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BOTANICAL GARDEN DI BOYOLALI 
Abstrak 

Dalam sepuluh tahun terakhir, Boyolali telah menunjukkan pertumbuhan besar dalam 
pengembangan infrastruktur, terutama pembangunan ruang publik dan masyarakat. 
Banyak pengembangan yang telah dilakukan Pemerintah Daerah Boyolali, salah 
satunya adalah Botanical Garden yang berkerjasama dengan LIPI untuk menciptakan 
Kebun Botani berbasis eco-region di tiap daerah. Desain Botanical Garden berfokus 
pada wisata konservasi dan edukasi dengan menerapkan pengalaman belajar yang 
atraktif sebagai daya tarik. Desain Botanical Garden mencoba mengarahkan elemen 
arsitektur ke arah desain yang memberi kesan natural dan menyatu pada lingkungan 
alam. Unsur-unsur arsitektur yang dapat membantu membentuk lingkungan yang 
atraktif dalam kawasan konservasi dan wisata edukasi ini adalah: Bentuk, Pengaturan 
Lansekap, Pemilihan Warna, Bahan, Bukaan dan Pencahayaan. Elemen-elemen ini 
dapat membantu menciptakan kesan atraktif pada lingkungan. Kesan yang perlu 
disampaikan oleh desain  adalah untuk membuat lingkungan konservasi yang natural 
bagi tumbuhan, edukatif bagi pengunjung serta kesan yang dapat meningkatkan 
hubungan lingkungan buatan manusia dengan alam. 

Kata Kunci : Kebun Raya Daerah, Kebun Botani, Arsitektur Hijau, Arsitektur 
Lansekap. 

Abstract 

In the last ten years, Boyolali has shown great growth in infrastructure development, 
especially the development of public and community spaces. Many developments have 
been carried out by the Boyolali Regional Government, one of which is the Botanical 
Garden in collaboration with LIPI to create eco-region-based Botanical Gardens in 
each region. The Botanical Garden design focuses on conservation and educational 
tourism by applying an attractive learning experience as an attraction. The Botanical 
Garden design tries to direct architectural elements towards a design that gives a natural 
impression and blends into the natural environment. Architectural elements that can 
help form an attractive environment in this conservation and educational tourism area 
are: Shape, Landscape Arrangement, Color Selection, Materials, Openings and 
Lighting. These elements can help create an attractive impression to the environment. 
The impression that the design needs to convey is to create a natural conservation 
environment for plants, educative for visitors and an impression that can enhance the 
relationship between the man-made environment and nature. 

 

Keyword : Botanical Garden, Botanic Garden, Green Architecture, Landscape 
Architectur
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1. PENDAHULUAN 

Indonesia terkenal sebagai Negara dengan kekayaan hayati yang berlimpah, lebih dari 

10% jenis tumbuhan diseluruh dunia atau setidaknya 25.000 jenis tumbuhan menjadi 

kekayaan flora Indonesia. Namun, keberlangsungan hidup tumbuhan asli di Indonesia 

mulai terancam karena terjadinya perubahan iklim yang terjadi akibat kenaikan suhu yang 

terjadi belakangan ini. Kenaikan suhu tersebut terjadi sejak revolusi industri karena 

adanya peningkatan jumlah emisi gas efek rumah kaca. Hal ini menyebabkan terjadinya 

fenomena alam seperti kebakaran hutan, banjir dan sebagainya. Kondisi ini diperparah 

dengan kerusakan yang ditimbulkan oleh manusia sendiri yang sebagian berdampak bagi 

flora yang ada. 

Peningkatan suhu muka bumi telah lama diketahui oleh manusia, akan tetapi belum 

mendapat solusi yang berarti. Salah satu dampak adalah menurunnya kualitas lingkungan 

hidup. Lingkungan menjadi terancam karena perubahan suhu tersebut menjadikan pola 

cuaca yang tidak teratur, sedangkan tanaman dan binatang sulit untuk beradaptasi dan 

pada akhirnya tumbuhan dapat mati dan hewan akan mencari area lain yang tentu akan 

mengancam manusia. Oleh karena itu perlu adanya upaya pencegahan dampak yang lebih 

besar. 

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menyediakan Botanical Garden 

yang mana terdapat usaha untuk mengkonservasi tumbuh-tumbuhan sekaligus 

mengupayakan pembibitan dan pengembangan tanaman. Selain itu, perlu adanya upaya 

edukasi pada masyarakat untuk menigkatkan kesadaran dalam melestarikan alam 

sekaligus mencegah dampak perubahan iklim mulai dari lingkungan sekitar. 

Botanical Garden adalah suatu tempat atau wadah yang mempunyai fungsi utama 

sebagai lembaga konservasi ex-situ yang melakukan usaha koleksi, pemeliharaan, dan 

penangkaran berbagai jenis tumbuhan dalam rangka membentuk dan mengembangkan 

habitat baru. Kebun ini juga bisa dimanfaatkan sebagai sarana perlindungan dan 

pelestarian alam dan dimanfaatkan sebagai sarana pendidikan, pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, serta sarana rekreasi yang sehat (LIPI, 2007). 

