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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

JUDUL 

Balai Pembudidayaan, Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat Sebagai 
Tempat Kunjungan Ilmiah di Imogiri  dengan Penekanan Aspek Bioklimatik. 

 

PENGERTIAN JUDUL 

Balai   : Tempat, gedung, rumah, kantor (Kamus Besar Bahasa  

                                      Indonesia, 1990; 70) 

Pembudidayaan  : Usaha yang bermanfaat dan memberi hasil (Kamus Besar  

                                      Bahasa Indonesia, 1990; 131)   

Penelitian   : Kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisa dan penyajian      

                                      data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk  

  hipotesa guna mengembangkan prinsip-prinsip umum                       

  (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990; 920) 

Pengembangan     :  Proses perubahan untuk meningkatkan kondisi yang ada  

                                       menjadi lebih baik sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan                        

                                       (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990; 414, BP)                              

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 xv 

Tanaman  : Tumbuh-tumbuhan yang biasa ditanam orang, sesuatu      

                                      yang bisa ditanam (WJS Poerwadarminta, op-cit; 1007) 

Obat   : Bahan yang digunakan untuk mengurangi, menghilangkan  

                                      penyakit (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990; 622) 

Tempat   : Sesuatu yang tersedia untuk melakukan sesuatu (Kamus  

                                      Besar Bahasa Indonesia, 1990; 923) 

Kunjungan : Bepergian bersama-sama untuk memperluas pengetahuan  

                                      (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990; 1012) 

Ilmiah   : Bersifat ilmu, secara ilmu pengetahuan (Kamus Besar  

                                      Bahasa Indonesia, 1990; 324) 

Bioklimatik  : Pendekatan unsur-unsur iklim dan keterkaitan dengan  

                                      lingkungan sekitar (Titi Lestari, Tugas Akhir, Fasilitas  

                                      Wisata Waduk Wadas Lintang, 2003; 5) 

Sehingga secara umum dapat diartikan sebagai usaha untuk mendesain 

bangunan sebagai tempat pembudidayaan, penelitian yang mewadahi kegiatan 

pengumpulan, pengolahan, serta analisa yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas 

tanaman obat menjadi lebih baik sesuai dengan kebutuhan dan sekaligus berperan 

sebagai tempat kunjungan yang bersifat keilmuan dengan konsep bangunan yang 

responsif terhadap kondisi lingkungan dan iklim. 

 

LATAR BELAKANG 

PERANAN PENTING TANAMAN OBAT 

 Indonesia saat ini termasuk negara terkaya dalam hal keanekaragaman 

tumbuhan obat di dunia. Akan tetapi kekayaan itu masih belum ditangani dengan 

sungguh-sungguh. Dari puluhan ribu jenis tumbuhan yang berkhasiat obat ternyata 

baru sekitar 465 jenis saja yang terjaring dalam daftar industri obat tradisional. 

Menurut Menteri Pertanian Prof, Dr, Ir Bungaran Saragih, peluang binis tumbuhan 

yang berkhasiat obat ini sangat menjanjikan, karena selain digunakan oleh bangsa 

sendiri, juga diminati oleh pasar dunia. (Jawa Pos 11 September 2003) 
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 Omzet penjualan di dalam negeri diperkirakan mencapai Rp 1,5 trilyun tiap 

tahunnya. Sedangkan permintaan pasar dunia terhadap suplemen diet yang terbuat 

dari berbagai campuran bahan obat mencapai 40 milyar dolar AS. Produk yang bahan 

bakunya berasal dari tumbuhan mencapai 19,8 milyar dolar AS pada tahun 1998. Hal 

tersebut terungkap dalam sambutan tertulis Menteri Pertanian yang dibacakan oleh 

staf ahli Mentan Dr Ir Sarifudin Karama pada pembukaan Seminar Nasional Obat 

Indonesia XIX di Balittro (Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat) Bogor.  

 Menurut Mentan, Deptan bersama Depkes, Deprindag serta pengusaha industri 

obat harus menjadi pihak yang bertanggungjawab dalam penyediaan bahan bakunya 

termasuk di dalamnya pihak perguruan tinggi sebagai elemen dengan dasar akademis 

yang diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap kemajuan industri 

obat tradisional.  

 Adapun bahan baku yang sudah melimpah di persada nusantara itu, semuanya 

untuk kesejahteraan rakyat Indonesia melalui kemudahan dan penyediaan obat untuk 

kesehatan serta untuk meningkatkan pendapatan petani tanaman obat guna mencukupi 

kebutuhan hidupnya. Mulai sekarang budaya agrobisnis sebaiknya ditingkatkan dalam 

hal ini pengembangan tanaman obat perlu dicari model pelestarian keanekaragaman 

hayati dengan agribisnis. Model agrobisnis yang cocok dengan pelestarian 

keanekaragaman hayati antara lain model agrobisnis wisata konservasi, dan agrobisnis 

berbasis keunggulan komoditas spesifik lokal.  

KEBERADAAN WANAGAMA SEBAGAI HUTAN DALAM PENGELOLAAN 

UGM 
 Sebagai salah satu perguruan tinggi Universitas Gadjah Mada memiliki hutan percontohan yaitu Wanagama yang 
terbagi atas 2 area yaitu Wanagama I yang terletak di kabupaten Gunungkidul dan Wanagama II yang terletak di desa Girirejo 
dan Mangunan kecamatan Imogiri kabupaten Bantul. Khusus untuk Wanagama II terletak hanya ± 2 Km dari objek wisata 
makam raja-raja Imogiri. Di dalam area Wanagama II ini sudah banyak fasilitas yang dikembangkan oleh pihak UGM antara lain 
camping ground, bumi perkemahan dan proyek budidaya tanaman obat yang didominasi oleh tanaman keras. Seperti kondisi 
lingkungan pegunungan selatan yang dulunya terkenal tandus, begitu pula dengan hutan Wanagama namun setelah melalui usaha 
penanganan yang terpadu menjadikan daerah ini menjadi lahan produktif terutama untuk jenis tanaman keras. Namun demikian 
sedikit banyak kondisi iklim masih mengesankan lingkungan yang cukup kering khususnya pada musim kemarau. Hal ini 
menurut beberapa pengelola menjadikan lokasi ini hanya ramai dikunjungi pada awal dan akhir musim penghujan, sedangkan 
pada musim kemarau relatif sepi. 

 Terlepas dari latar belakang semula sebagai lahan kering disisi lain juga memiliki potensi yaitu kondisi lingkungan 
berupa perbukitan dengan ketinggian kontur yang beragam didukung dengan view yang cukup baik dan juga potensi daerah 
sekitar yang selama ini dikenal dengan objek wisata sejarah (makam Imogiri).   

