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AGROWISATA PETERNAKAN SAPI DAN PENGOLAHAN SUSU 

DI KECAMATAN MUSUK BOYOLALI 

 

Abstrak 

Kabupaten Boyolali merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Tengah yang menjadi daerah 

tujuan wisata. Didukung dengan kondisi alam yang masih alami membuat pariwisata di Kabupaten 

Boyolali berkembang pesat, khususnya wisata berbasis alam. Selain bidang pariwisata, Kabupaten 

Boyolali juga memiliki potensi susu sapi yang sangat melimpah. Hal ini dibuktikan pada data BPS 

tahun 2019 terdapat 94.088 ekor ternak sapi perah yang menghasilkan susu sebesar 49.716.941 

liter dalam satu tahun. Namun potensi yang dimiliki Kabupaten Boyolali kurang dimanfaatkan 

secara maksimal. Misalnya saja pada penjualan susu sapi. Peternak langsung menjual susu sapi 

murni tanpa melalui proses lebih lanjut, sehingga nilai jual produk relatif rendah. Terutama di 

Kecamatan Musuk. Sebagai daerah dengan jumlah ternak sapi perah dan produksi susu terbanyak, 

perkembangan usaha peternakan belum mengalami kenaikan yang signifikan. Kurang adanya 

edukasi kepada peternak dan masyarakat mengenai pengolahan hasil ternak membuat peternak 

kurang bisa memaksimalkan nilai jual hasil ternak. Atas dasar pemikiran tersebut, penulis 

mengajukan konsep perencanaan dan perancangan Agrowisata Peternakan Sapi dan Pengolahan 

Susu di Kecamatan Musuk Boyolali. Selain untuk mengembangkan usaha peternakan, dapat 

mengembangkan pula wisata daerah setempat. Tujuan dibangunnya agrowisata adalah sebagai 

sarana rekreasi dan edukasi pengunjung mengenai peternakan sapi dan pengolahan ternak sapi. 

Konsep yang digunakan dalam program perencanaan dan perancangan ini adalah arsitektur 

berkelanjutan. Konsep arsitektur berkelanjutan dipilih agar meminimalkan dampak buruk 

pembangunan agrowisata terhadap lingkungan sekitar. Hasil program perencanaan ini adalah 

kawasan agrowisata yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi alam sekitar. 

Kata Kunci : Agrowisata, Peternakan Sapi, Kecamatan Musuk, Arsitektur Berkelanjutan. 

Abstract 

Boyolali Regency is one of the areas in Central Java which is a tourist destination. Supported by 

unspoiled natural conditions, tourism in Boyolali is growing rapidly, especially nature-based 

tourism. Aside from that, Boyolali regency also has abundant potential for cow’s milk. This is 

evidenced in the 2019 BPS data, there are 94,088 dairy cows that produce 49,716,941 liters of 

milk in one year. However, the potential of Boyolali Regency is not fully utilized. For example, in 

selling cow’s milk. The farmer directly sells the pure cow's milk without going through any further 

processing, so that the product's selling value is relatively low. Especially in Musuk District. As 

an area with the largest number of dairy cows and milk production, the development of livestock 

business has not experienced a significant increase. Lack of education to farmers and the public 

about the processing of livestock products makes farmers less able to maximize the selling value 

of livestock products. On the basis of these thoughts, the authors propose a planning and design 

concept of Cattle Farm Agrotourism and Milk Processing in Musuk District, Boyolali Regency. 

Apart from developing a livestock business, it can also develop local tourism. The purpose of 

agrotourism is as a means of recreation and education of visitors about cattle farming and cattle 

processing. The concept used in this planning and design program is sustainable architecture. The 

concept of sustainable architecture was chosen to minimize the negative impact of agr-tourism 

development on the environment. The result of this planning program is an agrotourism area that 

suits the needs and natural conditions around. 

Keywords : Agrotourism, dairy cattle, Musuk District, sustainable architecture. 
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1. PENDAHULUAN 

Kabupaten Boyolali merupakan kabupaten yang berada di jalur strategis transportasi karena 

dilewati oleh Jalan Raya Solo-Semarang. Hal ini yang menjadi Kabupaten Boyolali menjadi area 

singgah (rest area) pegendara jarak jauh. Kabupaten Boyolali (khususnya Selo) dapit oleh dua 

gunung, yaitu Gunung Merapi dan Gunung Merbabu, karena itulah suhu di Boyolali relatif rendah 

dan masih asri. Banyaknya lahan hijau di Kabupaten Boyolali menjadikannya tempat berwisata. 

Lahan di kawasan Kabupaten Boyolali cocok digunakan untuk pertanian, sehingga banyak 

kecamatan yang ada di Kabupaten Boyolali terdapat banyak lahan pertanian yang luas. Begitu pula 

dengan peternakan, karena akses transportasi yang mudah dan banyaknya lahan terbuka yang luas, 

peternakan menjadi salah satu mata pencaharian yang banyak ditemui di Boyolali. 

