmur. Sukoharjo MAKMUR 

juga mempunyai arti atau kepanjangan dari Maju Aman Konstitusional Mantap 

Unggul Rapi. Adapun Kecamatan yang berada di Kabupaten Sukoharjo adalah 

Kecamatan Baki, Kecamatan Bendosari,  Kecamatan Bulu,  Kecamatan Gatak, 

Kecamatan Grogol, Kecamatan Kartasura, Kecamatan Mojolaban, Kecamatan 

Nguter,  Kecamatan Polokarto, Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Tawangsari, 

Kecamatan Weru. Kabupaten Sukoharjo juga terkenal dengan hasil pertanian, 

kerajinan, serta produksi jamu. Jamu sendiri adalah Industri unggulan yang 

identik dengan Kecamatan Nguter.  

 Kecamatan Nguter terdapat beberapa desa antara lain Juron, Lawu, 

Nguter, Kedungwinong, Tanjungrejo, Tanjung, Baran, Daleman, Pengkol, Plesan, 

Kepuh, Gupit, Pondok, Serut, Celep. Di Kecamatan Nguter tepatnya Desa Nguter 

terdapat Industri jamu yang menjadi ciri khas dan pembuat jamu tradisional 

sangat berpotensi untuk menunjang berkembangnya produksi jamu tradisional di 

Kecamatan Nguter khususnya Desa Nguter.  

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten
https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi
https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Tengah
https://id.wikipedia.org/wiki/Sukoharjo,_Sukoharjo
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Surakarta
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Surakarta
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Surakarta
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Karanganyar
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Karanganyar
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Wonogiri
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Gunung_Kidul
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Klaten
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Boyolali
https://id.wikipedia.org/wiki/Juron,_Nguter,_Sukoharjo
https://id.wikipedia.org/wiki/Lawu,_Nguter,_Sukoharjo
https://id.wikipedia.org/wiki/Nguter,_Nguter,_Sukoharjo
https://id.wikipedia.org/wiki/Kedungwinong,_Nguter,_Sukoharjo
https://id.wikipedia.org/wiki/Tanjungrejo,_Nguter,_Sukoharjo
https://id.wikipedia.org/wiki/Tanjung,_Nguter,_Sukoharjo
https://id.wikipedia.org/wiki/Baran,_Nguter,_Sukoharjo
https://id.wikipedia.org/wiki/Daleman,_Nguter,_Sukoharjo
https://id.wikipedia.org/wiki/Pengkol,_Nguter,_Sukoharjo
https://id.wikipedia.org/wiki/Plesan,_Nguter,_Sukoharjo
https://id.wikipedia.org/wiki/Kepuh,_Nguter,_Sukoharjo
https://id.wikipedia.org/wiki/Gupit,_Nguter,_Sukoharjo
https://id.wikipedia.org/wiki/Pondok,_Nguter,_Sukoharjo
https://id.wikipedia.org/wiki/Serut,_Nguter,_Sukoharjo
https://id.wikipedia.org/wiki/Celep,_Nguter,_Sukoharjo
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 Jamu sendiri di Desa Nguter sudah muncul sejak tahun 1960 namun 

pemerintah pada waktu itu belum memberikan perhatian dan pengembangan 

secara khusus kepada Desa Nguter. Seiring berjalannya waktu para peracik jamu 

tradisional di Desa Nguter semakin meningkat yang pada awalnya Industri rumah 

tangga jamu tradisional pada tahun 1984 terdapat 35 industri rumah tangga jamu 

tradisional dengan keseluruhan pekerja sebanyak 49 orang. Industri rumah tangga 

jamu tradisional pada tahun selanjutnya bertambah menjadi 36 dengan total 

pekerja 52 orang (BPS Sukoharjo dalam Angka. 1987). Pada tahun 2012 

meningkat menjadi 1000 orang yang bekerja sebagai pembuat jamu dan terus 

meningkat sampai sekarang  Tetapi pada saat ini masih banyak produsen jamu 

tradisional di Desa Nguter yang mengeluhkan regulasi pemerintah tentang 

registrasi obat tradisional yang membuat para pembuat jamu menjerit. ditambah 

lagi masih banyaknya para pengusaha jamu lokal yang kesulitan untuk 

mendapatkan modal  Tetapi dengan masalah yang sedemikian rupa, para 

pengusaha jamu tetap menjaga mutu dan khasiat dari jamu-jamu yang diproduksi 

karena banyak pengusaha yang mengikuti program pemerintah yaitu Bintek. Di 

dalam bintek tersebut para pembuat jamu diajarkan manajemen mutu sehingga 

kualitas dan khasiatnya terjaga dengan baik. 

 Pada tanggal 23/11/2012 Desa Nguter Dinobatkan sebagai “Kampung 

Jamu” oleh Dra. Maura Linda Sitanggang mewakili Menteri Kesehatan RI tetapi 

lagi-lagi tidak di imbangi dengan sikap pemerintah untuk lebih meningkatkan 

Potensi Jamu tradisional untuk mengangkat nilai-nilai lokal yang ada di Desa 

Nguter. 

Oleh karena itu penulis mempunyai gagasan untuk mengembangkan Desa 

Nguter sebagai “Taman Edukasi dan Galeri Jamu di Desa Nguter, Sukoharjo 

dengan Pendekatan Arsitektur Tropis” dengan mengangkat objek utama yaitu  

taman, industri, dan Galeri jamu tradisional dengan konsep arsitektur tropis 

karena jamu berasal dari alam sehingga penulis mempunyai gagasan desain 

dengan menggunakan pendekatan arsitektur tropis agar semuanya alami dan juga 
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untuk mempertahankan kualitas bahan alami sehingga dapat meningkatkan mutu 

dari produk jamu tradisional tersebut. 