Botanical Garden pertama di Indonesia adalah Kebun Raya Bogor yang didirikan 

pada 18 Mei 1817 oleh Prof Dr CGL Reindwardt. Awalnya, Kebun Raya ini diberi nama 

Lands Plantentuinte Buitenzorg yang selanjutnya lebih dikenal dengan nama Kebun Raya 

Bogor, nama Kebun Raya digunakan karena tapak pada kawasan tersebut sangat luas. 
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Kawasan ini merupakan asal-muasal pelestarian jenis tumbuhan secara ex-situ di 

Indonesia. Meskipun dalam awal sejarahnya Kebun Raya Bogor adalah tempat untuk 

menampung jenis-jenis tumbuhan pendatang yang bernilai ekonomi, secara perlahan tapi 

pasti kebun ini berkembang menjadi kebun botani. Sebuah kebun untuk tapak pelestarian 

dan ilmu pengetahuan. 

Kemudian dikembangkan juga oleh LIPI beberapa Kebun Raya di tempat yang 

berbeda demi pengembangan koleksi tanaman yang disesuaikan iklim yang ada di 

Indonesia. Kebun Raya tersebut adalah: Kebun Raya Cibodas, Kebun Raya Purwodadi, 

Kebun Raya Eka Karya Bali, dan Kebun Raya Baturaden. Dalam target 8 Global Strategy 

for Plant Conservation (GSPC-CBD 2010-2020) menyebutkan bahwa minimal 75% 

tumbuhan terancam kepunahan telah dikoleksi secara ex situ di negara asalnya, dan 20% 

di antaranya dimasukkan dalam program pemulihan dan restorasi.  

Secara Keseluruhan Indonesia memiliki 437 spesies tumbuhan yang terancam 

kepunahan, sementara hingga tahun 2018, Kebun Raya yang ada baru mampu mengoleksi 

122 spesies tumbuhan yang terancam kepunahan atau 28.5% dari seluruh spesies terancam 

di Indonesia (Widyatmoko, 2019). Maka dari itu, perlu dilakukan pengembangan 

Botanical Garden berbasis ekoregion untuk mengkonservasi tumbuhan pada tiap daerah 

di Indonesia, atau bisa disebut sebagai Kebun Raya Daerah. 

Mengacu pada perkiraan ketersediaan dan daya dukungnya, Kebun Raya hanya 

mempunyai kemampuan mengkonservasi 30-40% tumbuhan di Indonesia. Sehingga, 

dengan adanya Kebun Raya Daerah dapat menjadi Botanical Garden yang dapat 

merepresentasikan tumbuhan berdasarkan regionalnya di Indonesia. Idealnya sebuah 

Botanical Garden mampu mengkonservasi setiap jenis tumbuhan Indonesia sesuai dengan 

spesifikasi habitatnya. 

Indrokilo Botanical Garden merupakan Kebun Raya Daerah yang menjadi salah 

satu usaha dari pemerintah kabupaten Boyolali yang dicanangkan oleh Bupati Boyolali 

sebagai salah satu upaya dalam mengembangkan dan menyelamatkan lingkungan. Kebun 

Raya ini merupakan tempat pemeliharaan, edukasi, rekreasi dan sebagai tempat 

penyelamatan tumbuh-tumbuhan yang mulai langka karena degradasi habitat. Degradasi 

habitat adalah penurunan kualitas tempat tinggal makhluk hidup tertentu yang dipicu oleh 

aktivitas manusia maupun alam yang berdampak kepada habitat tersebut tetapi pada 

manusia karena kawasan yang terdegradasi menjadi hilang karena desertifikasi tanah, 

erosi, dan penipisan nutrisi pada tanah.  
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Kawasan Indrokilo Botanical Garden terletak di Kelurahan Kemiri, Kecamatan 

Mojosongo, Kabupaten Boyolali dengan luas 10 hektar. Botanical Garden sebelumnya 

merupakan tegalan milik kas desa dengan jarak 521m dari jalur utama Boyolali-Klaten. 

Kebun Botani ini merupakan ekoregion dengan tema tumbuhan hutan hujan dataran 

rendah Jawa bagian timur. kondisi geografis Boyolali terletak dikaki Gunung Merapi dan 

Gunung Merbabu sehingga menjadikan kawasan ini cenderung lebih subur. 