Boyolali mempunyai julukan yang unik, yaitu New Zealand Van Java atau Selandia Baru 

dari Jawa. Hal ini dikarenakan dari zaman dulu Boyolali dikenal sebagai produsen susu terbesar 

di Pulau Jawa. Dengan jumlah sapi yang sangat fantastis, Boyolali juga menjadi salah satu 

pemasok daging sapi lokal di Pulai Jawa. Hal inilah yang menjadikan Boyolali terkenal dengan 

sebutan “Kota Susu”. 

Kabupaten Boyolali memiliki banyak peternakan dan berbagai macam ternak yang 

dikembangbiakkan. Data BPS Kabupaten Boyolali tahun 2018 menunjukkan bahwa jenis ternak 

sapi potong berjumlah 99.311 ekor, dan sapi perah berjumlah 43.102 ekor. Pada tahun yang sama, 

pemotongan sapi untuk didistribusikan dan dikonsumsi sebesar 71.653 ekor. Pada tahun yang sama 

pula, penerimaan susu dari KUD sebesar 49.716.941 liter dan penjualan susu ke pabrik sebesar 

47.618.191 liter (Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyolali, 2019).  

Berternak sapi merupakan salah satu mata pencaharian yang masih digemari dan terus 

berkembang di Kabupaten Boyolali. Kebutuhan akan daging sapi dan susu membuat para peternak 

mempertahankan untuk berternak sapi karena dianggap sangat mudah bagi masyarakat setempat. 

Dari zaman dahulu penduduk Boyolali memiliki mata pencaharian sebagai peternak, jadi lebih 

mudah bagi masyarakat modern untuk berternak, terutama ternak sapi. 

Peternak sapi mandiri (peternak kecil) berternak sapi dengan membuat kandang sapi di 

belakang rumah atau di pekarangan rumah. Peternakan kecil ini seringkali dijumpai di desa-desa 

di Kecamatan Musuk. Hal ini dilakukan oleh warga karena dirasa sangat efisien agar tidak perlu 

jauh-jauh dari rumah dan tidak memakan waktu dan biaya yang banyak. Peternakan kecil ini 

merupakan warisan turun-temurun dari orangtua atau orang-orang terdahulu. 

Para peternak kecil rata-rata hanya memelihara ternak (memberi makan, memandikan dan 

menyuntik ternak) dan memerah susu (apabila merupakan sapi perah) lalu dijual kepada agen susu 

atau ke KUD. Begitu pula dengan peternak sapi potong, setelah umur sapi sudah matang, sapi 
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dibawa ke Pasar Sapi Boyolali atau dijual kepada orang lain. Hal ini mengakibatkan sedikitnya 

keuntungan yang didapatkan oleh peternak kecil. 

Dengan adanya potensi dan kondisi yang ada saat ini, peneliti ingin membuat peternakan 

sekaligus tempat pengolahan hasil ternak sapi yang berbasis agrowisata. Hal ini bertujuan untuk 

mengenalkan bagaimana berternak sapi dan mengolah sendiri hasil ternak sapi agar memiliki nilai 

tambah sehingga peternak dapat mengembangkan peternakannya sekaligus berbisnis mandiri. 

Dengan adanya sosialisasi kepada peternak mandiri dan mengajak peternak untuk mengelola 

peternakan bersama-sama diharapkan dapat menambah kemampuan sekaligus meningkatkan 

penghasilan peternak kecil. 

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana membuat kawasan 

argowisata peternakan sebagai sarana edukasi sekaligus rekreasi bagi masyarakat serta peternak 

untuk menambah pengetahuan mengenai pemaksimalan pengolahan hasil ternak dan sekaligus 

sebagai sumber penghasilan masyarakat tanpa mengabaikan faktor lingkungan dan alam sekitar. 

Sehingga memperoleh hasil berupa perencanaan dan perancangan kawasan agrowisata yang sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat dan memperhatikan kesejahteraan ternak. 

2. METODE 

Peneliti menganalisa secara deskriptif faktor dan potensi yang dimiliki peternakan dan Kabupaten 

Boyolali dengan cara mengamati secara langsung terhadap semua aspek yang berhubungan dengan 

Argowisata Peternakan dan Pengolahan Hasil Ternak Sapi, sehingga didapatkan data yang akurat 

mengenai kondisi lingkungan, potensi yang ada di sekitar agrowisata dan kebutuhan ternak, 

melakukan studi banding, wawancara maupun studi literatur baik dari buku, internet maupun dari 

data BPS. 

