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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Pengertian Judul 

Gedung :       Wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang 

menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagaian 

atau seluruhnya berada diatas dan/atau didalam 

tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat 

manusia melakukan kegiatannya, baik hunian atau 

tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan 

usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan 

khusus.( Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan 

Umum No. 26/PRT/M/2008) 

Pengembangan  :       Suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan 

teknis, teoritis, konseptual, dan moral sesuai 

dengan kebutuhan melalui pendidikan dan latihan 

(Hamdani, 2013). 

Varian  :     Variasi adalah bentuk-bentuk bagian atau varian 

dalam yang masing-masing memiliki pola-pola 

yang menyerupai pola umum induknya (Soepomo 

1983: 23). 

Bibit tanaman :      Suatu calon tanaman yang sudah bisa berdaun atau 

ditanam dilahan dan sudah berbentuk (Inspirasi 

pertanian,2016) 

Daerah Karst :      Daerah Kapur yakni Tanah kapur disebut juga 

dengan tanah mediteran, yakni salah satu jenis 

tanah yang tidak memiliki unsur hara, atau 

memiliki unsur hara namun hanya dalam jumlah 
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yang sedikit sekali. Tanah kapur ini disebit juga 

dengan tanah mediteran karena memiliki atri 

terbentuk dari bebatuan kapur yang yang telah 

lapuk dan hancur(Puput,2019). 

Wisata :       Semua fasilitas yang memungkinkan agar prasarana 

kepariwisataan dapat hidup dan berkembang serta 

dapat memberikan pelayanan pada wisatawan 

untuk memenuhi kebutuhan mereka yang beraneka 

ragam(Suwantono, 2004:22). 

Edukasi  :        Proses pengubahan sikap dan perilaku seseorang 

atau kelompok dalam usaha mendewasakan diri 

melalui upaya pengajaran, pelatihan, proses, dan 

cara mendidik (Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI) ). 

Judul laporan Gedung Pengembangan Varian Bibit Tanaman Daerah 

Karst sebagai Sarana Wisata dan Edukasi, judul tersebut memiliki 

pengertian sebagai penyediaan gedung pengembangan bibit di Wonogiri 

yang bertujuan untuk memajukan potensi dan wisata yang ada di Kabupaten 

Wonogiri. 

1.2 Latar Belakang 

Wonogiri  memiliki filosofi dalam Bahasa Jawa yaitu Wanagiri dengan 

makna hutan  digunung . Wonogiri merupakan  sebuah kabupaten di Jawa 

Tengah. Secara geografis lokasi Wonogiri berada di bagian tenggara Provinsi 

Jawa Tengah. Bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar dan 

Kabupaten Sukoharjo, bagian selatan langsung di bibir Pantai Selatan, bagian 

barat berbatasan dengan Wonosari di provinsi Yogyakarta, Bagian timur 

berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Timur, yaitu Kabupaten Ponorogo 

dan Kabupaten Pacitan. Ibu kotanya ialah Kota Wonogiri. Luas kabupaten ini 

1.822,37 km² dengan populasi 1,5 juta jiwa. Kondisi Kabupaten Wonogiri 

yang kaya kepemilikan gunung dan perbukitan dengan unsur tanah yang 

https://ilmubudidaya.com/author/puputpurwanti
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bervariasi sehingga kaya akan potensi alam seperti 

sungai,Waduk,Goa,Pantaiyang sangat pontensial sebagai tujuan Wisata. 

Kabupaten Wonogiri sebagai kota tujuan wisata sangat dimungkinkan karena  

dekat dengan tujuan wisata Solo dan Jogja, event-event pariwisata cukup 

potensial, potensi Alam dan fasilitas cukup memadai (Wikipedia).  

Dengan kondisi geografis sebagaimana uraian diatas Kabupaten 

Wonogiri mempunyai nilai cukup strategis dan memiliki peranan yang sangat 

penting dalam proses pertumbuhan wilayah di Jawa Tengah. Penggunaan 

tanah untuk lahan bukan sawah terutama untuk lahan tegal menempati hampir 

sebagian besar wilayah Kabupaten Wonogiri. Ada berbagai jenis tanah yang 

di temui di negara kita salah satunya yaitu jenis tanah kapur. Tanah kapur 

juga di sebut tanah mediteran yaitu tidak memiliki unsur hara karena 

memiliki arti terbentuknya dari bebatuan kapur yang telah lapuk dan hancur. 

Tanah ini merupakan salah satu tanah yang sangat bermanfaat untuk tanaman 

namun sayangnya tidak semua tanaman cocok ditanam ditanah kapur.  Hal-

hal tersebut merupakan aset bangsa Indonesia yang strategis dalam 

menghadapi tantangan dan peluang era globalisasi. (Muswita dan Jalius, 

2013).  

Keanekaragaman tanaman berbagai jenis tanaman yang ada sebagian 

besar sudah mengalami erosi genetik(Permana,2015) ,akan tetapi tidak 

demikian yang terjadi pada masyarakat lokal di Wonogiri ini masih memiliki 

pengetahuan yang mendalam mengenai varian ragam tanaman lokal yang 

disebabkan adanya adanya adaptasi melalui mekanisme budaya dan 

ekosistem lokal,jenis dan kesuburan tanah,tempat tumbuh,dan kandungan air  

sehingga Pengetahuan lokal memiliki keberlanjutan bagi upaya konservasi 

keanekaragaman varian tumbuhan, Maka dari itu diperlukan adanya fasilitas 

pengembangan bibit tanaman di Wonogiri yang nantinya menggunakan 

konsep Agrowisata yang bertujuan untuk mengembangan potensi wilayah 

sekitar Wonogiri yang disebabkan karena keterbatasan lahan yang cocok 

untuk ditanami berbagai jenis tanaman dengan kondisi minimum air yang 

nantinya guna untuk mengembangkan wilayah Wonogiri sendiri.Perencanaan 
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Perancangan Gedung varian biobit tanaman ini nantinya menggunakan 

penerapan konsep neo vernacular. 