PERANAN UGM SEBAGAI INSTITUSI PENDIDIKAN DALAM ERA OTONOMI 

KAMPUS 

Sebagai salah satu institusi pendidikan UGM memandang penting aspek 

penelitian dalam usaha mewujudkan fungsi kampus sebagai institusi pendidikan yang 

terpadu hingga pada akhirnya menghasilkan suatu temuan yang didasarkan dari proses 
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pengumpulan, pengolahan serta analisa terhadap suatu hal yang masih belum 

diketahui oleh umum untuk selanjutnya dikembangkan menjadi sesuatu yang 

bermanfaat bagi masyarakat. Hanya saja selama ini proses penelitian khususnya 

mengenai tanaman obat yang dilakukan oleh mahasiswa maupun oleh Pusat Penelitian 

Obat Tradisional UGM lebih banyak dilakukan secara ex situ yaitu metode penelitian 

di luar lokasi objek yang diteliti (lokasi pembudidayaan) padahal dalam suatu 

penelitian diperlukan pengamatan yang detil dari perilaku tanaman di lokasi tersebut 

untuk keperluan budidaya dan pengembangan. Dengan kondisi seperti itu akademisi 

dan pihak peneliti tidak dapat maksimal dalam mengembangkan tanaman obat seperti 

yang diharapkan. 
 Di samping latar belakang di atas sesuai dengan PP No 153 tahun 2000 usaha otonomi kampus menjadi hal yang 
sering diungkapkan pada akhir-akhir ini, kondisi tersebut cenderung memberikan pandangan negatif dari masyarakat yang 
menganggap kampus memberikan beban yang berat bagi mahasiswa, hal tersebut akan dapat diatasi jika ada upaya cerdas dari 
institusi kampus untuk menghasilkan sesuatu yang bersifat produktif yang tidak melenceng jauh dari fungsi keilmuan. Untuk itu 
UGM mendirikan suatu unit usaha yang dinamakan Gama Multi Usaha Mandiri yang menangani berbagai macam jenis usaha 
salah satunya diminta untuk mengelola Wanagama II yang akhirnya dibentuk Gama Giri Usaha Mandiri yang berencana untuk 
membudidayakan tanaman obat dan juga aset-aset yang sudah ada dan bahkan sekarang dengan memberdayakan masyarakat, 
mereka tengah berusaha mengembangkan tanaman obat melalui produksi minyak kayu putih sebagai suatu produk jadi walaupun 
dengan sistem yang masih sederhana. Hanya saja selama ini dari hasil budidaya tanaman obat yang ada untuk melakukan 
pengembangan baru terlebih dahulu dibawa keluar untuk dilakukan penelitian (ex situ), baru setelah didapatkan hasil kembali 
dilakukan pembudidayaan di lokasi ini. Hal tersebut tentunya kurang efektif, sebab tidak ada koordinasi lebih lanjut dengan 
pihak peneliti dan jarang ada hasil penelitian yang pada akhirnya dikembangkan di lokasi ini.  

PENGARUH KONDISI IKLIM TERHADAP PERTUMBUHAN TANAMAN DAN 

FAKTOR KENYAMANAN  

Sebagai suatu organisme mahluk hidup tumbuhan selalu terikat dengan 

lingkungan baik itu lingkungan biotik (hidup) maupun abiotik (tak hidup), hal tersebut 

pulalah yang pada akhirnya memegang peranan penting pada setiap hal yang 

berkaitan dengan tanaman baik yang berupa pembudidayaan, pembibitan, penelitian 

dan pengembangan tanaman. 

Pada unsur budidaya khususnya pembenihan dan pembibitan terdapat suatu 

fenomena dimana adakalanya produksi dari benih maupun bibit harus dilakukan di 

luar daerah adaptasi (daerah pembudidayaan) hal tersebut dikarenakan tidak adanya 

syarat-syarat serta keadaan spesifik yang diperlukan untuk mencapai fase generatif 

yang siap tanam dan dapat berproduksi tinggi. Dalam hal ini syarat serta keadaan 

spesifik yang dimaksud ada hubungannya dengan suhu, cahaya baik yang berkaitan 

dengan intensitas maupun lama penyinaran, kelembapan udara baik itu berujud udara 

kering maupun basah tergantung dari spesifikasi yang diperlukan tergantung jenis 

tanamannya. (Sumber, Ir Titi Sudarti Sudikno, Yayasan pembina Fakultas Pertanian 

UGM). Hal yang sama juga terjadi proses pengeringan maupun penyimpanan, begitu 

juga bagi proses pengembangan tanaman lebih lanjut. 
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Di sisi lain kondisi iklim di daerah Imogiri perlu mendapat perhatian penting 

bagi pengembangan ke depan tidak hanya bagi kepentingan tanaman namun juga bagi 

pengguna lain yaitu manusia yang terdapat di dalamnya, hal tersebut berkaitan dengan 

topografi lahan perbukitan dengan pengaruh angin yang cukup kuat khusunya angin 

Laut Selatan, kondisi lahan yang dahulunya berupa tanah kering, sehingga bila tidak 

dilakukan penanganan khusus akan menjadikan hal yang kurang nyaman bagi 

pengguna yang terdapat di dalam bangunan. 
 

PERMASALAHAN DAN PERSOALAN 

PERMASALAHAN 
 Dari beberapa latar belakang di atas terlihat beberapa fenomena penting di antaranya adalah:  

a. Dalam usaha mengembangkan tanaman obat, UGM melalui Gama Giri Mandiri tidak maksimal karena fungsi yang 

tidak terpadu dan kurang efektif untuk mencapai tahap pengembangan sebagai suatu unit usaha. 

b. Sebagai institusi pendidikan, UGM tidak memiliki tempat untuk melakukan riset secara langsung terhadap tanaman 

obat (in situ).  

c. Sebagai salah satu wujud pengabdian masyarakat UGM memiliki potensi untuk memberi kesempatan bagi 

masyarakat umum untuk mengetahui segala informasi yang berkaitan dengan tanaman obat. 

d. Kurang tergarapnya potensi lingkungan yang cukup baik dan juga potensi masyarakat sekitar yang selama ini 

dilibatkan sebagai pekerja. 

e. Dalam pengembangannya ke depan perlu perhatian lebih pada kondisi lingkungan sekitar yang kurang nyaman baik 

bagi pengguna maupun bagi kepentingan pertumbuhan dan pengkondisian tanaman.  

Sehingga dari fenomena diatas, permasalahan yang bisa dimunculkan adalah: 

Bagaimana mewujudkan wadah terpadu yang mewadahi kegiatan budidaya, penelitian dan pengembangan tanaman obat 
sekaligus sebagai tempat orang mendapatkan informasi ilmiah, dimana dalam desain bangunannya mampu merespon terhadap 
kondisi tapak serta iklim untuk menunjang aspek yang terdapat di dalamnya.    

PERSOALAN 

a. Bagaimana menempatkan posisi bangunan pada site yang ada sehingga 

mampu menunjang fungsi melalui kemudahan pencapaian dan kelancaran 

sirkulasi dari kegiatan yang diwadahi  

b. Bagaimana menata massa bangunan yang terpadu sebagai fungsi budidaya, 

penelitian dan pengembangan tanaman obat. 

c. Bagaimana mengolah tapak melalui unsur-unsur pelengkap untuk merespon 

serta melakukan pengkondisian terhadap kondisi lingkungan. 

d. Bagaimana mewujudkan bentuk desain bangunan yang mampu menangkap 

potensi iklim dan mereduksi faktor iklim yang tidak menguntungkan 

khususnya bagi pengkondisian tanaman dan kegiatan pengguna yang 

diwadahinya.   
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e. Bagaimana menentukan perletakan dan bentuk bukaan serta unsur lain yang 

mampu memberikan kenyamanan melalui pencahayaan dan penghawaan 

alami. 

f. Bagaimana menentukan sistem struktur, konstruksi dan utilitas yang sesuai 

dengan fungsi dan kondisi tapak.  