 Peneliti menganalisa dengan mengolahan data dari data primer dan sekunder. Menganalisa 

permasalahan dan potensi yang diperoleh selanjutnya dianalisa berdasarkan teori yang didapat dan 

ditarik kesimpulan. Kesimpulan dari analisa yang didapatkan dari pembahasan digunakan sebagai 

acuan untuk mendapatkan kosep rancangan yang sesuai dengan hasil analisa dan sintesa yang 

didapat, sehingga didapatkan hasil berupa perencanaan dan perancangan kawasan Agrowisata 

Peternakan Sapi dan Pengolahan Susu yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat 

membantu para peternak sekitar untuk mengembangkan usahanya. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Analisa dan Konsep Makro 

3.1.1 Analisa dan Konsep Perencanaan Fisik 

Kawasan Agrowisata Peternakan Sapi dan Pengolahan Susu ini menggunakan konsep Arsitektur 

Berkelanjutan sebagai pendekatan konsepnya. Dengan konsep berkelanjutan bangunan dan 
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lingkungan akan membuat kawasan agrowisata lebih menyatu dengan alam dan mengurangi 

dampak pembangunan kawasan terhadap lingkungan. Kawasan agrowisata ini merupakan 

kawasan terpadu yang berorientasi pada peternakan dan hasil olahan ternaknya. Bangunan yang 

akan dibangun di kawasan agrowisata adalah sebagai berikut : 

1. Peternakan Sapi Perah 

2. Tempat Pengolahan/Pabrik Susu 

3. Restoran dan Toko Souvenir 

4. Pengelola Kawasan 

5. Fasilitas penunjang seperti taman, mushola, toilet, playground, pedestrian, kolam, dan lain-

lain 

3.1.2 Analisa dan Konsep Perencanaan Fisik 

Kawasan agrowisata ini menekankan pada aktivitas wisata berternak dan mengolahan hasil ternak 

sapi. Adapun atraksi kegiatan yang ada di kawasan ini adalah : 

1. Memberi makan sapi secara langsung baik di kandang maupun di ladang gembala 

2. Memerah susu sapi 

3. Melihat dan mengikuti tur di pabrik pengolahan susu 

4. Ikut membantu mengolah daging sapi untuk dikonsumsi 

5. Restoran yang menyediakan berbagai olahan makanan dengan bahan dasar hasil ternak sapi 

(daging, susu, iga, kulit, dan lain-lain) 

6. Kolam ikan sebagai fasilitas pendukung wisata 

7. Bermain dengan anak sapi, memberi susu atau berfoto bersama 

8. Taman bermain anak (playground)  

Kawasan agrowisata ini di desain demikian rupa agar dapat digunakan pula oleh 

rombongan anak-anak maupun dewasa untuk outbond, sehingga memiliki variasi kegiatan yang 

beragam. 

3.1.3 Analisa Kepemilikan Agrowisata 

Agrowisata ini dibangun guna kepentingan masyarakat bersama yang nantinya akan dikelola 

langsung oleh pihak desa atau kelurahan secara langsung. Agrowisata ini digunakan sebagai 

fasilitas bagi para peternak untuk menitipkan atau mengelola peternakan bersama, dengan sistem 

bagi hasil dari segi produksi dan penghasilan agrowisata antara peternak, pengelola dan kelurahan. 

Dengan adanya agrowisata membuat ternak memiliki tempat yang lebih layak dan tidak merugikan 

lingkungan sekitar peternakan. Selain itu peternak tetap dapat berternak dengan hanya menitipkan 

sapi dan mendapat penghasilan setiap bulannya. 
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3.1.4 Analisa Site 

Berdasarkan analisa site yang telah dilakukan oleh penulis, didapatkan lahan yang memenuhi 

kriteria, baik dari ketersediaan lahan yang luas dan mendukung, ketersediaan infrastruktur, 

pencapaian yang mudah dan kondisi lingkungan yang sesuai dengan lingkungan hidup sapi dan 

mendukung kegiatan agrowisata.Site yang dipilih untuk perencanaan dan perancangan kawasan 

agrowisata berlokasi di Desa Sukorame RT 01/01 Sukorame, Kecamatan Musuk, Kabupaten 

Boyolali, dengan batas wilayah sebagai berikut : 

 

Gambar 1 Batas-batas Site Eksisting 

Sumber : Analisa Pribadi, 2020 

Site merupakan ladang yang tidak diusahakan, sehingga banyak pohon tinggi dan tanaman-

tanaman kering. Luas site terpilih adalah sebesar 44.430 m2. 

3.1.5 Analisa dan Konsep Lingkungan 

3.1.5.1 Konsep Sirkulasi dan Pencapaian 

Analisa konsep pencapaian dimaksudkan untuk menentukan jalur menuju site. Site berada di 

Kecamatan yang dekat dengan pusat kegiatan masyarakat, namun jarak site dengan pusat kota 

Boyolali sejauh 5,2 km. Hal ini dikarenakan banyaknya pertimbangan mengenai kenyamanan 

hidup ternak dan lingkungan yang mendukung agrowisata. 
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Gambar 2 Analisa dan Konsep Pencapaian Site 

Sumber : Analisa Pribadi, 2020 

Keterangan : 

Jalan Kuning : Jalan Pandanaran yang berada di pusat kota Boyolali. Tingkat keramaian jalan 

tinggi dengan lebar jalan ±8 meter. 

Jalan Hijau : Jalan Merapi yang menghubungkan antara pusat Kota dengan jalan provinsi 

menuju kecamatan Musuk. Tingkat keramaian jalan tinggi dengan lebar jalan ±6 

meter. 