Keadaan Indrokilo Botanical Garden diresmikan pada 3 Mei 2019 terbilang masih 

baru dan masih memerlukan banyak pengembangan. Pembangunan dengan konsep 

bangunan-bangunan yang iconic menjadikan Indrokilo Botanical Garden sebagai wisata 

yang diminati, tidak hanya sebagai sarana konservasi tumbuhan dan sebagai sarana 

penelitian bagi ahli dan akademisi, akan tetapi menjadi daya tarik wisata bagi masyarakat 

umum. Selain itu kawasan ini telah memliki Tourism Information Center (TIC) untuk 

memudahkan pengunjung dalam mencari informasi pada botanical garden, gedung 

pengelola yang menjadi pusat penelitian, area pembimbitan, area koleksi tanaman mulai 

untuk buah-buahan lokal, paku-pakuan hingga tanaman jamu. Kedepannya, pemerintah 

daerah dan pengelola Botanical Garden memiliki wacana untuk mengembangkan fasilitas 

untuk retail, kafetaria dan berencana untuk mengkonsep menjadi tempat wisata day and 

night yang diharapkan mampu memberikan pengalaman baru yaitu wisata kebun raya di 

malam hari. Sehingga dapat menarik minat masyarakat sekitar maupun dari luar untuk 

berkunjung ke kawasan ini. 

Oleh karena itu, perlu adanya kajian lebih detail mengenai kondisi dan kebutuhan 

ruang mendatang. Selain itu strategi yang tepat dengan melihat potensi untuk menjadikan 

Indrokilo Botanical Garden ini dapat menjadi kawasan konservasi dan wisata yang dapat 

dijadikan sebagai sarana edukasi dan penelitian yang atraktif bagi masyarakat. 

2. METODE 

Dari latar belakang tersebut, maka dapat ditentukan rumusan permasalahan 

“Bagaimana mendesain Botanical Garden sebagai kawasan konservasi tanaman yang 

dapat dijadikan sebagai sarana penelitian dan wisata edukasi yang atraktif bagi 

masyarakat.” 

Tujuan yang ingin dicapai dari perencanaan dan perancangan Botanical Garden 

adalah: 
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1. Merancang dan mendesain Botanical Garden yang dapat menjadi kawasan 

konservasi sebagai sarana penelitian. 

2. Merancang dan mendesain Botanical Garden sebagai wisata edukasi. 

3. Merancang dan mendesain Botanical Garden yang atraktif. 

Ketentuan konsep yang ada dalam sebuah Botanical Garden dengan 

memperhatikan tumbuhan konservasi dan pengelolaan serta perawatannya. menerapkan 

konsep Botanical Garden yang atraktif sebagai sarana wisata edukasi yang meningkatkan 

hubungan antara lingkungan buatan manusia dengan alam. sehingga dapat mendukung 

upaya pelestarian alam dari ancaman akibat degradasi habitat serta menyelaraskan dengan 

program LIPI dalam menciptakan Botanical Garden berbasis ekoregion. Jika berhasil dan 

berjalan dengan baik maka aspek dari konsep tersebut akan memberikan manfaat yang 

sangat banyak bagi makhluk hidup untuk keberlangsungan hidup di masa sekarang bahkan 

di masa yang akan datang. 

Proses desain mengacu pada indikator dan parameter yang diperoleh dari tinjauan 

pustaka, adapun uraiannya sebagai berikut : 

Tabel 1 Indikator dan Parameter Desain 

Indikator Parameter 
Tujuan 1: Merancang Botanical Garden sebagai sarana konservasi. 
1. Menghasilkan rancangan ruang 
bagi tumbuhan konservasi. 

1.1 Memberikan Sarana berupa tempat 
untuk tumbuhan konservasi. 

1.2 Mengupayakan Pemeliharaan dan 
Pengembangbiakan tumbuhan 
konservasi. 

2. Menyediakan ruang dokumentasi 
tumbuhan. 

1.3 Menciptakan perpustakaan dan 
herbarium sebagai tempat 
mengumpulkan informasi mengenai 
tumbuhan dan lingkungan. 

Tujuan 2: Merancang Botanical Garden sebagai sarana edukasi dan 
penelitian. 
a. Menciptakan ruang pembelajaran 

bagi pengunjung mengenai 
kepedulian akan tumbuhan dan 
lingkungan. 

2.1 Menciptakan ruang-ruang lenskap 
dengan kebutuhan pendekatan tata 
lansekap berupa taman tematik 
dengan informasi mengenai masing-
masing tumbuhan. 

b. Menciptakan ruang bagi 
pengunjung untuk aktif 
berpartisipasi dalam proses 
pembelajaran 

2.2 Menciptakan ruang bagi pengunjung 
untuk aktif berpartisipasi dalam 
proses pembelajaran 

Tujuan 3: Merancang Botanical Garden sebagai sarana Atraktif. 
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Menghasilkan rancangan ruang 
yang menyenangkan dan mampu 
membangkitkan minat seseorang. 

3.1.a Pemilihan bentuk ruang, 
bangunan, lansekap yang secara 
estetik dan menarik. 

3.1.b Menghadirkan komponen alam 
dalam ruang dan bangunan. 