 

TUJUAN DAN SASARAN 

TUJUAN 

Merancang serta menyusun konsep perencanaan dan perancangan bangunan  

yang memiliki fungsi terpadu sebagai tempat budidaya, penelitian dan pengembangan 

tanaman obat serta sebagai tempat wisata ilmiah, dengan desain yang responsif 

terhadap lingkungan. 

SASARAN 

 Sasaran dalam membuat konsep perencanaan dan perancangan maupun 

sasaran untuk merancang bangunan balai pembudidayaan, penelitian dan 

pengembangan tanaman obat adalah meliputi : 

a. Konsep penempatan posisi bangunan pada site yang ada sehingga mampu 

menunjang fungsi yang ada melalui kemudahan pencapaian dan kelancaran 

sirkulasi dari kegiatan yang diwadahi  

b. Konsep penataan massa bangunan yang terpadu sebagai fungsi budidaya, 

penelitian dan pengembangan tanaman obat. 

c. Konsep pengolahan tapak melalui unsur-unsur pelengkap untuk merespon 

serta melakukan pengkondisian terhadap kondisi lingkungan. 

d. Konsep  bentuk desain bangunan yang mampu menangkap potensi iklim dan 

mereduksi faktor iklim yang tidak menguntungkan khususnya bagi 

pengkondisian tanaman dan kegiatan yang diwadahinya.   

e. Konsep perletakan dan bentuk bukaan serta unsur lain yang mampu 

memberikan kenyamanan melalui pencahayaan dan penghawaan alami. 

f. Konsep sistem struktur, konstruksi dan utilitas yang sesuai dengan fungsi dan 

kondisi tapak.  

 

BATASAN SERTA  LINGKUP  
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PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

BATASAN PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

 Batasan perencanaan dan perancangan ditekankan pada aspek keterpaduan 

fungsi dengan penekanan aspek bioklimatik untuk menjawab persoalan perencanaan 

dan perancangan. 

 

LINGKUP PERENCANAAN DAN PERANCANGAN  

 Lingkup perencanaan dan perancangan meliputi bangunan balai 

pembudidayaan, penelitian dan pengembangan tanaman obat. Sedangkan wahana 

Wanagama secara keseluruhan hanya dijadikan sebagai pertimbangan desain. 

 

METODE PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

DATA 

a. Data yang diperlukan 

· Data fisik, meliputi : 

ü Kondisi alam (klimatologi, topografi). 

ü Kondisi vegetasi yang dikembangkan. 

· Data non fisik meliputi : 

ü Jenis dan jumlah pegawai, serta kegiatan.dari studi kasus 

ü Data tentang pengguna serta kegiatan dari bangunan yang 

direncanakan. 

ü Data tentang syarat-syarat dan standart dari bangunan yang 

direncanakan sebagai bangunan budidaya, penelitian dan 

pengembangan tanaman obat.  

b. Teknik pengumpulan data  

· Studi observasi 

ü Pengamatan langsung ke lapangan untuk mendapatkan data-data fisik 

lingkungan wahana. 

ü Dokumentasi foto, untuk mendapatkan data mengenai lingkungan 

wahana. 

· Wawancara 

 Wawancara dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang kondisi serta 

hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan wahana, dan juga tentang 

kemungkinan pengembangan ke depan.  
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· Studi literatur 

ü Studi literatur tentang bangunan yang direncanakan. 

ü Studi literatur tentang aspek bioklimatik dalam arsitektur. 

 

KOMPILASI DATA 

 Pengolahan data untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada pada 

lingkungan wahana dikaitkan dengan bangunan baru yang direncanakan, didukung 

dengan data studi kasus, untuk dilakukan pemecahan secara desain. 

 

ANALISA DATA 

 Melakukan analisa dari data-data yang ada berdasarkan prediksi perencanaan, 

adapun analisa yang digunakan adalah: 

a. Analisa Non Fisik 

Melakukan analisa terhadap kegiatan, hubungan antar kegiatan, hubungan 

antar ruang untuk selanjutnya dihasilkan program ruang. 

b. Analisa Fisik 

Melakukan analisa terhadap kondisi lingkungan, kontur, iklim bentuk 

bangunan yang direncanakan, sistem bukaan, penataan landscape dll. 

PERUMUSAN KONSEP 

 Penyusunan hasil analisa ke dalam suatu konsep yang mana hasilnya nanti 

digunakan sebagai bahan dan dasar perancangan fisik bangunan balai pembudidayaan, 

penelitian dan pengembangan tanaman obat dengan penekanan pada aspek 

bioklimatik. 

 

SISTEMATIKA PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

Tahap I 
Mengungkapkan permasalahan dan persoalan dari latar belakang untuk mendapatkan tujuan serta sasaran yang akan dicapai, 
kemudian mengklasifikasikan metode yang digunakan dalam lingkup perencanaan yang telah ditentukan, berikut dengan 
sistematika perencanaan dan perancangan. 

Tahap II 

Tinjauan tentang tanaman obat serta tinjauan mengenai penelitian dan pengembangan 

tanaman obat 

Tahap III 
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Melakukan tinjauan terhadap aspek bioklimatik dalam perancangan arsitektur dan 

kaitannya dengan budidaya, penelitian dan pengembangan tanaman obat. 

 

Tahap IV 
Mengemukakan tentang eksisting lokasi hutan Wanagama Imogiri, unit usaha Gama Giri Usaha Mandiri, dan kajian singkat dari 
bangunan lama dalam kaitannya dengan pengembangan ke depan, didasarkan pada studi kasus. 

Tahap V 
Mengemukakan tinjauan tentang balai pembudidayaan, penelitian dan pengembangan tanaman obat yang direncanakan. 

Tahap VI 
Merupakan analisa perencanaan dan perancangan, mencakup analisa orientasi, analisa peruangan serta analisa bentuk bangunan, 
sistem struktur dan utilitas yang sesuai dengan fungsi dan aspek bioklimatik. 

Tahap VII 
Merumuskan konsep perencanaan dan perancangan sebagai dasar dalam perancangan balai pembudidayaan, penelitian dan 
pengembangan tanaman obat di Imogiri sebagai tempat kunjungan ilmiah dengan penekanan pada aspek bioklimatik. 

 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN TANAMAN OBAT DAN 

PENELITIAN SERTA PENGEMBANGAN  

TANAMAN OBAT 

 

TINJAUAN TANAMAN OBAT 

PENGERTIAN DAN SEJARAH 

Pengertian 

Tanaman obat adalah tanaman atau tumbuhan yang secara alami 

memiliki kemampuan menyembuhkan berbagai macam penyakit 

Sejarah  

Kaisar Shen Nung yang hidup sekitar tahun 2737 sebelum Masehi, 

disebut sebagai bapak tanaman obat-obatan tradisional Cina, konon kabarnya, 

pada suatu hari ketika sang kaisar sedang bekerja di salah satu sudut 

kebunnya, terlebih dahulu ia merebus air dikuali di bawah rindangan pohon. 