Jalan Biru : Jl. Ngrancahkulon – Musuk yang merupakan penghubung antara jalan raya 

provinsi dengan jalan menuju pusat Kecamatan Musuk. Tingkat keramaian jalan 

sedang dengan lebar jalan ±5 meter. 

Jalan Merah : Jl. Pelem-Ngangkruk yang merupakan jalan penghubung antara jalan raya 

kecamatan dengan jalan menuju desa Sukorame. Tingkat keramaian jalan rendah 

dengan lebar jalan ±4 meter. 

Jalan Merah Muda : Jalan menuju kawasan Agrowisata dengan tingkat keramaian jalan rendah 

dan lebar jalan ±4 meter. 

 : Lokasi Agrowisata.  

3.1.5.2 Analisa dan Konsep Kebisingan 

Jalan yang menuju kawasan agrowisata memiliki tingkat keramaian yang relative rendah setiap 

harinya. Warga hanya berlalu lalang untuk pergi ke ladang dan pergi ke desa sebelah, namun pada 

sore hari kebisingan bersumber pada lapangan kecamatan dikarenakan banyaknya anak-anak yang 

bermain layangan. Namun untuk mencegah meningkatnya kebisingan apabila agrowisata telah 

berjalan, bangunan peternakan, pabrik dan restoran diletakkan sejauh mungkin dengan jalan. 

Selain itu memagari kawasan agrowisata dengan menggunakan pohon untuk mengurangi tingkat 

kebisingan. 
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Gambar 3 Analisa dan Konsep Kebisingan Kawasan 

Sumber : Analisa Pribadi, 2020 

3.1.5.3 Analisa dan Konsep View 

Dikarenakan site berada ditengah-tengah ladang dan jalan, bangunan dapat berorientasi 

kemanapun. Untuk memperoleh view pepohonan, bangunan restoran dapat berorientasi kearah 

tenggara, barat daya atau barat laut. Namun apabila ingin mendapatkan view agrowisata, bangunan 

restoran dapat menghadap bagian dalam site. 

 

Gambar 4 Analisa dan Konsep View Kawasan 

Sumber : Analisa Pribadi, 2020 

Dari hasil analisa site didapatkan bahwa bangunan agrowisata (khususnya restoran) dapat 

mengarah ke berbagai arah. Apabila bangunan menghadap ke timur laut dan barat (panah biru) 

terdapat view berupa sungai dan lahan kosong yang ditumbuhi oleh berbagai macam tumbuhan 

dan pohon. Namun apabila menghadap bagian tenggara atau barat daya (panah hijau) terdapat 

view berupa lahan pertanian warga dan perkampungan warga. Khususnya pada daerah tenggara, 

pengunjung dapat menyaksikan keadaan pertanian dan perkampungan dari atas. Namun untuk 

mendapatkan view terbaik, restoran dibuat di ujung utara site. Terdapat beberapa pertimbangan 

penulis mengapa bangunan restoran akan dibangun di bagian tersebut, yaitu : 

A. Bangunan restoran dapat terbuka dan menghadap berbagai arah. Pada sisi utara mendapat 

view sungai dan perkebunan. 
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B. Pada bagian barat terdapat view jalan yang asri dan perkebunan, serta dapat melihat Gunung 

Merapi dan Gunung Merbabu. 

C. Apabila terbuka kearah tenggara memiliki view perkebunan dan rumah warga. 

D. Apabila menghadap barat daya memiliki view agrowisata. 

E. Apabila pengunjung hanya ingin ke restoran tanpa masuk ke dalam agrowisata. 

 

3.1.5.4 Analisa dan Konsep Kontur 

Site agrowisata merupakan ladang yang memiliki beda level ketinggian. Menurut hasil analisa 

perbedaan level yang ada hanya sedikit, sehingga lahan masih terlihat datar. Dengan adanya 

perbedaan level ketinggian inilah akan memudahkan penataan agrowisata. Selain itu terdapat beda 

ketinggian dari jalan menuju site. Posisi jalan menanjak membuat posisi site terlihat berada diatas 

jalan. Namun hal ini dapat diminimalisir dampaknya terhadap desain dengan menaruh tempat 

parkir kendaraan berada di bawah. 