Menghasilkan rancangan yang 
memelihara dan meningkatkan 
interaksi fisiologis dan psikologis 
manusia dengan alam 

3.2.a Pemilihan warna ruang, bangunan, 
lansekap yang menarik dan sesuai 
dengan kondisi site. 

3.2.b Pemilihan warna ruang, bangunan, 
lansekap mengandung karakteristik 
susana alam seperti: tanah, batuan, 
langit dan tanaman. 

 3.3.a Pemilihan material bangunan yang 
ramah lingkungan. 

3.3.b Menggunakan material lokal. 
3.3.c Menyertakan material kayu dan 

batu. 
 3.4.a Merancang bukaan dan 

pencahayaan alami. 
3.4b Merancang passive heating and 
cooling. 

 Mengolah dan menata pola kawasan 
dengan mengacu pada bentuk dan fungsi 
yang ditemukan di alam. 

 

Dalam perencanaan dan perancangan ini,  penulis berencana untuk mendesain 

Botanical Garden pada kawasan eksisting Kebun Raya Indrokilo di Boyolali dimana 

penulis mendesain baru keseluruhan site kecuali jalur masuk yang tidak berubah 

mengikuti yang sudah ada pada eksisting agar desain terlihat signifikan perbedaannya. 

Kemudian kawasan pada tugas akhir ini ditambah dengan ekstensi tegalan kas desa 

(gambar 23) sebagai kawasan konservasi tanaman, sarana wisata edukasi yang atraktif 

bagi masyarakat. Alasan mengapa perlu adanya ekstensi dari luasan sebelumnya karena 

seperti yang terdapat pada tabel 1 bahwa site Indrokilo Botanical Garden dibanding 

dengan Kebun Raya Daerah lainnya termasuk memiliki luasan yang kecil, sedangkan ada 

potensi untuk di ektensi menggunakan lahan tegalan milik kas desa yang dapat 

dimanfaatkan untuk kebutuhan Botanical Garden. 

Site asli Indrokilo Botanical Garden memiliki luasan 101.000 m2 sedangkan lahan 

ekstensi kas desa seluas 79.166 m2 sehingga perancangan Botanical Garden ini memiliki 

total luasan sebesar 180.166 m2. Kawasan Botanical Garden ini akan dibagi menjadi 

beberapa zona, yaitu zona konservasi berupa kawasan pembibitan, laboratorium, dan 

lahan yang dihutankan, zona edukasi meliputi discovery garden, children’s garden dan 
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herbs garden, zona komunal meliputi tourist information center, hall, restaurant, café, 

perpustakaan, open scape dan parkir, zona waterscape dan zona servis. 

Tujuan Utama dari perencanaan dan perancangan kawasan Botanical Garden ini 

adalah untuk mengupayakan sebagai kawasan konservasi tumbuhan yang dapat dijadikan 

sebagai sarana penelitian dan wisata edukasi yang atraktif bagi masyarakat. Konservasi 

tanaman yang dimaksud berbasis eco region untuk konservasi tumbuhan tiap daerah di 

Indonesia, dengan begitu tumbuhan konservasi kawasan ini adalah tumbuhan yang hidup 

pada hutan hujan tropis dataran rendah jawa dengan ketinggian yang sesuai dengan lokasi 

yaitu 70-400 mdpl. Bentuk dari upaya konservasi ini merupakan lahan yang dihutankan 

dengan konsep walkable untuk masyarakat. Konservasi tumbuhan juga didukung dengan 

pusat pertumbuhan atau nursery serta laboratorium untuk keperluan penelitian. 

Kawasan akan didesain memusat ke bangunan utama yang berada di center untuk 

mengikat seluruh kegiatan di Botanical Garden. Bangunan utama memiliki fungsi 

komunal sebagai tempat berkumpul kemudian sarana pendukung berupa gym, restaurant, 

café, dan perpustakaan. Bangunan utama dikelilingi oleh ruang terbuka dan sarana edukasi 

berupa taman-taman tematik dengan koleksi tanaman tertentu serta terdapat taman 

edukasi aktif seperti Children’s Garden, Herbs Garden dan  Discovery Garden dimana 

jenis-jenis taman seperti ini masih belum banyak diterapkan di Botanical Garden yang 

ada di Indonesia, sehingga taman-taman ini dapat menjadi  attractiveness bagi kawasan 

ini. 