Secara kebetulan, angin bertiup cukup keras dan menggugurkan beberapa 

helai daun pohon tersebut dan jatuh ke dalam rebusan air dan terseduh. 
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Sewaktu sang kaisar meminum air rebusan tersebut, ia merasa bahwa air yang 

diminumnya lebih sedap daripada air putih biasa, dan menjadikan badan lebih 

segar, dimana diketahui yang terseduh di dalam rebusan air sang kaisar adalah 

daun teh. Sejak saat itu teh mulai dikenal dan disebarluaskan, dan mulai saat 

itu pula dianggap sebagai masa awal dikenalnya tanaman obat-obatan.  

Di Indonesia sendiri tidak ada tahun yang pasti mengenai 

berkembangnya tanaman obat, diperkirakan sejak agama Hindu masuk di 

Indonesia tanaman obat sudah banyak digunakan, hanya saja proses 

pengembangan tanaman obat di Indonesia mulai tampak sekitar tahun 1964 

dengan adanya seminar tentang  obat-obat tradisional di Jogjakarta disusul 

dengan Pekan Eksport Obat-obatan Tradisional di Solo tahun 1978, setelah 

event inilah banyak pihak terutama Perhutani mulai giat dalam melakukan 

pengembangan sebagai contoh KPH (Kesatuan Pemangku Hutan) Blitar 

menggalakkan jahe di hutan Sumberpucung, dan juga KPH Cepu 

menggalakkan temu lawak di hutan Blungun, walaupun kesemuanya saat itu 

masih ditanam di sela-sela pohon jati yang menjadi komoditas utama. 

JENIS DAN MACAM TANAMAN OBAT 

Jenis serta macam dari tanaman obat dibedakan atas 2 kriteria yaitu 
berdasarkan atas zat yang dihasilkan dan berdasarkan atas macam dari kegunaannya. 

Berdasar zat yang dihasilkan 

Dalam hal ini dibagi atas tanaman obat penghasil zat : 

Penghasil zat Alkaloid : Atrophabelladonna sp, Catharanthus roseus,  

                                              Cinchona spp, Datura spp dan Rauvolfia spp.                 

Penghasil zat Glikosida : Digitalis spp, Dioscorea spp, Glycyrrhiza sp,  

                                              Ginseng, dsb 

Penghasil zat Enzym : Carica papaya, dsb 

Penghasil zat Laxative (pencahar) : Aloe vera, Sena, dsb 

Penghasil zat untuk seduhan : Kamomile, Kerdedeh dan berbagai  

                                                       temu-temuan 

Berdasar kegunaannya 

Dilihat dari sisi kegunaannya dapat dibagi atas : 

Tanaman obat untuk industri makanan 

Tanaman obat untuk bahan kosmetik 

Tanaman obat untuk insektisida 
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Tanaman obat untuk bahan minyak atsiri 

Di Indonesia terdapat lebih dari 30 jenis tanaman penghasil minyak atsiri 

baik yang berasal dari daun, bunga, kulit batang akar maupun rimpang. Di 

antara yang sudah dikembangkan yaitu Serai Wangi, Akar Wangi, Nilam, 

Daun Cengkeh, Kenanga, Kayu Putih, Cendana, Pala dan Fuli. Minyak 

atsiri lain yang dapat dikembangkan adalah Jahe, Serai Dapur, Lada, Kulit 

Kayu Manis, Kemukus, Gagang Cengkeh dll. 

SISTEM BUDIDAYA 

Perbenihan dan pembibitan 

Dapat dilakukan melalui proses vegetatif maupun generatif. Dalam 

perbenihan dan pembibitan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi di 

samping kualitas dari benih maupun bibit dan juga lokasi pembibitan juga 

dipengaruhi oleh kondisi lingkungan seperti suhu, dan intensitas cahaya.  

Pengaruh suhu 

Diperlukan adanya suhu yang pantas (favorable temperature), di samping 

itu khusus tumbuhan tropis memiliki 3 titik suhu yaitu :  

Suhu minimum, dimana biji dan bibit masih mungkin hidup  

Suhu maksimum (45°C) dimana biji dan bibit akan mati  

Suhu optimum (21°C - 32°C) biji dan bibit berkembang dengan baik  

Pengaruh intensitas cahaya  

Dalam hal ini seperti halnya pada proses photoperiodism, terdapat 

beberapa kategori benih serta bibit dalam kaitannya dengan pengaruh 

cahaya : 

Hanya bisa berkembang dalam gelap 

Hanya bisa berkembang dalam cahaya yang tidak terputus 

Hanya bisa berkembang setelah penyinaran sebentar 

Tidak terpengaruh ada atau tidak adanya sinar 

Penanaman 

Dalam proses ini secara umum sama dengan tanaman pada umumnya 

diawali dengan proses pemindahan bibit yang sudah cukup umur berikut 

ketinggiannya dari tempat ipukan ke area tanam, adapun faktor-faktor yang 

perlu diperhatikan adalah : 
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Kondisi tanah, dipengaruhi oleh kandungan unsur hara (kesuburan), dan juga 

kemampuan tanah ditembus oleh air. 

Ketinggian tanah dari permukaan laut 

Curah hujan 

Pengolahan hasil 

Dalam hal ini pengolahan hasil dapat berupa ekstraksi padat maupun ekstraksi cair 

: 

Ekstraksi padat 

Biasa dilakukan oleh industri rumah tangga dengan produk ½ jadi untuk 

selanjutnya dikirim ke pabrik, adapun prosesnya adalah sbb : 

 

                          

 

                                                         Bagan II. 1. Urutan Proses Ekstraksi Padat  

                                      Sumber. Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat (Ballitro) 

Ekstraksi cair  

Biasa dikenal dengan pengolahan minyak atsiri, dalam hal ini proses 

untuk mendapatkannya melalui proses penyulingan, adapun urutan 

prosesnya adalah sbb : 

                             

 

 

 

 

                                     Bagan II. 2. Urutan Proses Ekstraksi Cair  

Bahan Dasar Pengeringan Fermentasi Ekstraksi Sederhana 

Bahan dasar Pemanasan Pengaliran 

uap air 

Pendinginan 

uap air 

Pengumpulan 

tetesan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 xxvi

              Sumber. Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat (Ballitro) 

Dari minyak atsiri yang dihasilkan memiliki berbagai kualitas yang beragam, hal 

tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain : 

ü Jenis dan varietas tanaman 

ü Umur panen 

ü Perlakuan bahan mentah sebelum penyulingan 

ü Peralatan penyuling 

ü Perlakuan terhadap minyak atsiri setelah penyulingan 

ü Proses penyimpanan 

Untuk proses selanjutnya baik hasil ekstraksi padat maupun cair dikirim ke industri 

obat tradisional atau jamu untuk diolah dengan proses sbb : 

                                   

 

 

 

 

                           Bagan II. 3. Urutan Proses Gabungan 

                                           Sumber. Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat (Ballitro) 

 

TINJAUAN  PENELITIAN SERTA PENGEMBANGAN  

TANAMAN OBAT 
 

BADAN INDUK 

Dalam perkembangannya diperlukan adanya suatu usaha untuk melakukan 

pengembangan terhadap tanaman obat melalui program penelitian, dalam hal ini 

Ekstraksi Padat 

Minyak Atsiri 

Sortasi Simplisia Ekstraksi 

Isolasi Komponen Produk 
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pemerintah membentuk struktur organisasi Balai Penelitian Tanaman Rempah dan 

Obat pada tanggal 16 Agustus 1984 yang berkedudukan di Bogor. 

