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GEDUNG PENGEMBANGAN VARIAN BIBIT TANAMAN DAERAH 

KARST DI WONOGIRI 

Abstrak   

Wonogiri adalah merupakan  sebuah kabupaten di Jawa Tengah. Secara 

geografis lokasi Wonogiri berada di bagian tenggara Provinsi Jawa Tengah. 

Selain itu Wonogiri juga merupakan jenis daerah tanah kapur atau disebut juga 

dengan daerah Karst. Daerah karst ini merupakan daerah dengan Unsur tanah 

Kapur yang merupakan tanah yang bagus juga untuk Pengembangan suatu 

tanaman akan tetapi , Daerah ini mempunyai kekurangan dimana tidak semua 

tanaman bisa ditanam didaerah Karst. Maka dari itu nantinya akan diadakan 

penyusunan laporan yang mengenai perencanaan bangunan yang bertujuan 

sebagai upaya pengembangan varian bibit tanaman daerah Karst yang nantinya 

digunakan sebagai sarana Wisata maupun Sarana Edukasi di Wonogiri, hal 

tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan potensi wisata pengembangan yang 

ada di Wonogiri. Penerapan metode yang digunakan nantinya adalah  dengan 

pengumpulan data , serta melihat literatur dari studi banding yang akan dilihat 

nantinya sehingga nantinya lebih mempermudah untuk mendapatkan hasil atau 

tujuan yang akan diperoleh yakni merancang bangunan sebagai pengembangan 

varian bibit tanaman daerah karst di Wonogiri. 

Kata kunci : wonogiri,daerah karst,varian bibit tanaman 

Abstract 

Wonogiri is a district in Central Java. Geographically, Wonogiri is 

located in the southeastern part of Central Java Province. In addition, Wonogiri is 

also a type of limestone area or also known as Karst area. This karst area is an 

area with lime soil elements which is good soil also for the development of a 

plant. However, this area has a disadvantage where not all plants can be planted in 

the Karst area. Therefore, there will be a preparation of a report on building 

planning which aims to develop variants of Karst regional plant seeds which will 

later be used as a means of tourism and educational facilities in Wonogiri, it also 

aims to increase the potential for tourism development in Wonogiri. The 

application of the method used later is by collecting data, and looking at the 

literature from a comparative study that will be seen later so that later it will be 

easier to get the results or objectives to be obtained, namely designing buildings 

as the development of variants of karst area plant seeds in Wonogiri. 

Keywords: wonogiri, karst area, variants of plant seeds. 
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1. PENDAHULUAN

1.1 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. Dengan kondisi geografis di 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. 

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. 

1.2 Rumusan Masalah 

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? 
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1.3 Tujuan dan Sasaran 

Tujuan dan sasaran 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, tujuan dan sasaran 

perancangan adalah sebagai berikut : 

Tujuan  

Tujuan pada perancangan ini adalah Merencanakan  konsep 

perancangan Gedung Pengembangan Varian Bibit Tanaman Daerah 

Karst Sebagai Sarana Wisata dan Edukasi di Wonogiri 

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. 

1.4 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.



4 

2. METODE

2.1 Data Fisik Kabupaten  Wonogiri 

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. Letak geografis 

Kabupaten terletak antara 7° 32' - 8° 15' Lintang Selatan dan 110° 41' - 

111° 18' Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten 

Wonogiri memiliki batas-batas sebagai berikut: sebelah utara berbatasan 

dengan Kab. Sukoharjo, Kab. Karanganyar, dan Kab. Magetan (Jawa 

Timur); sebelah selatan berbatasan dengan Kab. Pacitan (Jawa Timur) dan 

Samudra Indonesia; sebelah barat berbatasan dengan Daerah Istimewa 

Yogyakarta; sebelah timur berbatasan dengan Kab. Karanganyar dan Kab. 

Ponorogo (Jawa Timur). Secara administrasi, Kabupaten Wonogiri terbagi 

atas 25 Kecamatan dengan 251 Desa dan 43 Kelurahan serta 2.306 

Dusun/Lingkungan. Letak kecamatan terjauh yaitu Kecamatan 

Paranggupito dari ibukota kabupaten sejauh 68 km, kecamatan terdekat 

dengan ibukota kabupaten adalah Kecamatan Selogiri. Kecamatan 

Puhpelem yang memiliki luas wilayah 3.162 ha merupakan kecamatan 

yang tersempit wilayahnya, sedangkan kecamatan yang paling luas adalah 

Kecamatan Pracimantoro dengan luas wilayah 14.214,3 ha. Sementara 

Kecamatan Karangtengah adalah kecamatan yang paling tinggi lokasinya 

yang berada pada ketinggian  600 m di atas permukaan air laut dan yang 

paling rendah adalah Kecamatan Selogiri yang berada pada ketinggian 106 

m di atas permukaan air laut. 
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2.2 Tinjauan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) 

Penentuan Koofisien Dasar Bangunan (KDB) 

Site yang terpilih berada di jalan utama Jl. Raya Sukoharjo-Wonogiri. 

Berupa lahan yang berada di pinggir jalan utama kecamatan Selogiri, 

Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Site merupakan lahan dengan 

kepemilikan pemerintah yang merupakan hutan produksi yang dapat 

dikonservasi.  

Luas site sebesar 7.370m
2
 diukur melalui Google Maps. Site berupa lahan

kosong dan sebagian lainnya kawasan industri. Pada peta Rencana Tata 

Ruang Wilayah (RTRW) site berada di peruntukan industri maupun wisata 

yaitu berwarna kuning. 