1.3. Rumusan Masalah 

1.3.1 Permasalahan 

a. Bagaimana cara membuat Desa Nguter mempunyai tempat wisata 

jamu, dan wisata edukasi dengan pendekatan arsitektur tropis.  

b. Bagaimana cara mendesain wisata edukasi dengan pendekatan 

arsitektur tropis. 

1.4. Tujuan & Sasaran 

1.4.1 Tujuan 

a. Menata kawasan Industri Jamu Tradisional di Desa Nguter sebagai 

Wisata edukasi bagi pengunjung dan wisatawan yang datang ke 

Desa Nguter. 

b. Mendesain fasilitas-fasilitas pendukung untuk mendukung wisata 

edukasi yang sesuai dengan konsep desa wisata yang berbasis 

arsitektur tropis. 

c. Merancang konsep arsitektur tropis pada bangunan galeri jamu. 

1.5. Manfaat 

a. Meningkatkan perekonomian Masyarakat Desa Nguter 

b. Memajukan produksi jamu dalam hal mutu dan kualitas serta memberikan 

informasi-informasi tentang obat tradisional kepada masyarakat luar Desa 

Nguter sehingga dapat mengangkat nama Desa Nguter. 

1.6. Lingkup Pembahasan 

Pembahansan yang ditekankan pada aspek perencanaan dan perancangan 

arsitektur untuk “Taman Edukasi dan Galeri Jamu di Desa Nguter, 

Sukoharjo dengan Pendekatan Arsitektur Tropis”. Yang meliputi aspek 

fisik maupun non fisik. 
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1.7. Metode Pembahasan 

Metode penulisan yang dilakukan adalah mengadakan pengumpulan data 

melalui analisis sintesis, dimana data yang dianalisis disatukan kembali untuk 

disintesiskan. Kemudian hasil dari analisis-analisis tersebut dilakukan suatu 

pendekatan yang menjadi dasar penyusunan konsep program perencanaan dan 

perancangan. Adapun tahap yang dilalui yaitu :  

a. Mengidentifikasi permasalahan yang muncul dalam proses 

perencanaan dan perancangan.  

b. Menganalisa permasalahan berdasarkan data primer dan sekunder 

serta menyimpulkannya yang digunakan sebagai alternatif pemecahan.  

c. Mengadakan pendekatan-pendekatan untuk mendapatkan solusi dan 

merumuskan hasil-hasil kedalam suatu rumusan konsep perancangan. 

1.7.1 Sistematika Pembahasan 

1) Studi Literatur 

Mempelajari literature-literatur yang berkaitan dengan teori, konsep 

dan  standar perancangan “Taman Edukasi dan Galeri Jamu di 

Desa Nguter, Sukoharjo dengan Pendekatan Arsitektur Tropis”. 

2) Wawancara 

Penulis melakukan wawancara dengan petinggi desa mengenai berita 

dan  masalah yang berkaitan dengan perencanaan dan perancangan 

“Taman Edukasi dan Galeri Jamu di Desa Nguter, Sukoharjo 

dengan Pendekatan Arsitektur Tropis”. 

3) Observasi 

Mengadakan pengamatan ke beberapa obyek yang mempunyai 

potensi untuk mengembangkan “Taman Edukasi dan Galeri Jamu 

di Desa Nguter, Sukoharjo dengan Pendekatan Arsitektur 

Tropis”, dan guna memperoleh data kebutuhan ruang. 

4) Studi Komparatif 

Melakukan perbandingan data terhadap hasil observasi yang 

dilakukan pada beberapa wilayah yang dipilih untuk di analisa 
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kriterianya dan di terapkan pada wilayah “Taman Edukasi dan 

Galeri Jamu di Desa Nguter, Sukoharjo dengan Pendekatan 

Arsitektur Tropis” yang akan diterapkan di Desa Nguter. 

5)  Analisis 

Dengan cara menganalisa data-data fisik dan non-fisik yang 

diperlukan kemudian digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 

mendesain “Taman Edukasi dan Galeri Jamu di Desa Nguter, 

Sukoharjo dengan Pendekatan Arsitektur Tropis” 

1.8. Sistematika Penulisan 

Laporan DP3A ini disusun dalam empat tahap, mencakup hal-hal yang 

berhubungan dengan proses Dasar Program Perencanaan dan Perancangan 

Arsitektur. Mencakup latar belakang, tujuan, permasalahan, kajian teori, 

kajian lokasi dan analisis pendekatan serta konsep perencanaan dan 

perancangan. 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisikan pengertian judul dan latar belakang permasalahan yang 

diangkat sebagai dasar untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai 

dalam sasaran dengan penggunaan metode-metode tertentu. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Berisikan tentang literatur-literatur yang terkait dengan industri jamu, 

pusat riset, pendidikan/edukasi, kajian tentang kepariwisaan, 

pengertian desa wisata kreatif, elemen rancang kota, budaya lokal, 

kawasan, industri kecil dan arsitektur ramah lingkungan. Untuk 

“Taman Edukasi dan Galeri Jamu di Desa Nguter, Sukoharjo 

dengan Pendekatan Arsitektur Tropis”. 

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PERENCANAAN 

Memberikan tinjauan mengenai lokasi perencanaan, seperti lokasi dan 

lingkungan eksternalnya, aspek fisik, dan kebijakan pembangunan. 
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BAB IV ANALISIS PENDEKATAN DAN KONSEP PERENCANAAN 

DAN PERANCANGAN 

Bab ini menjelaskan gagasan perencanaan, analisa dan konsep site, 

analisa dan konsep arsitektur, analisa dan konsep utilitas, analisa dan 

konsep struktur, analisa dan konsep pengkondisian ruang. 

 