Balai ini mempunyai tugas melakukan penelitian dan pengembangan tanaman 

rempah dan obat dalam hal teknik, budidaya, teknik berproduksi, teknologi hasil pra 

dan pasca panen, usaha tani dan menjaga kelestarian sumber-sumber alam.  

Berdasarkan SK Menteri Pertanian No. 01/Kpts/OT.210/1/2002 tanggal 4 

Januari 2001 Puslitbangbun mengkoordinasikan empat unit pelaksana teknis (UPT) 

yang terdiri atas tiga balai dan satu loka penelitian. Yaitu Balai Penelitian Tanaman 

Rempah dan Obat (Balittro), Balai Penelitian Tanaman Tembakau dan Serat 

(Balittas), Balai Penelitian Kelapa dan Palma Lain (Balitka), dan Loka Penelitian 

Tanaman Sela Perkebunan. Dari hal tersebut akhirnya menjadikan Balittro Bogor 

sebagai pusat dari penelitian tanaman rempah dan obat yang secara resmi diakui oleh 

pemerintah. 

TUGAS DAN FUNGSI 

Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat (Balittro) di Bogor sesuai Surat 

Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 60/Kpts OT.210/1/2002 tanggal 29 Januari 

2002  adalah unit pelaksana teknis di bidang penelitian dan pengembangan yang 

berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Pusat Penelitian dan 

Pengembangan Perkebunan. 

Lebih khusus lagi Balittro memiliki fungsi dan tugas sebagai berikut : 

a. Pelaksana penelitian genetika, pemulian, perbenihan dan pemanfaatan  plasma 

nutfah tanaman rempah dan obat. 

b. Pelaksanaan penelitian morfologi, fisiologi, ekologi, entomologi dan     

fitopatologi tanaman rempah dan obat. 

c. Pelaksana penelitian komponen teknologi sistem dan usaha agribisnis       

tanaman rempah dan obat.  

d.   Pemberian pelayanan teknik kegiatan penelitian tanaman rempah dan obat. 

d. Penyiapan kerjasama, informasi dan dokumentasi serta penyebarluasan dan 

pendayagunaan hasil penelitian tanaman rempah dan obat. 

e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.  

 

Organisasi Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat terdiri dari :  

a. Subbagian Tata mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian,  keuangan, 

perlengkapan, surat menyurat, dan rumah tangga. 
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b. Seksi Pelayanan Teknik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan        

penyusunan rencana, program, pemantauan, evaluasi dan laporan serta 

pelayanan sarana penelitian tanaman rempah dan obat.  

c. Seksi Jasa Penelitian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan   

kerjasama, informasi dan dokumentasi serta penyebarluasan dan 

pendayagunaan hasil penelitian tanaman rempah dan obat.  

d. Kelompok Jabatan fungsional terdiri dari jabatan fungsional lain, yang terbagi 

dalam berbagai kelompok jabatan fungsional berdasarkan bidang keahlian, 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

e. Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang 

tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh kepala balai. 

f. Jumlah tenaga fungsional ditentukan atas kebutuhan dan beban kerja. 

g. Jenis dan jenjang jabatan fungsional  diatur berdasarkan peraturan perundang 

undangan yang berlaku.  

 

Selain Balittro sebagai institusi induk, yang resmi dibentuk oleh pemerintah, 

terdapat badan penelitian yang bersifat otonom diantaranya adalah: 

Dikelola perguruan tinggi 

Seperti laboratorium farmakologi IPB, dan juga Pusat Penelitian Obat 

Tradisional UGM (cenderung pada teknologi pasca tanam)  

Dikelola institusi daerah 

Seperti Balai Penelitian Tanaman Obat di Tawangmangu Karanganyar. 

Dikelola produsen jamu tradisional 

Seperti laboratorium tanaman obat yang dikembangkan oleh produsen Jamu 

Iboe. 

KEBUN PERCOBAAN DI INDONESIA 

Untuk menunjang proses penelitian yang ada serta sesuai dengan tugas 

komoditi yang dibebankan maka dianggap perlu adanya perluasan jaringan yang 

diwujudkan dalam kebun percobaan di seluruh Indonesia. Dalam hal ini terdapat sub 

unit balai penelitian di bawah Balittro yang terdapat di Sumatera Barat dan Lampung, 

adapun kebun-kebun percobaan adalah sebagai berikut:   

 

   Tabel II.1. Daftar lokasi pembudidayaan tanaman obat di Indonesia  
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NO LOKASI LUAS (ha) TINGGI (dpl) m 

 SUMATERA BARAT   

1 KP. Laing/ Solok 25 450 

 SUMATERA SELATAN   

2 KP. Petaling/ Bangka 23 10 

 LAMPUNG   

3 KP. Natar 54 90 

4 KP. Cahaya Negeri/ Bukit Kemuning 30 450 

5 KP. Tegineneng 10 90 

 JAWA BARAT   

6 KP. Cimanggu 41 250 

7 KP. Cibinong 42 125 

8 KP. Citayam 44 75 

9 KP. Cikampek 14 50 

10 KP. Sukamulya 48 250 

11 KP. Nagasari 7 1400 

12 KP. Manoko 18 1200 

13 KP. Cicurug 9 550 

14 KP. Riunggunung 5 1400 

 Jumlah  420 ha  

                                                    Sumber. Buku panduan Ballitro Bogor 

Selain kebun-kebun percobaan di atas masih banyak terdapat usaha-usaha 
budidaya tanaman obat yang dikemas dengan konsep lain seperti halnya konsep 
wisata, sebagai contoh  adalah KWI (Kebun Wisata Ilmiah) Balittro, dan juga 
Taman Sringanis Bogor, di mana di dalamnya disajikan juga fasilitas sebagai 
berikut. 

a. Pelatihan tentang tanaman obat 

b. Kebun tanaman obat 

c. Klinik  

d. Apotik 

e. Tempat pembibitan tanaman obat 

Hal yang sama juga terdapat pada KWI Balittro yang pada awalnya memiliki 
konsep taman mini tanaman obat Indonesia, walaupun dalam prakteknya tidak 
hanya tanaman obat saja yang dibudidayakan. 

 

BAB III 

TINJAUAN ASPEK BIOKLIMATIK 
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A. PENGERTIAN 

Arsitektur bioklimatik adalah arsitektur yang merespon iklim setempat, 

memanfaatkan iklim setempat seoptimal mungkin untuk mengurangi biaya. 

Penggunaan energi bangunan yang dilakukan adalah dengan cara menggunakan 

sumber daya alam sebagai pengganti sistem mekanikal dan untuk menciptakan 

kenyamanan serta kesehatan lingkungan 

(www.smartarch.nlsmart.nlsmartgrid/index/html)  

Konsep arsitektur ini lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan, memiliki 

tingkat keselarasan yang tinggi antara struktur dengan lingkungannya. Adapun 

manfaat bagi lingkungan maupun bangunan adalah : 

1. Mengurangi konsumsi energi 

2. Perlindungan terhadap ekosistem 

3. Meningkatkan produktifitas kerja dari individu yang diwadahi 

4. Berpengaruh terhadap kesehatan pengguna 

 

B. ASPEK BIOKLIMATIK 

Dalam arsitektur bioklimatik terdapat beberapa aspek khususnya yang 

berkaitan dengan iklim dan lingkungan yaitu aspek radiasi matahari, angin, air dan 

vegetasi. 

