
1.1. Latar Belakang Proyek 

BAS I 

PENDAHULUAN 

Kawasan Rumah Susu di Boyo/ali 

Akhir-akhir ini, produk susu sapi mengalami perkembangan yang 

cukup pesat. Banyak produk susu sapi (baik murni maupun variannya) yang 

telah dihasilkan. Sehingga dapat dikatakan, bahwa minat masyarakat 

terhadap produk susu sapi makin bertambah. Saat ini berarti produk susu 

sapi menjadi salah satu produk unggulan di Indonesia. 

Untuk mendapatkan hasil susu yang baik maka banyak sekali faktor

faktor yang mempengaruhinya, antara lain dari kesehatan sapi, kebaersihan 

sapi maupun sampai cara pembuatannya yang higienis. Sebagian besar 

masyarakat dapat dikatakan tidak mengerti tentang cara/proses produksi 

susu. baik itu susu cair maupun susu yang bubuk. Dleh karena itu dengan 

adanya Rumah susu ini diharapkan masyarakat dapat mendapatkan edukasi 

mengenai produk susu, dan juga tentu saja sebagai salah satu pemasok susu 

secara regional. Dengan adanya fasilitas-fasilitas pendukung dalam hal 

edukasi dan rekreasi pastinya akan menarik minat masyarakat untuk 

mengunjungi rumah susu ini. 

Adanya ide untuk merancang sebuah kawasan Rumah susu yaitu 

berupa peternakan sapi dan pabrik susu yang multi fungsi. Sejauh ini hanya 

terdapat pabrik-pabrik dan peternakan saja. Maka dari itu saya akan mencoba 

merancang sebuah peternakan dan pabrik susu yang bisa digunakan sebagai 

, tujuan wisata dan edukasi bagi masyarakat. 
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susu masyarakat juga dapat ditujukan sebagai sarana edukasi dan 

pengetahuan masyarakat mengenai peternakan dan cara pembuatan susu. 

Dan kawasan ini rencananya akan dibangun di kabupaten boyolali. 

Kabupaten Boyolali adalah salah satu daerah tempat penghasil susu 

sapi di Indonesia. Produk-produk susu sapi yang dihasilkan menjadi potensi 

utama dan menjadi icon di daerah tersebut. E?roduk susu sapi yang dihasilkan 

tentunya tidak lepas dari potensi sapi perah di suatu daerah. Potensi sapi 

perah yang ada di Kabupaten Boyolali memang berkualitas, oleh karena itu 

akan diperlukan suatu fasilitas penunjang untuk mewadahi kegiatan 

pengolahan produk susu sapi agar menghasilkan hasil yang berkualitas. 

Fasilitas tersebut adalah suatu tempat pengolahan susu yang baik. Tempat 

pengolahan ini juga rencananya dikembangkan menjadi salah satu tempat 

wisata. Dengan adanya penambahan sarana edukasi dan kuliner, yaitu resto 

yang menjual berbagai prod uk berbahan utama susu. 

1.2. Tujuan dan Sasaran Pembahasan 

Tujuan 

• Meningkatkan pengelolaan potensi Boyolali yang merupakan daerah 

penghasil susu sapi yang baik di Indonesia 

• Mengoptimalkan potensi sapi perah di Kabupaten Boyolali dengan 

menyediakan Fasilitas pengolahan susu sapi melalui pendekatan sarana 

wisata dan kuliner 

e Menyediakan lapangan kerja bagi warga sekitar dalam hal peternakan sapi 

perahdan industri susu sapi 
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• MEmyediakan t~rnpat VIIisata ~Iternatif pilihan I:>~gi p~ra m~l)yar~kat, 

khususnya para masyarakat Jawa Tengah. 

• Menyediakan sarana edukasi mengenai kegiatan produksi susu sapi secara 

detil kepada masyarakat. 

• Menyediakan sarana kuliner dengan makanan:makanan berbahan utama 

susu 

Sasaran 

• Proyek ini adalah sebuah kawasan yang berfungsi untuk peternakan sapi 

perah dan pengolahan produk susu sapi, dengan pengolahan secara optimal. 

