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BAB IV. ANALISA MASALAH 

4.1. Analisa Masalah 

4.1.1. Masalah fungsi bangunan dengan aspek pengguna 

Pengguna pada bangunan ini bukan hanya manusia aja, namun 

pengguna disini adalah tumbuhan. Tumbuhan yang diwadahi merupakan 

tumbuhan subtropis. Sehingga bangunan dituntut untuk dapat menaungi, 

merawat, mengkonservasi, dan memelihara tumbuhan subtropis dengan 

mengkondisikan lingkungan di dalam bangunan ini seperti pada negara 

subtropis sehingga tumbuhan dapat tumbuh pada suhu yang optimal dan 

fungsi bangunan benar-benar dapat menciptakan tumbuhan subtropis 

secara nyata sebagai edukasi para wisatawan.  

Area wisata pada hari libur sering kali mengalami letusan jumlah 

pengunjung. Pada proyek ini sangat menghindari area Conservatory yang 

penuh, jika area tersebut penuh panas yang di salurkan melalui manusia 

akan menambahkan beban bagi tumbuhan subtropis dalam menjaga 

kondisi ruangan yang sejuk. 

4.1.2. Potensi di dalam Tapak 

Berikut ini merupakan keseluruhan potensi yang dapat disimpulkan 

di dalam Tapak: 

a. Lingkungan eksisting cenderung dingin dan sejuk karena berada pada 

ketinggian 1400 Mdpl merupakan area pegunungan dan lerengan. 

Sehingga tapak memiliki kecocokan dalam habitat tumbuhan 

subtropis.  

b. Tata ruang tapak didukung dengan sektor pariwisata berbasis 

pertanian dan alam, WPP 3 Kawasan Kopeng.  

c. Area dikenal dan dekat dengan sektor wisata yaitu Taman Wisata 

Kopeng, terdapat pula sekolah tinggi penyuluhan pertanian yang dapat 

mendukung fungsi penelitian mengenai tumbuhan subtropis.  

d. Tapak telah memiliki fasilias infrastruktur jalan beraspal dan PLN 

sebagai sumber energi listrik. 

e. Memberikan pemandangan yang bagus melalui tapak dengan view 

Gunung Andong dan Gunung Telomoyo 
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f. Kondisi tapak sebelumnya adalah lahan pertanian maka kondisi tanah 

subur (humus) didukung dengan letaknya di kaki lereng gunung 

Merbabu. Hal ini menjadi potensi yang dapat membantu kesuburan 

tanaman dengan baik. 

g. Mayoritas mata pencaharian penduduk sebagai petani sehinga fungsi 

bangunan dapat menjadikan lapangan pekerjaan bagi penduduk 

setempat.  

 

4.1.3. Masalah Fungsi Bangunan dengan Tapak 

a. Akses  

Ketika hendak menuju lokasi tapak memiliki lebar jalan 8 meter dan 

merupakan akes jalan kolektor primer yang menghubungkan suatu 

kota dengan kota yang lainnya. Akan terjadi lonjakan lalu lintas ketika 

musim liburan yang membuat akses menjadi padat.  

b. Iklim 

Memiliki kelembaban yang tinggi terutama pada saat musim hujan 

yang menjadi ancaman bagi tumbuhan subtropis, selain kelembaban 

suhu pun juga mempengaruhi karena sengatan sinar matahari tropis. 

Kemudian kondisi sinar matahari pada musim kemarau yang cukup 

menyengat dan intens yang dapat merusak tumbuhan subtropis. 

c. Utilitas Tapak 

Tapak hanya memiliki utilitas berupa PLN, dan tidak menggunakan 

PDAM. Air sangat penting bagi kelangsungan hidup untuk irigasi 

tanaman subtropis yang dirawat pada Conservatory Sumber daya air 

didapatkan dari sungai terdekat berjarak 500m dari lokasi.  

d. Topografi 

Lokasi berada pada daerah lerengan yang memiliki kemiringan yang 

bersifat landau (11%), sedangkan struktur yang digunakan merupakan 

bentang lebar. 

e. Regulasi 

Menurut peraturan daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2015 

tentang Bangunan Gedung, dinyatakan bahwa fungsi bangunan untuk 

area rekreasi dan wisata ini harus memiliki KDB 30-45%. Sehingga 

ruang luar minimal harus dapat dipenuhi sebesar 55%, dengan 

demikian ruang luar tersebut perlu diolah sehingga dapat menjadi 
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ruang terbuka yang aktif, terutama fungsi dari bangunan sendiri adalah 

membentuk sebuah taman wisata.  