1. RADIASI MATAHARI 

Radiasi matahari adalah penyebab semua ciri umum iklim, selain itu 

radiasi matahari sangat berpengaruh terhadap kehidupan mahluk hidup. Kekuatan 

efektifnya ditentukan oleh energi radiasi (insolasi), pemantulan pada permukaan 

bumi, faktor penguapan, dan arus radiasi di atmosfir. 

Sedangkan kekuatan radiasi matahari pada satu tempat tertentu 

dipengaruhi oleh durasi radiasi, intensitas, sudut jatuh. 

a. Durasi radiasi 

Lamanya (durasi) penyinaran matahari setiap hari tergantung pada 

beberapa aspek yaitu : 

· Musim 

· Garis lintang geografis tempat pengamatan 

· Densitas awan 
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Salah satu ciri khas daerah tropis adalah waktu remang antara pagi dan 

senja yang pendek, semakin jauh daerah dari khatulistiwa, semakin 

panjang waktu remangnya. Cahaya siang bermula dan berakhir jika 

matahari berada sekitar 18° di bawah garis 

horizon. 

b. Intensitas radiasi 

Untuk mendapatkan intensitas radiasi 

diperlukan pengamatan khusus, karena variasi 

atmosfir sangat berpengaruh, maka kondisi 

setempat tidak pernah sama. 

Intensitas radiasi matahari ditentukan oleh : 

· Energi radiasi absolut 

· Hilangnya energi pada atmosfir 

· Sudut jatuh bidang yang disinari 

· Penyebaran radiasi 

c. Sudut jatuh  

Sudut jatuh ditentukan oleh posisi relatif 

matahari dan juga tempat pengamatan di bumi 

serta bergantung pada : 

· Sudut lintang geografis tempat 

pengamatan 

· Musim 

· Lama penyinaran harian 

2. ANGIN 

Secara umum angin dikenal sebagai udara yang bergerak, hal tersebut 

terjadi karena adanya perbedaan tekanan antara daerah bertekanan tinggi ke 

daerah bertekanan rendah. 

a. Pergerakan angin 

Gerak angin dibagi atas 2 jenis yaitu angin makro yaitu angin yang terjadi 

karena pengaruh iklim antar benua dan antar samudera (angin muson, 

angin pasat dsb), dan juga angin mikro yaitu angin yang dikenal dengan 

angin lokal (angin gunung, angin lembah, angin laut, dan angin darat, dsb) 

b. Pola aliran angin 

Gambar III.1. Penyebaran Radiasi Matahari 
Sumber.  Bangunan Tropis. G Lippsmeier 

Gambar III.2. Posisi Matahari 
Sumber.  Bangunan Tropis. G Lippsmeier 
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Gambar III.4. Kecepatan Angin Pada Bidang Cembung 
Sumber. Controlling Air Movement. Terry S. Boutet 

Secara umum pola aliran angin dibagi atas 3 macam yaitu : 

 

 

 

 

· Laminar 

· Turbulence 

· Separate  

c. Topografi lahan 

Topografi lahan menjadi salah satu faktor yang ikut mempengaruhi arah 

dan intensitas aliran angin, faktor utama dalam topografi adalah bidang 

cembung (convex) dan bidang cekung (concave). 

· Bidang cembung 

Pada bidang ini kecepatan meningkat saat menaiki bidang cembung 

dan berkurang saat menuruni bidang cembung. 

 

 

 

 

 

· Bidang cekung 

Pada bidang ini kecepatan berkurang saat memasuki bidang cekung 

dan meningkat saat keluar dari bidang cekung.  

 

 

 

 

 

Selain hal 

tersebut di atas 

juga terdapat 

kecenderungan 

lain dimana pada 

Gambar III.5. Kecepatan Angin Pada Bidang Cekung 
Sumber. Controlling Air Movement. Terry S. Boutet 

 

Gambar III.3. Pola Aliran Angin 
Sumber.  Controlling Air Movement. Terry S. Boutet 
 

Gambar III.6. Aliran Angin Pada bagian Lembah 
Sumber. Controlling Air Movement. Terry S. Boutet 
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saat arah angin tegak lurus secara horisontal dengan alur topografi lahan 

maka aliran angin cenderung untuk berada pada sisi yang cekung. 

 

C. MATERIAL BANGUNAN 

Selain faktor bioklimatik yang mempengaruhi kondisi yang nyaman dan sehat 

dalam suatu bangunan, juga dipengaruhi oleh faktor bahan bangunan yang digunakan. 

Setiap bahan memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga pengaruh yang 

ditimbulkan terhadap kenyamanan juga tidak sama. 

 

1. KUALITAS BAHAN DITINJAU DARI PEMANTULAN DAN 

PENYERAPAN PANAS 

         Tabel III.1. Daya Pantul dan Daya Serap Material Terhadap Matahari 

No  Bahan dan keaadaan permukaan Penyerapan  Pemantulan  
1 Lingkungan alam Rumput 

Tanah, ladang 
Pasir perak 

80% 
70-85% 
70-90% 

20% 
30-15% 
30-10% 

2 Dinding kayu Warna muda 
Warna tua 

40-60% 
85% 

60-40% 
15% 

3 Dinding batu Marmer 
Batu bata merah 
Beton exposed 

40-50% 
60-75% 
60-70% 

60-50% 
40-25% 
40-30% 

4 Lapisan atap Semen-berserat 
Genting flarn 
Genting beton 
Seng gelombang 
Alumunium  

60-80% 
60-75% 
50-70% 
65-90% 
10-30% 

40-20% 
40-25% 
50-30% 
35-10% 
90-70% 

5 Lapisan cat Kapur putih 
Kuning 
Merah muda 
Hijau muda 
Aspal hitam 

10-20% 
50% 

65-75% 
40-60% 
85-95% 

90-80% 
50% 

35-25% 
50-40% 
15-5% 

                        Sumber. Dasar-dasar Eko Arsitektur hal 63 menurut :Lippsmeier, Georg 

                    

2. PENGARUH JENIS DAN TEBAL DINDING TERHADAP WAKTU 

PERTUKARAN PANAS DINDING DALAM DAN DINDING LUAR 

                   Tabel III.2. Daftar Jenis dan Ketebalan Bahan Terhadap Waktu  Hantaran 

No Bahan bangunan Tebal dinding Perbedaan waktu 
1 Dinding batu alam 20 cm 

30 cm 
40 cm 

5,5 jam 
8,0 jam 

10,5 jam 
2 Dinding beton 10 cm 

15 cm 
20 cm 

2,5 jam 
3,8 jam 
5,1 jam 

3 Dinding batu bata 10 cm 
20 cm 
30 cm 

2,3 jam 
5,5 jam 
8,5 jam 
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4 Dinding kayu 2,5 cm 
5 cm 

0,5 jam 
1,3 jam 

                             Sumber. Dasar-dasar Eko Arsitektur hal 63 menurut :Thirta, Paul 

3. HUBUNGAN JENIS KACA DENGAN RADIASI MATAHARI 

                        Tabel III.3. Sifat-Sifat Kaca Hubungannya Dengan Panas dan  Cahaya 

Sifat optikal No Jenis kaca 
Pantulan  Penyerapan  Menerus

kan sinar  

Tembusan 
panas 

Tembusan 
cahaya 

1 Kaca bening 3 mm  7% 8% 85% 87% 90% 
2 6 mm kaca terapung 8% 12% 80% 84% 87% 
3 6 mm kaca bertulang 6% 31% 63% 71% 85% 
4 Kaca berwarna  