 

Gambar 5 Analisa dan Konsep Kontur Kawasan 

Sumber : Analisa Pribadi, 2020 
 

3.1.6 Analisa dan Konsep Iklim 
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Gambar 6 Analisa dan Konsep Klimatologi 

Sumber : Analisa Pribadi, 2020 

 

Analisa : 

 Posisi matahari terbit berada di sisi timur site, dengan site menghadap ke timur laut 

 Berdasarkan data website windy.com, di desa Sukorame berhembus dari barat laut ke tenggara 

Konsep : 

 Diberikan pohon peneduh dan pemecah angin pada bagian barat 

 Desain akan dibuat responsif agar sinar matahari tetap mengenai panel surya namun tidak 

terlalu mengganggu pengunjung 

 Bangunan restoran diletakkan di sebelah utara site dan kandang berada di sebelah selatan agar 

bau ternak tidak mengarah ke restoran 

 

3.1.7 Analisa dan Konsep Tujuan Wisata 

Agrowisata Peternakan Sapi dan Pengolahan Susu merupakan kawasan wisata yang berfokus pada 

ternak dan kondisi alam yang ada di sekitar lahan. Pada kawasan agrowisata terdapat beberapa 

bangunan yang menjadi atraksi wisata, yaitu peternakan, pabrik pengolahan susu, restoran, dan 

atraksi penunjang lainnya. Untuk mengoptimalkan fungsi wisata dan memastikan agar pengunjung 

mendapatkan edukasi yang benar dan berurutan, maka dari itu dibutuhkannya konsep perjalanan 

wisata. 
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Konsep perjalanan wisata ini adalah alur yang akan dilalui oleh pengunjung mulai dari 

pengunjung memasuki kawasan agrowisata hingga pengunjung keluar dari kawasan agrowisata. 

Adapun alur yang akan dilalui pengunjung yaitu : 

 
Skema 1 Skema Konsep dan Analisa Perjalanan Wisata 

Sumber : Analisa Pribadi, 2020 

Setelah pengunjung memasuki kawasan agrowisata, pengunjung langsung diarahkan 

menuju tempat parkir dan ticketing. Setelah itu pengunjung memasuki kawasan wisata dan 

disambut oleh taman bunga dan sayur yang segar. Setelah menikmati pemandangan segar dari 

taman bunga dan sayur, pengunjung langsung ditujukan pada kolam ikan bersama dengan sitting 

area disekitarnya. Lalu pengunjung dapat melihat sapi yang berada di dalam kandang. Pengunjung 

dapat ikut memerah susu sapi atau memberi makan sapi. Selama berada dikandang sapi 

pengunjung akan ditemani oleh tour guide yang merupakan peternak untuk menginformasikan 

mengenai cara pemeliharaan sapi, pengunjung juga bisa bertanya dan menambah wawasan 

mengenai berternak sapi atau memerah susu sapi.  

Di ladang gembala, pengunjung juga dapat melihat sapi yang dilepas agar sapi tidak stress 

dan terjaga kualitas susunya. Setelah itu pengunjung diarahkan menuju pabrik tempat pengolahan 

susu dan produk terusannya. Pengunjung juga didampingi oleh staff pabrik untuk diberikan 

penjelasan mengenai pengolahan susu sapi. Setelah lelah berwisata pengunjung dapat beristirahat 

dan menikmati hasil olahan sapi yang disediakan di restoran. Dengan pemandangan mengarah ke 

perkebunan dan berkonsep semi terbuka membuat pengunjung merasakan suasana asri dan 

menyatu dengan alam. Sebelum pulang pengunjung dapat membeli buah tangan yang disediakan 

di toko souvenir. Selain menjual produk-produk yang dibuat di pabrik susu, terdapat pula makanan 

khas Boyolali dan kaos serta pernak pernik agrowisata. 

Jalur dibuat dengan menggunakan susunan batu atau keramik yang memiliki pola batu agar 

lebih menyatu dengan alam. Adapun elemen landscape dan street furniture yang akan digunakan 

di sepanjang jalur wisata antara lain : 

1. Lantai Batu 
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Pada lantai jalur dipilih jalan berbatu atau keramik yang memiliki pola dan bertekstur seperti 

batu. Hal ini agar pengunjung tidak terpeleset pada saat berjalan dan melindungi kaki 

pengunjung dari tanah dan serangga yang mungkin berada di rumput. 

 

Gambar 7 Lantai Batu 

Sumber : Arsitag,com, 2019 

2. Lantai Rumput 

Rumput digunakan di sebagian besar elemen landscape. Rumput yang digunakan di sepanjang 

lajur wisata adalah rumput gajah mini yang dirawat dengan baik dan sering dirapikan dan 

dipotong demi kenyamanan pengunjung. 

 

Gambar 8 Rumput Gajah Mini untuk Taman 

Sumber : klikhijau.com, 2020 

3. Papan Petunjuk Jalan 

Papan petunjuk jalan digunakan untuk memudahkan pengunjung ketika ingin menuju tempat 

wisata berikutnya atau mencari fasilitas umum. Papan jalan diletakkan di dekat persimpangan 

jalan dan didekat atraksi wisata. 

4. Kursi dan Meja Taman 

Kursi dan meja taman digunakan di sitting area agar pengunjung dapat beristirahat setelah 

berkeliling atau sekedar untuk duduk menikmati suasana perkebunan. 
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Gambar 9 Konsep Jalur Pedestrian 

Sumber : Analisa Pribadi, 2020 

 

3.2 Analisa dan Konsep Mikro 

3.2.1 Analisa dan Konsep Site 

Pola tata massa pada kawasan Agrowisata terdiri dari empat bangunan utama, yaitu bangunan 

pengelola (privat), bangunan kandang, pabrik dan restoran (semi publik). Bangunan penunjang di 

lokasi ini merupakan bangunan servis, antara lain mushalla, lavatory dan pos keamanan 

merupakan bangunan semi publik. Pada bagian sekeliling site terdapat pohon-pohon tinggi yang 

tumbuh alami, sehingga bangunan akan diletakkan di bagian dalamnya, sehingga tidak merusak 

kondisi eksisting site. Tidak adanya ruang publik dikarenakan yang dapat memasuki kawasan 

hanya pengunjung dan pengelola kawasan. 