Kawasan ini berada di tanah latosol, dimana karakter dari jenis tanah ini adalah 

sulit untuk menyimpan air sehingga perlu adanya embung yang digunakan untuk 

menyimpan air dengan memanen air hujan (rain-harvesting) yang dapat digunakan 

sebagai sumber penyiraman tanaman dan kebutuhan lainnya. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisa ini dilakukan untuk menentukan pola ruang, sirkulasi dan perzoningan 

pada site botanical garden dimana dalam perencanaannya akan menerapkan prinsip-

prinsip yang ada pada pendekatan yang akan digunakan. Pola bentuk site yang ingin 

digunakan pada kawasan ini adalah pola bentuk terpusat yaitu berada di tengah-tengah 

kawasan dengan pertimbangan bangunan utama berupa visitor center yang merupakan 

area komunal berada di tengah untuk mengikat kegiatan pada botanical garden, sehingga 

mengarahkan pengunjung dari satu titik lalu dapat mengeksplor seluruh kawasan dan akan 
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kembali lagi pada titik utama. Pertimbangan lainnya adalah karena tumbuhan merupakan 

bagian solid pada konsep perancangan ini sehingga dengan pola bangunan yang berada 

pada satu titik dapat memaksimalkan lahan untuk tumbuhan di sekelilingnya. 

 

Gambar 1 Sketsa Massa 
Sumber : Analisa Penulis, 2020 

 
 Setelah menentukan titik kasar untuk meletakkan bangunan, kemudian 

menentukkan jalur sirkulasi pengunjung berupa pedestrian untuk menghubungkan 

aktivitas-aktivitas pada tiap bangunan dan juga taman. Konsep bentuk jalur sirkulasi pada 

titik pusat merupakan imitasi dari kelopak bunga mawar, bunga mawar sendiri merupakan 

bunga resmi dari Kabupaten Boyolali. 

 Loop 

Sketsa awal ruang terbuka dengan jalur melengkung dan berkelok yang 

menyerupai sayap kupu-kupu dimana menggambarkan sebagai loop bagi 

pengguna untuk bereksplorasi pada botanical garden sebelum kembali ke pusat, 

setiap loop akan bergerak melalui ruang-ruang yang memiliki fungsi yang lebih 

spesifik. 

Tata letak lansekap menentukan seperti apa ruang tersebut nantinya. Pepohonan 

yang lebat dapat menjadi jalur pejalan kaki dimana pengguna dapat larut dalam suasana 

di tengah hutan. Tempat-tempat dimana pepohonan mengelilingi area rerumputan dapat 

menjadi tempat berkumpul dengan suasana yang lebih private karena pepohonan tersebut 

seolah menjadi barrier dari keramaian, atau dapat dijadikan sebagai sarana meditasi. 

Bulevar pepohonan yang membentuk garis menjadi area pergerakan bagi pengunjung. 

Selain itu tempat-tempat tertentu dapat digunakan sebagai sarana pembibitan sayur-

sayuran, buah-buahan. Loop berperang penting pada desain ini dimana pengunjung 

bertemu bangunan yang sesuai dengan fungsinya masing-masing. 
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Gambar 2 Sketsa Peletakan Massa 
Sumber : Analisa Penulis, 2020 

 

Lansekap adalah adalah suatu tempat, wadah atau ruang rekonstruksi yang sengaja 

ditata untuk berbagai tujuan yang didasari atas persyaratan fungsi, bentuk dan estetika 

sebagai konsep lanjutan dalam penataan massa bangunan. Di dalam site botanical garden 

ini terdapat berbagai macam karakteristik vegetasi yang akan berpengaruh pada proses 

penaataan lansekap, diantaranya: 
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Gambar 3 Pola Vegetasi 

(a) Pola Terbuka (b) Pola Tersebar 

(c) Pola Sejajar (d) Pola Terutup 

Di dalam wisata Botanical Garden dibutuhkan analisa untuk pengguna dan 

aktivitasnya sehingga mengetahui kebutuhan ruang yang diperlukan sehingga saling 

berhubungan satu sama lain.  

a. Analisa Pengguna 

Menganalisis pengguna ruang yang memakai dan menggunakan ruang 

yang dibutuhkan oleh pelaku kegiatan di Botanical Garden Indrokilo. Pengguna 

ruang yang ada di wisata Botanical Garden meliputi pengunjung dan pengelola. 

Dimana jumlah pengguna pada kawasan ini diasumsikan sejumlah 3000 orang 

yang terdiri dari kalangan anak-anak, pelajar, akademisi maupun masyarakat 

umum. 

b. Analisa Aktivitas Pengguna 

Jenis kegiatan yang dilakukan oleh pengguna yang meliputi pengelola dan 

pengunjung di dalam suatu ruang yang nantinya akan membentuk program ruang. 

Kalangan anak-anak, pelajar masyarakat umum akan diarahkan ke aktivitas 

edukasi atau hanya untuk rekreasi. Pengunjung dari kalangan akademisi diarahkan 

ke aktivitas konservasi guna penelitian. 

c. Analisa Kebutuhan Ruang Pengguna 

(a) (b) 

(c) (d) 
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Pengelompokkan pengguna berdasar pada kategori kalangan, jenis 

kegiatan, tujuan dan jumlah pengunjung digunakan untuk menganalisa kebutuhan 

ruang pada Botanical Garden. 