• Proyek ini merupakan fasilitas rekreatif dengan unsur pendukungnya yaitu 

edukatif dan kuliner, sehingga dapat meningkatkan potensi Kabupaten 

Boyolali sekaligus sebagai kawasan wisata yang bersifat edukatif. 

1.3. Lingkup Pembahasan 

Lingkup pembahasan Kawasan Rumah Susu di Boyolali ini meliputi: 

• Pembahasan mengenai gambaran umum proyek Kawasan Rumah Susu di 

Kabupaten Boyo/ali yang meliputi: latar belakang, tujuan, dan sasaran yang 

akan dicapai. 

• Pembahasan mengenai terminologi proyek Kawasan Rumah Susus di 

Kabupaten Boyo/ali 

• Pembahasan mengenai tinjauan proyek sejenis dengan memberikan 

gambaran dan ana lisa tentang peternakan sapid an industry susu pada 

masing-masing proyek. 

• Pembahasan mengenai pelaku, fasilitas, serta prasarana apa saja yang ada 

di dalam Kawasan Rumah Susus di Kabupaten Boyo/ali 
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It Pembahasan mengenai spesifikasi dan persyaratan desain pr()yek YClng acta 

di dalam Kawasan Rumah Susus di Kabupaten Boyo/ali, yang meliputi: aspek 

arsitektur, bangunan, dan lingkungan. 

• Pembahasan mengenai konteks lingkungan, yang meliputi: analisa pemilihan 

lokasi dan pemilihan tapak, yang didahului dengan penentuan kriteria. 

• Pembahasan mengenai penekanan desain serta permasalahan dominan 

yang ada dalam proyek Kawasan Rumah Susus di Kabupaten Boyo/ali. 

1.4. Metoda Pembahasan 

1.4.1. Metode Pengumpulan Data 

• Data primer 

• merupakan data otentik yang didapat dari survey lapangan; berupa 

dokumentasi gambar dan foto, serta wawancara. 

• observasi langsung ke proyek sejenis yaitu tempat pengolahan susu 

sapi serta restoran yang dilengkapi dengan dapur dan peternakan sapi 

perah. 

• Melakukan pengukuran dan pendataan kondisi eksisting tapak 

kawasan. 

o Data Sekunder 

• data penunjang yang diperoleh dari instansi pemerintah maupun 

swasta, perseorangan, searching internet atau literatur-literatur lainnya 

yang berkaitan dengan perencanaan dan perancangan Rumah Susu di 

Boyolali. 
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1.4.? M~toda peny~slmc:ln ~~11 ~11C!lisi~ 

Menggunakan kombinasi metoda penyusunan secara deduktif, induktif, 

dan pendekatan asumsi yaitu melalui : 

• Studi literatur mengenai standart-standart tertentu yang digunakan. 

~ Melakukan survei/wawancara mengenai hal yang berkaitan dengan 

Pabrik Susu dan Petemakan sapi perah dan lokasi kawasan tempat 

Rumah susu tersebut terbangun. 

• Studi banding dengan kasus-kasus yang berkaitan/berhubungan 

dengan proyek sejenis, yaitu tentang l?abrik susu dan petemakan sapi 

perah (Yang dipresedeni bentukan arsitekturalnya, juga termasuk 

konsep, pola dan makna yang terkandung di dalamnya). 

• Pendekatan asumsi dalam penyelesaian masalah apabila tidak 

didapati permasalahan sejenis dalam kasus/proyek lain. 

Induktif yaitu dengan studi banding sebagai bahan referensi ataupun 

perbandingan untuk proyek yang sejenis. 

Oeduktif yaitu dengan cara mengutip dari beberapa literatur buku yang 

berkaitan dengan proyek. 

1.4.3. Metoda pemrograman 

Tahap Analisis : 

.. Melakukan eksplorasi I penggalian materi lebih mendalam berkaitan 

dengan judul proyek yaitu Rumah Susu, seperti; kebutuhan ruang, 

kegiatan/aktifitas apa saja yang terjadi, pola sirkulasi dan sebagainya. 