 

Gambar 10 Analisa dan Konsep Zoning 

Sumber : Analisa Pribadi, 2020 

3.2.2 Analisa dan Konsep Kebutuhan Ruang 

3.2.2.1 Analisa dan Konsep Kegiatan 
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Konsep ruang yang akan diterapkan berdasar pada pola aktivitas dan alur kegiatan di dalam 

kawasan agrowisata. Terdapat 4 jenis pengguna kawasan ini, yaitu : 

1. Pengunjung 

Pengunjung merupakan wisatawan yang akan melakukan karya wisata di kawasan agrowisata. 

 

Skema 2 Skema Kegiatan Pengunjung 

Sumber : Analisa Pribadi, 2020 

2. Pengelola 

Pengelola merupakan pihak yang mengelola segala aspek agrowisata, bisa disebut pula 

dengan supervisor atau controller, bagian administrasi dan ticketing. 

3. Peternak 

Peternak merupakan pegawai yang terfokus pada pemeliharaan hewan ternak sapi. Pegawai 

peternakan memastikan sapi selalu dalam kondisi baik dan memberikan edukasi mengenai 

pemeliharaan sapi dan proses pemerasan susu sapi. 

4. Pegawai Pabrik 

Pegawai pabrik merupakan pegawai yang terfokus pada pengolahan hasil peternakan seperti 

susu, yoghurt, keju dan lain-lain. Pegawai pabrik memastikan kualitas sumber pangan terjaga 

kebersihan dan kualitasnya. 

5. Pegawai Restoran 

Merupakan pegawai yang terfokus pada pengelolaan restoran. Pegawai merupakan juru 

masak, penjaga stand souvenir, kasir dan pramusaji. 

 

Skema 3 Skema Kegiatan Pengelola, Peternak dan Pegawai 

Sumber : Analisa Pribadi, 2020 

3.2.2.2 Analisa dan Konsep Kebutuhan Ruang 
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Tabel 1 Tabel Besaran Ruang Bangunan 

No. Kebutuhan Ruang Luas (m2) 

1. Lahan Parkir 3.356 

2. Penerimaan 124 

3. Pengelola 160,25 

4. Peternakan dan Lahan Gembala 4.430 

5. Pabrik Susu 440,3 

6. Restoran dan Toko Souvenir 1.476,98 

7. Mushola 53,92 

8. Utilitas 172,8 

 TOTAL 10.214,25 

Sumber : Analisa Pribadi, 2020 

3.2.3 Analisa dan Konsep Massa 

 

Gambar 11 Analisa dan Konsep Massa 

Sumber : Analisa Pribadi, 2020 

Konsep massa yang digunakan adalah cluster, karena memiliki bangunan utama yang beragam dan 

sesuai dengan kontur tanah. Terdapat jalur penghubung yang menghubungkan bangunan satu ke 

bangunan yang lain. Terdapat pula taman yang berada di sekitar massa bangunan. 
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3.2.4 Analisa dan Konsep Sirkulasi Kawasan 

 

Gambar 12 Analisa dan Konsep Sirkulasi Kawasan 

Sumber : Analisa Pribadi, 2020 

Keterangan : 

Merah  : Sirkulasi Kendaraan Pengunjung 

Biru  : Sirkulasi Mobil Codi 

Hijau  : Sirkulasi Pengunjung 

Kuning : Sirkuasi Service 

Sirkulasi keluar dan masuk kendaraan pengunjung berada di jalan utama desa, sedangkan untuk 

sirkulasi kendaraan service berada di bagian barat daya (bagian belakang) kawasan sehingga tidak 

mengganggu pengunjung. Untuk sirkulasi pengunjung begitu masuk akan langsung menuju area 

penerimaan, lalu dilanjutkan menuju kandang lalu mengikuti alur wisata yang telah ditentukan lalu 

keluar melalui area penerimaan juga. Pengunjung juga dapat langsung menuju restoran. 

3.2.5 Analisa dan Konsep Tampilan Arsitektur 

3.2.5.1 Eksterior Kawasan 

Konsep pagar kawasan menggunakan pagar beton untuk menjaga keamanan kawasan dengan 

penambahan tanaman rambat agar tetap memiliki kesan alami. Terdapat pula hiasan berupa 

kuningan yang menjadi kerajinan khas Kabupaten Boyolali. 
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Gambar 13 Pagar Kawasan 

Sumber : Analisa Pribadi, 2020 

 
Gambar 14 Instalasi Bambu Entrance Kawasan 

Sumber : Analisa Pribadi, 2020 

3.2.5.2 Eksterior 

 
Gambar 15 Pagar Ladang Gembala 

Sumber : Analisa Pribadi, 2020 

Pagar yang digunakan untuk memagari ladang gembala harus aman namun terdapat space untuk 

memberi makan sapi. 