3 mm hijau 
 

6% 
 

55% 
 

39% 
 

56% 
 

49% 
5 3 mm biru 6% 32% 62% 72% 31% 
6 3 mm kuning sawo 6% 40% 52% 66% 58% 
7 Kaca berlapis 

penyerap/pantulan panas  
6 mm abu-abu 

 
 

5% 

 
 

51% 

 
 

44% 

 
 

60% 

 
 

41% 
8 6 mm biru-hijau 5% 75% 20% 43% 48% 
9 6 mm hijau 6% 49% 45% 60% 75% 
10 6 mm perunggu 5% 51% 44% 60% 50% 
11 Kaca berlapis emas 

memantulkan panas  
berlapis tebal 

 
 

47% 

 
 

42% 

 
 

11% 

 
 

25% 

 
 

20% 
12 Berlapis sedang 33% 42% 25% 41% 38% 
13 Berlapis tipis 21% 43% 36% 63% 63% 

                                  Sumber. Ilmu Bahan Bangunan hal 128 menurut : Yeang, Ken  

Selain itu juga terdapat macam kaca dengan karakteristik termal khusus : 

No Jenis kaca Solar Heat Gain Coefficient 

1 Solarcell - Azurlite 0,19 

2 Solarcell - Bronze 0,28 

3 Solarcell - Grey O,25 

 

4. KARAKTERISTIK BAHAN 

                                         Tabel III.4. Daftar Karakteristik Bahan 

No Bahan Keberadaan Penggunaan Reaksi terhadap iklim Ketahanan dan 
resiko biologis 

1 Kayu 40% bahan kayu 
terdapat 
didaerah tropis 

Untuk bangunan kecil 
dan menengah, baik 
untuk konstruksi 
maupun elemen 
bangunan lainnya. 

Jenis kayu keras tahan 
terhadap pengaruh iklim, 
dengan perawatan baik 
dan penggunaan yang 
tepat sangat tahan 
terhadap hujan 

Tidak tahan 
rayap dan 
jamur, 
pencegahan 
dengan cara 
pengecatan, 
perendaman 
dan difusi 
dengan 
berbagai 
macam bahan 
kimia 

2 Batu alam Menyebar 
diseluruh daerah 

Sukar dikerjakan 
memiliki ketahanan 

Tahan terhadap angin dan 
cuaca 

Ketahanan 
tinggi terhadap 

Sumber. www.inter – sky.com 
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tropis gempa yang rendah, 
digunakan untuk 
pondasi 

kerusakan 
mekanis 

3 Batu bata 
bakar 

Menyebar 
diseluruh daerah 
tropis 

Untuk konstruksi 
tradisional, tembok, 
genting, pipa saluran, 
ubin lantai, dinding 
dan drainase 
Bervariasi dalam 
ukuran, bentuk, 
komposisi bahan dan 
kualitas 

Bila diolah dengan tepat 
akan tahan terhadap 
cuaca, penyerapan panas 
baik, kemampuan 
penyaluran panas rendah. 
Bila berongga (25-50% 
lubang) memiliki daya 
penyerapan dan transmisi 
panas lebih kecil, cocok 
untuk daerah hangat 
lembab 

Tahan terhadap 
kerusakan 
mekanis 

4 Blok beton Menyebar 
diseluruh daerah 
tropis 

Untuk konstruksi 
dengan pemberian 
tulangan dan 
pengecoran 

Tanpa plester akan 
tembus air bila terkena 
hujan dan angin 
Kemampuan hantaran 
kecil. 

Tahan api dan 
resiko 
kerusakan 
mekanis kecil 

5 Plesteran dan 
adukan 

 Digunakan untuk 
sambungan dan 
pengikat batu bata, 
plester dinding dan 
langit-langit 

Tahan air dengan 
penambahan bahan kimia 

Tahan api tetapi 
kekuatan 
berkurang 
seiring 
perubahan 
cuaca secara 
periodik 

6 Beton 
bertulang 

Menyebar 
diseluruh daerah 
tropis 

Digunakan untuk 
berbagai metode 
konstruksi 

Tahan hujan, daya serap 
panas tinggi 

Tahan api dan 
tahan  
gangguan 
mekanis 

7 Baja, besi 
tuang 

Dahulu barang 
impor, sekarang 
sudah 
diproduksi local 

Konstruksi bangunan Tahan udara dan air, 
kemampuan hantaran 
listrik besar 

Mudah terkena 
korosi didaerah 
lembab, tahan 
rayap, tidak 
tahan api jika 
tidak 
menggunakan 
pelapis 

8 Alumunium Bahan dasar 
dihasilkan 
Negara tropis 

Bahan konstruksi Tahan hujan dan air, 
hantaran dan pantulan 
baik 

Tahan api dan 
tahan gempa 

9 Tembaga Masih diimpor Bahan dasar alat 
listrik 

Kedap udara dan air, 
hantaran panas tinggi 

Tahan disemua 
iklim 

10 Kaca Kaca datar 
dalam ukuran 
umum banyak 
terdapat di 
negara tropis  

Untuk konstruksi 
biasa 

Hantaran panas kecil Bahaya pecah 
saat gempa, 
topan, 
kebakaran dan 
benturan 

11 Cat Cat bahan 
dammar dan 
sintetis masih 
diimpor 

Pelapis dinding, atap 
dan lainnya 

Tergantung komposisi, 
ada yang tahan /larut 
dalam air, tahan gosok 
atau tahan cuaca 

Dapat rusak 
karena 
ultraviolet, 
kelembapan, 
hujan dan 
udara yang 
mengandung 
garam  

12 Asbes Menyebar 
diseluruh daerah 
tropis 

Penutup atap Cocok untuk daerah 
tropis, kedap angina, 
hantaran panas kecil, 
penambahan cat dan 

Tahan terhadap 
korosi, tahan 
api, tidak tahan 
gempa 
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menambah pemantulan 
13 Limbah 

pertanian 
(jerami) 

Banyak terdapat 
daerah tropis 

Papan partisi, bata 
beton ringan 

Berbeda-beda tergantung 
komposisi 

Tahan air dan 
rayap 

Sumber. Bangunan Tropis, Georg. Lippsmeier, 1994                                        

5. PENGARUH WARNA 

Selain jenis material faktor lain 

yang mempengaruhi suhu serta besar 

kecilnya pantulan akibat radiasi 

matahari adalah warna. Semakin gelap 

suatu warna, akan semakin mudah 

menyerap panas dan memiliki suhu 

yang tinggi, sedangkan sebaliknya 

semakin terang warna akan mudah 

memantulkan panas yang datang 

sehingga memiliki suhu yang lebih rendah. 