5 



Kawasan Bumah Susu di Boyo/ali 

Talli:11? §!l1t~~~ : 

• Mendapatkan hasil analisis berupa program ruang, program struktur, 

program utilitas, progam sirkulasi dan sebagainya yang dapat dijadikan 

acuan dalam melanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu tahap 

perancangan arsitektur. 

1.4.4. Metoda perancangan arsitektur 

• Gagasan Awal - eksplorasi ide/gagasan pengembangan yang akan 

dilakukan terhadap kawasan melalui sketsa-sketsa. 

• Membuat konsep rancangan skematik yang meliputi konsep tapak, 

lingkungan, bangunan, serta ruang-ruang yang dibutuhkan sebuah 

Rumah Susu Uika diperlukan dapat dilakukan proses desain secara 

Jangsung di kawasan untuk dapat merasakan ruang yang sebenamya). 

• Setelah konsep didapat, konsep tersebut dapat digunakan sebagai 

acuan/pedoman untuk membuat Desain Skematik. 

• Setelah desain skematik dibuat, dapat dilanjutkan ke tahap 

Pengembangan Desain (Design Development). 

1.4.5. Skema Alur Pikir 

IDE AWAL PROGRAMMING Y 

Gambar 1.1 
Skema Alur Pikir ... ,~, 

Sumber: analisa pribadi .. 2":;<I.,. 
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1.5. Sistematika Pembahasan 

! Bab I - Pendahuluan 

Berisi latar belakang proyek, tujuan dan sasaran pembahasan, lingkup 

pembahasan, metoda pembahasan, dan sistematika pembahasan. 

~ Bab II -= Tinjauan I?royek 

Berisi tinjauan umum, yaitu mengenai gambaran umum proyek, latar 

belakang perkembangan-trend, serta sasaran yang akan dicapai melalui 

proyek ini. Dan juga tinjauan khusus, yakni berisi terminologi proyek, 

kegiatan, spesifikasi dan persyaratan desain, deskripsi urgensi- relevansi 

mengenai konteks kota/desa khususnya kawasan serta jaringan di kota/desa, 

studi komparasi/studi banding, serta permasalahan desain yang terkait 

dengan permasalahan desain kawasan dan permasalahan hasil studi banding 

yang kemudian diangkat menjadi satu permasalahan dominan. Juga 

mengenai kesimpulan-batasan-anggapan mengenai proyek. 

• Bab m ~ Analisa Pendekatan Program Arsitektur 

Berisi tentang : analisa Pendekatan arsitektur meliputi studi aktifitas 

dan studi Easi.litas, analisa Pendekatan Pendekatan sistem bangunan meliputi 

studi sistem enclosure, sistem struktur, studi sistem utilitas, dan studi 

pemanfaatan teknologi, analisa konteks Lingkungan meliputi analisa 

pemilihan lokasi dan tapak. 
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o Bab IV - Program Arsitektur 
'- ., - - - .. . - -- - _._. ," -

Berisi tentang : konsep Progam meliputi aspek citra arsitektural, aspek 

fungsi, aspek teknologi ramah linglwngan, tujuan perancangan, faktor 

penentu perancangan, factor pesyaratan perancangan, progam Arsitektur 

me/iputi progam kegiatan, sistem struktur, sistem utilitas, serta lokasi dan 

tapak, program Kawasan meliputi Konsep Program dan Tema Kawasan, 

Tujuan Perancangan, faktor Penentu Perancangan, Faktor Persyaratan 

Perancangan, Skenario Program Kawasan Keseluruhan, dan Program 

Bssaran Luas Kawasan. Sedangkanuntuk program masing-masing fungsi 

berisi mengenai program kegiatan, program sistem struktur dan program 

utilitas. 

• Bab V ~ Kajian Teori 

Berisi mengenai kajian teori mengenai penekanan desain dan 

permasaiahan dominan dan kajian teori penekanan desain serta studi 

preseden dan kemungkinan penerapannya pada desain 

8 