 
Gambar 16 Bambu Sebagai Eksterior 

Sumber : Analisa Pribadi, 2020 

Menggunakan bambu sebagai elemen fasad bangunan. 
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Gambar 17 Kayu Sebagai Eksterior dan Jendela 

Sumber : Analisa Pribadi, 2020 

Menggunakan kayu sebagai elemen estetis bangunan dan sebagai material yang paling banyak 

digunakan. 

 
Gambar 18 Bata Ekspos sebagai Eksterior 

Sumber : Analisa Pribadi, 2020 

Eksterior bangunan juga menggunakan bahan seperti bata ekspos dan kuningan sebagai elemen 

estetis. Selain itu kuningan juga merupakan bentuk kearifan lokal masyarakat Boyolali. 

 
Gambar 19 Kuningan sebagai Eksterior 

Sumber : Analisa Pribadi, 2020 

3.2.5.3 Interior 

Interior bangunan menerapkan suasana asri yang mengadaptasi dari lingkungan sekitar, sehingga 

pada bangunan pengelola maupun restoran memiliki sifat semi outdoor. Material yang digunakan 

pun menggunakan kayu dan bambu untuk mempertahankan suasana perkebunan. Selain itu dapat 

digunakan pula elemen interior yang terbuat dari tembaga kuningan untuk menonjolkan sisi 

kearifan lokal Kabupaten Boyolali. 
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Gambar 20 Konsep Restoran Semi Outdoor 

Sumber : Analisa Pribadi, 2020 

Interior bangunan mengunakan banyak bukaan untuk memasukkan cahaya dan udara 

sebanyak-banyaknya kedalam ruangan dan menggunakan elemen kayu untuk membangun suasana 

asri. 

 

Gambar 21 Tembaga Kuningan sebagai Elemen Interior 

Sumber : Analisa Pribadi, 2020 

Penggunaan material Kuningan juga digunakan sebagai interior bangunan. Misalnya saja 

pada pelapis kolom bangunan penerimaan dan juga sebagai elemen estetis interior. Penggabungan 

material alam dan kuningan membuat interior bangunan menjadi lebih serasi. 

 

Gambar 22 Skylight Interior Pabrik 

Sumber : Analisa Pribadi, 2020 
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Pada bangunan pabrik menggunakan atap skylight untuk memasukkan cahaya kedalam 

lorong sirkulasi pengunjung untuk menggurangi penggunaan lampu pada siang hari. Begitu pula 

dengan bangunan pengelola menggunakan banyak bukaan. 

3.2.6 Analisa dan Konsep Struktur 

Struktur bangunan merupakan hal yang paling penting dalam membangun sebuah bangunan. 

Kekuatan struktur yang digunakan akan mempengaruhi perawatan lanjut pada bangunan. Struktur 

bangunan meliputi struktur pondasi, struktur kolom dan dinding, serta struktur atap. 

A. Struktur Pondasi 

Struktur pondasi yang digunakan sesuai dengan tapak dan kebutuhan masing-masing bangunan. 

Bangunan yang memerlukan struktur yang sangat kuat dan berbentang lebar menggunakan 

pondasi footplat. Sedangkan untuk bangunan satu lantai dan pondasi lajurnya menggunakan 

pondasi batu kali. 

B. Struktur Kolom 

Struktur kolom yang digunakan adalah kolom struktur dan kolom praktis untuk memperkuat 

bangunan. Kolom yang digunakan dalam struktur bangunan yang ada di agrowisata menggunakan 

struktur baja IWF. 

C. Struktur Dinding 

Menggunakan bahan bangunan yang ramah lingkungan dan dapat membentuk estetika bangunan. 

Menggunakan batu bata ekspos pada banguan pengelola. Pada restoran menggunakan secondary 

skin atau fasad yang memiliki unsur kayu atau bambu untuk memberikan elemen estetika. 

D. Struktur Atap 

Stuktur atap bangunan yang digunakan adalah rangka baja, karena bangunan yang ada di kawasan 

agrowisata merupakan bangunan bentang lebar. 

3.2.7 Analisa dan Konsep Utilitas 

3.2.7.1 Utilitas Air Bersih 

Untuk memenuhi kebutuhan air bersih kawasan, perlu adanya sumber air bersih yang berasal dari 

sumur. Selain air sumur digunakan pula sistem tadah air hujan sehingga menambah persediaan air 

bersih kawasan. Sistem yang digunakan untuk mengalirkan air adalah dengan downfeed system, 

yaitu memompa air dari tangki bawah (ground tank) menuju tangki atas (upper tank) lalu 

didistribusikan secara merata ke ruang-ruang dengan gaya gravitasi bumi. 
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3.2.7.2 Air Kotor 

A. Grey Water 

Merupakan air sisa cuci piring, cuci tangan, air bekas mandi, air cuci baju dan sebagainya. Grey 

water diolah atau difiltrasi agar dapat digunakan kembali untuk keperluan flush toilet, untuk 

menyiram tanaman juga untuk memandikan sapi. 