 

4.1.4. Masalah fungsi bangunan dengan lingkungan di luar tapak 

a. Budaya 

Secara budaya, fungsi bangunan ini cenderung mengarah kepada 

sesuatu yang berbau tidak lokal karena fungsi bangunan lebih memilih 

tumbuhan subtropis yang tidak dapat hidup di lingkungan tropis.  

b. Sosial 

Masyarakat Indonesia cenderung belum mengenali tumbuhan 

subtropis. Tumbuhan-tumbuhan subtropis ini juga memiliki manfaat 

yang tidak kalah dengan tumbuhan tropis yang ditanam pada pertanian 

di Indonesia. Namun karena keterbatasan pengetahuan tenaga kerja di 

Indonesia, maka untuk mengembangkan tumbuhan subtropis dengan 

teknologi yang sudah ada dan telah dilakukan pada belahan dunia tidak 

dapat terlaksana dengan optimal di Indonesia.  

c. Ekonomi 

Dibutuhkan dana yang cukup banyak untuk mengimpor hasil-hasil 

panen dari tumbuhan subtropis yang bermanfaat bagi masyarakat, dari 

segi kesehatan, pangan, kepuasan, dan lain sebagainya.  

4.2. Pernyataan Isu 

Revolusi industri pada dunia saat ini mencapai pada tahapan 4.0, terutama 

pada pertanian didunia banyak ditemukan saat ini teknologi ditandai dengan 

penggunaan mesin-mesin otomatis yang diintegerasikan dengan jaringan internet/ 

komputer untuk pengembangan dalam hasil produksi tanaman pertanian. Konsep 

pengembangan pertanian yang dikembangkan pada era ini adalah konsep 

pertanian pintar, konsep ini merujuk pada penerapan penggunaan teknologi 

berbasis komputer. Para ahli menggunakan penerapan teknologi ini untuk 

melakukan optimasi pada peningkatan hasil dan efisiensi penggunaan sumber 

daya.  

4.3. Masalah-masalah yang Muncul 

Berikut ini merupakan permasalahan yang muncul pada desain: 

a. Permasalahan tatanan dalam bangunan 

Bangunan conservatory memiliki dua fungsi sekaligus yaitu fungsi sebagai 

area wisata dan fungsi sebagai area untuk lahan percobaan pada indoor 
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maupun outdoor. Tentunya lahan percobaan ini berada bersama dengan 

fasilitas/ area taman wisata. Namun tatanan ruang antara area wisata dan 

lahan percobaan sebaik mungkin dapat berada pada tempat yang sama agar 

pengunjung wisata juga dapat saling belajar dan melihat para peneliti secara 

langsung. Dan tatanan sebaiknya tidak menggangu para peneliti dan objek 

penelitiannya. 

b. Permasalahan bentuk bangunan 

Bentuk bangunan pada conservatory ini sebaiknya dapat merespon iklim tropis 

agar bentuk pula pada bangunan apat menyelesaikan masalah yang berada di 

dalamnya. Misalnya adanya sun shading untuk bangunan yang harus 

menyesuaikan dengan keberadaan arah dan radiasi matahari.  

c. Permasalahan tatanan ruang luar 

Karena luasnya lahan sebesar 55%, maka sebaiknya lahan tersebut dapat 

diolah. Apabila lahan sebesar 55% tersebut dibiarkan begitu saya, maka 

tempat wisata ini tidak akan menjadi hidup.  

4.4. Pernyataan Masalah 

Melalui uraian potensi dan kendala, serta isu tersebut diatas, 

permasalahan dominan yang timbul dari proyek yaitu bagaimana menciptakan 

sebuah bentuk bangunan (conservatory) yang optimal beserta teknologinya guna 

mewadahi tumbuhan subtropik yang ditanam dengan kondisi radiasi matahari 

yang intens dan kelembaban yang tidak sesuai dengan kriteria lingkungan 

penanaman tumbuhan subtropis sehingga tumbuhan subtropis dapat hidup pada 

iklim tropis. 

Selain itu bagaimana menerapkan sebuah bangunan dengan teknologi 

yang pintar guna menjawab isu yang ada dimana saat ini dunia telah berevolusi 

menuju Industi 4.0 terutama pada bidang agro/ pertanian. 

Yang terakhir bagaimana menata sebuah kompleks wisata yang memiliki 

fungsi penunjang yaitu sebagai tempat penelitian bagi para cendekiawan, selain 

tidak mengganggu jalannya penelitian namun pengunjung wisata dapat juga ikut 

menyaksikan dari jarak jauh tentang penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada 

bangunan ini.  