Gambar 1.Peta RTRW Kab Wonogiri 

Sumber : Analisa Penulis 2020 

2.3 Tinjauan Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW) 

Berdasarkan PERDA Wonogiri dengan maksimal KDB 60%, KDH 

40% : 

a. KDB

Luas lahan x 60% = 7.370 x 60% 

= 4.422 
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b. KDH

Luas lahan x 40% =7.370x 40% 

= 2.948 

c. Jumlah lantai

KLB/ FAR  = 2 

Luas lahan = 7.370  

Luas total ruang = 11.883 

FAR = Luas total ruang : Luas lahan 

Luas lahan = Luas total ruang : FAR 

= 11.883 : 2 

= 5.941 m
2
 (minimal)

Jumlah lantai = Luas total ruang : ( Luas lahan x 60%) 

= 11.883 : 4.422 

=  2,6 = 2-3lantai 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisa dan konsep massa 

Konsep studi tata letak massa 

Rancangan bentuk bangunan disesuaikan atas pertimbangan analisa view 

yang mendapatkan point view to side dan aspek analisa yang sudah dibuat 

/point analisa lainnya. 
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3.2 Konsep gubahan bentuk massa 

Gubahan bentuk massa pada bangunan terinspirasi dari gambar 

buah jambu monyet. Arti pemilihan gambar jambu monyet tersebut 

memiliki makna bahwa jambu monyet merupakan hasil tanaman atau 

produksi khas dari wonogiri, kemudian dikembangkan menjadi irisan 

bentuk antara lain  

Gambar 2. Gubahan massa bangunan 

Sumber: Analisis Penulis, 2020 

3.3 Analisa dan konsep tampilan arsitektur 

Analisa dan konsep arsitektur pada perancangan dibagi menjadi dua yaitu : 

3.3.1 Eksterior 

Pada rencana perancangan bangunan Gedung pengembangan varian 

bibit tanaman ini menggunakan konsep Neo vernacular yang berati juga 

modern yang mencakup dimana dibagian eksteriornya dibentuk dari hasil 

pengembangan gubahan massa yang berawal dari gambar jambu mete, serta 

nantinya pada bangunan akan menggunakan material kaca yang trend masa 

sekarang. Sedangkan dimana desain eksterior ini nantinya juga 

menggambarkan bangunan yang terlihat bertumpuk sehingga model desain 
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eksterior terlihat fleksibel. Penerapan konsep pada objek rancangan dapat 

dilihat pada beberapa penerapan tema ke dalam perancangan di bawah ini.   

 Denah Penggunaan tipologi denah dari gubahan massa bangunan dari

bentuk jambu mete yang sudah dikembangkan.

 Warna Tema ini menggunakan ciri-ciri warna yang kontras dan mencolok

 Fasade Menggunakan atap khas disesuaikan dengan konsep

pengembangan pada ide desain gubahan massa bangunan

3.3.2 Interior 

Pada perancangan konsep interior ini mengutamakan aspek kenyaman 

ruang dari berbagai alur kegiatan. Kegiatan yang dijadikan highlight pada 

konsep interior adalah ruangan dibagian yang digunakan sebagai kegiatan 

penanaman tanaman dengan sistem hidroponik, dan penerapan interiornya 

ditujukan dibagian penanaman tanaman didalam ruangan konsep 

Arsitekturnya lebih ke penggunaan teknologi tata ruang dan penghawaan serta 

pencahayaannya .  

Pengelompokkan jenis tanaman yang nantinya dipakai dipenataan 

dalam ruangan yaitu berdasarkan tinjauan materi tanaman Hidroponik dengan 

alasan karena sistem Hidroponik merupakan sistem yang cocok diterapkan 

didalam ruangan bahkan media tanamnya pun tidak embutuhkan tanah sama 

sekali, Jenis Pengelompokkannya antara lain : 

1. Pengelompokkan tanaman berdasarkan fungsi sebagai tanaman

estetika/hias antara lain Bunga Amaliris, Bunga Bougenville,Bayam

Merah, Bunga Euphoria,Kalianda merah, Gaillardia,Siklok , Tape

buya.

2. Pengelompokkan tanaman berdasarkan fungsi sebagai tanaman obat-

obatan antara lain Lidah mertua,Daun mint,Rose mary,Daun minyak

kayu putih,Kunir asem.

3. Pengelompokkan tanaman berdasarkan fungsi sebagai tanaman

Perkebunan antara lain Nawang hijau,Mentimun,Labu,Tomat

Penggunaan sistem penanaman hidroponik dengan sistem Water

Culture 



9 

Gambar 3.Sistem Water Culture 

Serta menggunakan sterofom sebagai alat sistem media tanahnya, kemudian 

dibagian ruang tanam menggunakan banyak jenis High pressure Sodium 

Lamps yang nantinya digunakan sebagai penerang pendamping dari lampu 

LED Grwolight. Lampu LED Grwolight  ini sebagai solusi utama pengganti 

sinar matahari,meski sinar cahayanya keunguan mirip ultraviolet tapi tidak 

memiliki sifat membakar, hanya mengeluarkan  sinar dengan panjang 

gelombang tertentu yang dibutuhkan tanaman,dengan grow ligh ini dapat 

mempecepat tanaman meskipun di dalam ruang (indoor). 

Manfaat dan keuntungannya dapat menghemat energi listrik hingga 

80% sebagai bentuk green solution,temperatur ruang yang rendah tidak terlalu 

panas dan dapat dikontrol,lampu LED yang digunakan untuk tanaman growing 

led ini lebih tahan lama ketimbang menggunakan lampu bohlam 

biasa,Spektrum cahaya yang tepat untuk membantu photosynthesis. 

gambar 4.lampu LED Grwolight. 

https://ho.blibli.com/SH4X9
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4. PENUTUP

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 dan juga 

menggunakan konsep green building. 
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