 

Gambar 23 Ilustrasi Diagram Greywater 

Sumber : thenatureofcities.com, 2016 

B. Black Water 

Black water merupakan air kotor yang berasal dari kotoran manusia. Pengolahan black water 

adalah dengan disalurkan langsung menuju septictank lalu diendapkan. Setelah proses penyerapan, 

air kotor langsung disalurkan ke sungai. 

 

Gambar 24 Sistem Pengolahan Blackwater 

Sumber : www.paulsseptic.com, 2020 

3.2.7.3 Utilitas Kotoran Ternak 

Kotoran ternak ditampung untuk diolah menjadi biogas hingga menjadi gas yang dapat langsung 

digunakan memasak, dengan dialirkan langsung ke kompor yang ada di pabrik dan pantry. 



21 
 

 

Gambar 25 Disgetser Biogas 

Sumber : sinauternak.com, 2020 

3.2.7.4 Sistem Persampahan 

Sampah pada kawasan agrowisata dibagi menjadi dua, sampah organik dan sampah anorganik. 

Sampah organik dapat dihancurkan dengan menggunakan mikroba secara alami, sedangkan 

sampah anorganik akan didistribusikan langsung menuju tempat pembuangan sampah sekitar. 

3.2.7.5 Jaringan Listrik 

Kawasan agrowisata ini menerapkan sistem photovoltaic, sehingga menggunakan energi listrik 

yang minimal. Pada setiap atap bangunan terdapat panel surya yang nantinya tersambung dengan 

inverter yang langsung dapat mengalirkan listrik ke setiap bagian bangunan. 

 

Gambar 26 PV System 

Sumber : ElNozahy, 2015 

3.2.8 Analisa dan Konsep Arsitektur Berkelanjutan 

Dalam perencanaan dan perancangan kawasan agrowisata peternakan sapi dan pengolahan susu 

ini akan menggunakan konsep arsitektur berkelanjutan dalam pembangunan maupun sistemnya, 

antara lain : 

A. Menggunakan material yang ramah lingkungan dan mudah ditemukan di sekitar site. 

Contohnya bambu dan kayu sebagai material utama finishing. 
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B. Menggunakan sinar matahari sebagai sumber energi terbarukan. Sistem yang akan diterapkan 

adalah sistem photovoltaic (PV). Sistem PV merupakan sistem yang mengkonversi energy 

cahaya matahari langsung menjadi energi listrik yang siap dipakai. Dengan sistem ini 

penggunaan listrik konvensional akan menurun sehingga dapat mengurangi beban listrik 

setiap harinya. 

C. Mengolah kotoran sapi menjadi biogas dan digunakan dalam hal masak-memasak kawasan. 

Kotoran sapi yang telah dikelola, ditampung dan di fermentasi sehingga menjadi gas yang 

dapat digunakan untuk memasak. Gas yang siap digunakan ditampung di tangki penampungan 

lalu dialirkan melalui selang ke dapur dan pantry yang ada di kawasan agrowisata. 

D. Mengelola air hujan agar bisa digunakan untuk kegiatan sehari-hari (tidak untuk dikonsumsi). 

Air hujan diresapkan melalui biopori yang ada di kawasan lalu diolah didalam tangki bawah 

tanah, sehingga air dapat digunakan untuk keperluan memandikan sapi atau keperluan kamar 

mandi. 

E. Mengelola air bekas dengan sistem grey water, sehingga dapat menghemat penggunaan air 

kawasan. 

F. Memanfaatkan cahaya alami dan penghawaan alami secara maksimal. Membuat bukaan dan 

mengatur shading fasad agar cahaya dan udara alami dapat masuk ke bangunan secara 

optimal. 

4. PENUTUP 

Hasil dari perancangan dan perencanaan Agrowisata Peternakan Sapi dan Pengolahan Susu di 

Kecamatan Musuk Boyolali antara lain : 

1. Kawasan argowisata peternakan sebagai sarana edukasi sekaligus rekreasi bagi masyarakat. 

2. Membantu peternak kecil di sekitar kawasan untuk mengembangkan usaha peternakannya. 

3. Menambah pengetahuan mengenai pemaksimalan pengolahan hasil ternak bagi masyarakat, 

pengunjung maupun peternak. 

4. Merancang Kawasan Agrowisata Peternakan Sapi dan Pengolahan Susu sesuai dengan 

kebutuhan dan standar kebutuhan hewan ternak dan industri. 

5. Dengan adanya Agrowisata Peternakan Sapi dan Pengolahan Susu di Kecamatan Musuk 

Boyolali ini diharapkan dapat menambah pemasukan daerah dan memanfaatkan potensi 

daerah yang ada. 
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