 

User / Pelaku Kegiatan 
Kelomp

ok 
Kegiatan 

Kebutuhan Ruang 

P
en

gu
nj

un
g 

Anak-anak 
/ Pelajar 

Aktif 
Kegiatan 
Edukasi 

Children’s Garden 
Discovery Garden 
Herbs Garden 

Pasif 

K
eg

ia
ta

n 
P

en
un

ja
ng

 

Parking Area 
Hall 
Tourism Information 
Center 

Masyaraka
t 

Hall 
Toko/Retail 
Restaurant 
Café 
Perpustakaan 
Ruang Seminar 
Lavatory 

Akademisi 
dan 

Peneliti 

Aktif Kegiatan 
Konserv

asi 

Laboratorium 
Pusat Riset 

Pasif 
Taman Tematik 
Hutan Konservasi 

P
en

ge
lo

la
 

Administr
atif 

Aktif 

Kegiatan 
Pengelol

a 
Parkir Pengelola 

 Loket 

Servis 
Aktif 

Kegiatan 
Servis 

Pengelolaan Air 
Pengelolaan Limbah 
R. Genset 

Pasif 
Gudang Penyimpanan 
Loading Barang 

Tabel 2 Kebutuhan Ruang 
Sumber: Analisa Penulis, 2020 

 

d. Analisa Ruang Kebutuhan Ruang Tanaman 

Jenis flora sangat beragam jam setiap flora cara memiliki karakteristik dan fungsi 

yang berbeda-beda berdasarkan fungsi dan klasifikasinya nya terbagi menjadi beberapa 

kategori seperti berikut: 

a) Tanaman Hias 

Tanaman hias diartikan sebagai tanaman bunga-bungaan atau segala 

macam tanaman yang menghasilkan bentuk bunga. Sejalan dengan perkembangan 
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zaman serta kemajuan dari peradaban manusia, tanaman hias juga dapat diartikan 

sebagai semua jenis tanaman yang memiliki nilai hias atau keindahan (bunga, 

batang, daun, akar, aroma, dan lainnya nya) yang menimbulkan kesan seni. 

Tanaman hias mencakup semua tumbuhan, baik dalam bentuk fisik merambat, 

semak, perdu ataupun pohon yang dengan sengaja ditanam orang sebagai 

komponen taman kebun rumah penghias rumah penghias ruangan komponen 

riasan atau sebagai konsep karangan bunga. (Chairani, 2009 dalam Kurniajaya, 

2019). 

b) Tanaman Obat 

Tanaman obat merupakan spesies tanaman yang diketahui dipercaya dan 

benar-benar berhasiat sebagai obat (Utami P dan puspaningtyas, 2013 dalam 

Kurniajaya, 2019). Pengertian berhasiat obat adalah mengandung zat aktif yang 

berfungsi mengobati penyakit tertentu Atau jika tidak mengandung efek resultan 

atau Sinergi dari berbagai zat yang berfungsi mengobati (Indriati 2014 dalam 

Kurniajaya, 2019). 

c) Tanaman Langka  

Tumbuhan dikatakan langka apabila situasi atau kondisi populasi 

tumbuhan tersebut sudah jarang, walaupun pada saat ini mungkin belum atau tidak 

terancam kepunahan, namun ukuran sedemikian kecil sehingga bisa punah jika 

habitat atau lingkungannya memburuk atau rusak atau tidak ada aksi aksi 

konservasi dilakukan untuk menyelamatkannya (Widyatmoko dan Irawati, 2007 

dalam Kurniajaya, 2019). Acuan yang digunakan untuk menyatakan kategori 

kelangkaan suatu jenis tumbuhan adalah Tumbuhan Langka Indonesia yang 

diterbitkan oleh puslitbang biologi-LIPI tahun 2017. Acuan tersebut merupakan 

hasil kajian para pakar konservasi tumbuhan Indonesia 

Untuk menentukan jenis tumbuhan yang akan di tanam di Botanical Garden 

tentunya yang sesuai dengan iklim yang ada di site dan juga iklim yang dibutuhkan oleh 

tumbuhan yang akan ditanam. Karena tumbuhan yang dihadirkan di Botanical Garden ini 

merupakan tumbuhan yang hidupnya berbasis ekoregion Boyolali, sehingga kebutuhan 

iklimnya kurang lebih sama. Tetapi perlu dilakukan kajian berupa perbandingan dan 

pengelompokan tanaman berdasarkan tema yang sesuai.  
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Karakteristik iklim pada site yaitu di kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali 

dengan ketinggian 75-700 mdpl, dengan jenis iklim tropis, suhu 24oC-34oC (28oC per 

tahun), kelembaban 60%-90% dan curah hujan 70mm – 439mm. 

e. Diagram Ruang 

 

Gambar 4 Diagram Ruang 
 

No. Kelompok Kegiatan Luas 
   

1. Kegiatan Penerimaan 219 
2. Visitor Center 1152,55 
3. Kegiatan Pendukung 1144,9 
4. Kegiatan Parkir 9704 
5. Kegiatan Outdoor 168455,21 
    180165,66 