1.3 Rumusan Masalahan 

Berdasarkan  latar belakang yang ada rumusan masalah yang didapat 

adalah Bagaimana merancang gedung pengembangan varian bibit tanaman 

daerah karst yang nantinya akan dijadikan sebagai sarana wisata dan 

edukasi untuk mengembangkan Potensi yang ada di Wonogiri tersebut? 

1.4 Tujuan dan sasaran 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, tujuan dan sasaran 

perancangan adalah sebagai berikut : 

1.4.1 Tujuan 

Tujuan pada perancangan ini adalah Merencanakan  konsep 

perancangan Gedung Pengembangan Varian Bibit Tanaman Daerah 

Karst Sebagai Sarana Wisata dan Edukasi di Wonogiri 

1.4.2 Sasaran 

Menyediakan gedung varian bibit tanaman bagi masyarakat 

sekitar maupun pengunjung luar Wonogiri sehingga sarana wisata, 

dan edukasi yang dapat meningkatkan Potensi dan mengoptimalkan 

sektor pariwisata pada Kabupaten Wonogiri. 

1.5 Batasan dan lingkup pembahasan 

Pada perancangan terdapat batasan dan lingkup pembahasan guna 

mengetahui perancangan seperti apa yang akan diberikan : 

1.5.1 Batasan 

Gedung Pengembangan Varian Bibit Tanaman Daerah Karst 

Sebagai Sarana Wisata dan Edukasi di Wonogiri merupakan 

bangunan yang memiliki tujuan utama untuk mengembangkan 

Potensi yang ada di Wonogiri. Terdiri sarana  dan fasilitas untuk 

menunjang kegiatan edukasi dan redusi dan memberikan wisata 

dengan konsep khas yang ada di Wonogiri. 
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1.5.2 Lingkup Pembahasan 

Lingkup pembahasan berupa batasan yang digunakan pada 

perancangan. Berikut batasan-batasan yang ada : 

a. Pembahasan ditekankan pada ilmu arsitektur berkaitan dengan 

perancangan yang dibatasi pada bangunan Gedung 

Pengembangan Varian Bibit Tanaman Daerah Karst Sebagai 

Sarana Wisata dan Edukasi di Wonogiri. 

b. Kajian perencanan dan perancangan dibatasi pada desain 

bangunan yang berkonsep dan building. 

c. Pembahasan mengenai wilayah yang akan dipakai sebagai site 

Gedung Pengembangan Varian Bibit Tanaman Daerah Karst 

Sebagai Sarana Wisata dan Edukasi di Wonogiri.  

1.6 Metode Pengumpulan Data dan Pembahasan 

Metode yang digunakan dalam perancangan desain yaitu : 

a. Pengumpulan Data 

Data didapat dari : 

1. Studi literatur 

Data-data dari sumber yang mengemukakan pemecahan 

permasalahan yang memiliki dasar jumlah dan prosentase. 

Menyajikan data dan informasi berbagai literatur untuk menegtahui 

persyaratan umum dan khusus sebagai aturan pembahasan. 

2. Survey lapangan 

Dengan pengamatan langsung terhadap obyek-obyek maupun 

lokasi yang berkaitan dengan topik yang ada sebagai perbandingan 

bagi perancangan. 

b. Analisa 

Dengan cara menganalisa data-data yang diperlukan untuk kemudian 

digunakan sebagai hal pertimbangan dalam mendesain berdasarkan 

standar yang ada. 

c. Sintesis dan perumusan konsep 
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Hasil analisis dan data diolah dengan kriteria yang telah ditetapkan 

kemudian diintergrasikan ketentuan perencanaan dan perancangan lalau 

fitransformasikana ke bentuk fisik bangunan yang dikehendaki dan 

disusun dalam konsep, hasilnya merupakan bahan dan dasar dalam 

perancangan. 

1.7 Sistematika Penulisan 

Sistematika pada penulisan perencanaan sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Pendahuluan menguraikan gambaran umum dari observasi awal dan 

fenomena mengenai topik yang diangkat. Meteri dalam bab ini berisi 

tentang : latar belakang; rumusan masalah yang diangkat sesuai topik; 

tujuan;lingkup pembahasan; dan sistematika penulisan 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Tinjauan pustaka menguraikan literatur yang dimasukan sesuai dengan 

topik. Sumber pustaka yang digunakan adalah pustaka terbaru, relevan dan 

asli dari jurnal ilmiah. Tinjauan pustaka nantinya meliputi Pengembangan 

bibit tanaman, Daerah Karst dan Sarana wisata dan edukasi. 

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PERENCANAAN (DATA) 

 Pembahasan pada bab ini menguraikan lokasi/data fisik, data sebaran 

aktivitas, penduduk dan lingkungan social lain/data non fisik ). Gagasan 

perancangan sesuai dengan judul dan konsep penekanan arsitektur pada 

topik. 

BAB IV ANALISIS, PENDEKATAN, DAN KONSEP PERENCANAAN 

DAN PERANCANGAN 

Bab IV menguraikan tentang analisa konsep makr dan mikro. Analisa dan 

konsep makro (lingkungan yang lebih luas : kota dan kawasan). Analisa dan 

konsep mikro terdiri dari analisa dan konsep site, analisa dankonsep ruang, 

analisa dan konsep massa, analisa dan konsep tampak aristektur (eksterior 

dan interior), analisa dan konsep struktur dan utilitas, analisa dan konsep 

penekanan arsitektur sesuai topik. 