Tabel 3 Besaran Ruang 
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Gambar 5 Greenhouse 
Greenhouse pada kebun botani digunakana sebagai sarana perawatan serta memiliki fungsi 

display tanaman-tanaman tertentu, oleh karena itu perlu desain greenhouse yang memiliki 

sirkulasi udara, cahaya dan air yang baik dan juga untuk aksesibilitas pengunjung. 
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Gambar 6 Hutan Konservasi 
Konsep pada lahan yang dihutankan adalah walkable dengan jalur setapak sehingga 

pengunjung dapat merasakan sensasi berada di hutan. Pada hutan konservasi juga terdapat 

skywalks untuk memberikan pengalaman kepada pengunjung menikmati pemandangan dari 

ketinggian. Konsep titik penanaman tumbuhan konservasi bervariasi disesuaikan dengan 

standar tumbuh optimal masing-masing jenis tumbuhan. Konsep tersebut dibuat agar dalam 

satu lahan dapat ditanami tumbuhan konservasi sekaligus tumbuhan yang memiliki elemen 

atraktif berupa tumbuhan buah-buahan local maupun tumbuhan yang dapat menarik 

burung-burung untuk bersarang. 
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Pusat Riset dan Laboratorium pada Botanical Garden difungsikan dalam melakukan 

kegiatan praktikum, penelitian dan pengembangan bidang botani atau yang dikhususkan 

untuk mempelajari biologi tumbuhan. 

Secara umum, desain dari laboratorium botani sederhana hanya terdiri dari beberapa 
ruangan, diantaranya: 
a) Ruang Persiapan 
     Merupakan tempat dibuatnya persiapan sebelum dilaksanakannya praktikum. 

b) Ruang Praktikum 
     Merupakan ruang yang digunakan sebagai tempat dilaksanakannya praktikum 

c) Ruang Spesimen 
     Ruang spesimen merupakan ruangan yang digunakan sebagai tempat dilakukannya 

pemeriksaan terhadap suatu spesimen. 

d) Ruang Penyimpanan 
     Ruang ini merupakan ruang yang digunakan sebagai tempat penyimpanan alat 

ataubahan yang digunakan dalam praktikum selain itu, digunakan juga sebagai tempat 
diletakkannya bahan praktikum yang masih perlu proses. 

 

Konsep Edukasi dan Penelitian 
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Gambar 7 Discovery Garden 
Kegiatan yang ada pada taman ini ditujukan untuk pelajar dan masyarakat umum. Kegiatan 

yang dilakukan disini adalah pengunjung akan mendapat buku jurnal yang berisi teka-teki 

dan sampel tumbuhan yang selanjutnya mereka harus mengekplorasi dan menjelajah 

adventure garden, kemudian dapat mencatat dan hasil temuan pada jurnal yang kemudian 

dapat dikonfirmasikan pada pos yang kemudian akan dapat apresiasi berupa koleksi sticker 

jurnal. Konsep taman ini terinspirasi dari Brooklyn Botanic Garden karena konsep edukasi 

seperti ini pada Botanical Garden tidak banyak diterapkan di Indonesia. 
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Gambar 8 Children's Garden 
Kegiatan yang ada pada taman ini ditujukan untuk anak usia 5-15 tahun dan dapat 

digunakan untuk individu atau keluarga. Taman ini digunakan sebagai taman bermain anak 

untuk mengasah motorik anak. 
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Gambar 9 Herb Garden 
Herb Garden adalah taman koleksi tumbuhan herba sebagai program pembelajaran untuk 

masyarakat umum mengenai tumbuhan yang dapat berfungsi dan berguna bagi tubuh 

manusia. Peserta akan diajak mengenal dan mengidentifikasi jenis-jenis tanaman herba 

beserta fungsinya terhadap tubuh. Dalam program ini, peserta juga akan diajak untuk 

menanam serta mengolah tumbuhan tersebut menjadi ramuan herbal seperti jamu maupun 

teh yang dapat dinikmati bersama di bawah pengawasan pembimbing. 

Konsep Atraktif 
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Gambar 10 Visitor Center 
 

Bangunan ditengah site merupakan visitor center pada kawasan botanical garden, dimana 

bangunan tersebut merupakan area komunal. Pada bangunan tersebut terdapat fasilitas 

berupa auditorium, restaurant, pusat riset, laboratorium dan herbarium. Posisi bangunan 

yang berada di tengah site memungkinkan konseksi ke fungsi-fungsi botanical garden 

lainnya. 
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Gubahan massa dipengaruhi dengan menjadikan alam sebagai titik solid pada pusat 

bangunan, sehingga bangunan mengelilingi vegetasi. Kemudian ruang-ruang dipisahkan 

oleh sirkulasi bangunan menuju ke taman-taman disekelilingnya. 
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Warna merupakan bagian dari elemen yang memberikan dampak emosional secara 

psikologis pada orang yang melihat. Warna dapat mengkomunikasikan karakter dan 

suasana dari suatu ruang. Dalam perancangan Botanical Garden ini, kesan yang ingin 

ditimbulkan dan disampaikan pada pengunjung adalah kesan natural, menyatu dengan alam 

sehingga dapat mengkoneksikan hubungan pengunjung dengan alam. 

Warna-warna yang ingin dimunculkan pada bangunan adalah warna-warna alam seperti 

hijau dan coklat, dimana warna-warna tersebut diperoleh dari upaya memasukkan tanaman 

kedalam bangunan, serta pantulan pada kaca yang memberikan efek refleksi tumbuhan. Dan 

vertical garden yang memungkinkan dinding bangunan tertutup oleh warna-warna 

tumbuhan. 
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Material yang digunakan pada konsep kawasan ini adalah material dari alam seperti kayu 

dan batu. Material tersebut memberikan impresi kepada bangunan yang menyatu pada site 

sekitar, yang mana disekitar bangunan berisikan elemen-elemen alam berupa tanah, air, dan 

tumbuhan. 
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 Fasad didominasi kaca dan vertikal garden. Kaca dapat memantulkan bayangan yang ada 

didepannya sehingga kondisi lingkungan sekitar dapat terefleksi pada fasad bangunan. 

vertical garden selain memberikan estetika natural pada fasad juga berfungsi sebagai 

passive cooling bagi bangunan. 

K
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r Desain dinding pada bangunan utama memaksimalkan aliran udara menuju interior 

bangunan, dimana terdapat vertical garden sebagai penyejuk udara pasif sekaligus dapat 

mengatur besar cahaya yang masuk kedalam ruangan. Kaca pada jendela yang 

memunculkan refleksi dari ruang luar berupa air dan pepohonan, sehingga seolah-oleh 

bangunan membaur pada alam. 
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Pada perancangan Botanical Garden ini akan menggunakan konsep lansekap yang yang 

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

utama ini juga menggunakan pola-pola yang berkonsep taman yang bernilai estetika yang 

juga bisa digunakan sebagai tempat wisata serta menjadi daya tarik bagi pengunjung. 

Sebagian besar dari kawasan Botanical Garden ini adalah ruang terbuka, maka hal tersebut 

menjadi alasan utama untuk dilakukan perancangan dan perencanaan tata lansekap yang 

baik pada Botanical Garden karena akan mempengaruhi keseluruhan unsur yang ada pada 

Botanical Garden. 
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Konsep Utilitas pada botanical garden terdiri dari sanitasi, proteksi kebakaran, dan 

pengolahan sampah. 

a. Sanitasi 

dengan  membuat sumur yang menampung dan meresapkan curahan air hujan. 

Sistem yang digunakan pada kawasan ini adalah dengan memanen air hujan dan ditampung 

kedalam embung, embung merupakan cekungan buatan yan g tidak seluas waduk maupun 

danau akan tetapi berfungsi sama yaitu sebagai sarana untuk mengurangi ketimpangan air 

pada musim hujan dan musim kemarau. 

b. Pengolahan Sampah 

Sistem pengolahan sampah pada Botanical Garden akan memakai sistem daur ulang atau 

memanfaatkan kembali sisa-sisa limbah yang berasal dari tanaman-tanaman yang akan 

dikombinasikan juga dengan limbah rumah tangga yang berasal dari cafe atau restoran yang 

ada di Botanical Garden. Limbah tersebut akan dimanfaatkan menjadi berbagai macam 

jenis pupuk, seperti pupuk kompos, pupuk hayati organik dan pupuk hijau. Sehingga sebisa 

mungkin sisa-sisa dari tanaman yang mati atau daun yang gugur akan dimaksimalkan 

sehingga tidak akan menghasilkan sampah sedikitpun. 

Tabel 4 Pembahasan 

4. PENUTUP 

Kesimpulan dari perancangan ini adalah ketentuan konsep yang ada dalam 

sebuah Botanical Garden dengan memperhatikan tumbuhan konservasi dan 

pengelolaan serta perawatannya. Menerapkan konsep Botanical Garden yang atraktif 

sebagai sarana wisata edukasi yang meningkatkan hubungan antara lingkungan 

buatan manusia dengan alam. sehingga dapat mendukung upaya pelestarian alam dari 

ancaman akibat degradasi habitat serta menyelaraskan dengan program LIPI dalam 

menciptakan Botanical Garden berbasis ekoregion. Jika berhasil dan berjalan dengan 

baik maka aspek dari konsep tersebut akan memberikan manfaat yang sangat banyak 

bagi makhluk hidup untuk keberlangsungan hidup di masa sekarang bahkan di masa 

yang akan datang. 
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