D. PENCAHAYAAN DAN PENGHAWAAN ALAMI 

1. PENCAHAYAAN ALAMI 

Sistem pencahayaan alami sepenuhnya tergantung pada sinar matahari, 

dalam penyinarannya terhadap bangunan sinar matahari memiliki berbagai cara 

yaitu : 

a. Cahaya langsung ke bidang kerja 

b. Cahaya pantulan dari benda sekitar 

c. Cahaya pantulan dari halaman dipantulkan kembali oleh langit-

langit/dinding ke bidang kerja. 

d. Cahaya mengenai lantai dipantulkan oleh langit-langit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar III.7. Diagram Pengaruh Warna Terhadap Suhu 
Sumber. Ilmu bahan Bangunan 

 

Gambar III.8. Sistem Pemantulan Cahaya 
Sumber. Pengantar Fisika Bangunan 
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Untuk mendapatkan cahaya alami yang baik dan efektif, luas jendela harus 

dibatasi antara 10-20% dari luas dinding, hal tersebut juga berguna untuk 

membatasi panas yang masuk ke dalam bangunan. Hal –hal yang berpengaruh 

pada sistem pencahayaan alami antara lain 

:  

a. Dimensi jendela 

Semakin besar ukuran jendela 

semakin banyak cahaya yang 

masuk. Semakin tinggi posisi 

jendela semakin dalam cahaya 

dapat masuk dalam ruang 

(mempengaruhi iluminasi).  

 

Ruangan dengan 

reflektansi permukaan 40% tanpa ada hambatan dari luar, memiliki cahaya 

ruang berbanding lurus dengan luas bidang kaca   

b. Kedalaman ruang 

Untuk menghasilkan pencahayaan alami yang efektif kedalaman ruang 

sekitar 2-21/2 kali ketinggian dinding jendela. Untuk kedalaman ruang 

yang besar dapat diatasi dengan penggunaan kaca pada atap/skylight, yang 

dapat meningkatkan dan mendistribusikan cahaya dengan baik. 

c. Jarak antar bangunan 

Posisi massa bangunan harus berada 

dalam jarak tertentu agar tidak 

menghalangi cahaya cahaya yang 

masuk ke bagian bangunan/massa 

lainnya. Sudut penjarakan minimum 

agar cahaya dapat masuk dengan baik 

ke dalam bangunan adalah 

40-45°. 

d. Elemen –elemen bangunan 

Gambar III.9. Diagram Tinggi dan Lebar Jendela Dengan Iluminasi 
Sumber. Daylight in Architecture. Benjamin H. Evans 

 

Gambar III.10. Sudut Tinggi dan Jarak Ideal Antar Bangunan 
Sumber. Ilustrasi  
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Bagian-bagian dalam bangunan juga memegang peranan penting 

diantaranya adanya overhang, warna dinding, langit-langit, lantai dan 

berbagai perabot.  

 

 

 

 

2. PENGHAWAAN ALAMI 

Penghawaan alami akan efektif apabila angin tidak 

datang dari arah tegak lurus dengan jendela, variasi 

orientasi sampai 30% dari arah tegak lurus angin utama 

cukup efektif untuk memperoleh penghawaan alami. 

Elemen-elemen yang berpengaruh terhadap penghawaan alami adalah 

sebagai berikut : 

a. Orientasi dan penempatan bukaan 

Inlet harus diletakkan pada sisi dengan tekanan (+) sedangkan outlet pada 

sisi dengan tekanan (-), hal tersebut akan menghasilkan kondisi yang baik 

bagi pengaliran udara. Penempatan bukaan optimal pada daerah dimana 

manusia berada dan tidak mengganggu aspek lainnya. 

b. Dimensi bukaan 

Dalam sistem ventilasi, inlet dan outlet berperan 

dalam menentukan pola serta kecepatan aliran 

udara. Rasio perbandingan inlet dan outlet 

berpengaruh pada kecepatan aliran udara dalam 

bangunan, kecepatan semakin meningkat 

sebanding dengan peningkatan rasio keduanya.  

 

 

c. Jenis bukaan 

Aliran udara dapat diarahkan 

ke dalam bangunan sesuai 

dengan bentuk dan tipe 

bukaan yang kita gunakan. 

Gambar III.11. Elemen Overhang dan Skylight   
Sumber. Ilustrasi  

 

Gambar III.12. Pengaruh Lebar Inlet-Outlet 
Terhadap Kecepatan Angin 

Sumber. Ilustrasi 
 

Gambar III.13. Macam Jenis Bukaan 
Sumber. Ilustrasi 
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Tipe bukaan bermacam-macam bentuknya ada yang digerakkan ke atas, ke 

samping, maupun digeser.  

d. Pembelok angin 

Pada posisi bukaan yang sejajar dengan arah aliran angin diperlukan 

adanya barier yang digunakan untuk membelokkan angin sehingga dapat 

masuk ke dalam ruang. Barier ini dapat berupa bagian dari elemen 

bangunan, dapat juga berupa vegetasi. 

 

 

E. HUBUNGAN IKLIM DENGAN KENYAMANAN 

Iklim yang berpengaruh terhadap faktor kenyamanan terdiri atas iklim mikro 

dan iklim makro. Iklim mikro lebih dipengaruhi oleh lingkungan sekitar dalam 

cakupan area yang tidak terlalu luas, sedang iklim makro lebih dipengaruhi oleh 

wilayah yang luas seperti iklim tropis. 

Kenyamanan merupakan kondisi ideal seseorang untuk melakukan aktifitas 

dengan ideal, hal ini dipengaruhi oleh faktor-faktor : 

1. INTENSITAS SINAR DAN CAHAYA 

Untuk mendapatkan kondisi yang nyaman tidak dapat disamaratakan, 

melainkan disesuaikan dengan kebutuhan dari aktifitas yang terdapat dalam 

ruang. 

2. TEMPERATUR UDARA 

Temperatur udara memiliki range untuk daerah terlindung sekitar 27°C-37°C 

pada siang hari dan 21°C-27°C pada malam hari. Untuk daerah tropis 

temperatur udara yang nyaman adalah berkisar antara 22,5°C-29,5°C 

3. KELEMBAPAN UDARA  

Pada daerah tropis lembab kelembapan udara berkisar antara 55%-95%, 

sedangkan untuk kenyamanan diperlukan kelembapan sekitar 40%-70%. 

 

F. PENGARUH IKLIM TERHADAP TANAMAN 

Iklim memegang peranan penting dalam penentuan jenis dan kultivar tanaman 

yang dibudidayakan. Keberhasilan produksi tanaman mensyaratkan penggunaan 

sumber daya iklim, seperti penyinaran matahari, udara (CO2) dan air secara efisien. 

Dalam kaitannya dengan kondisi iklim tanaman melakukan beberapa langkah adaptasi 

diantaranya melalui respon kualitatif yang sangat berpengaruh pada kualitas tanaman.  
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1. RADIASI SINAR 

Peranan cahaya bagi perkembangan tanaman diketahui pertama kali 

melalui percobaan yang dilakukan oleh Kinzel (1907), dimana dari sekitar 964 

spesies pada masa itu, diketahui 672 spesies terpacu perkembangannya dengan 

adanya pengaruh sinar dan cahaya. Pada tahun 1988 oleh Baskin melalui 

penelitian khusus terhadap tanaman herba (rempah dan obat) diketahui bahwa dari 

142 spesies yang diteliti, 107 jenis terpacu oleh sinar, 32 jenis tidak merespon dan 

3 jenis terhambat oleh adanya sinar, dari beberapa penelitian tersebut dapat 

diketahui bahwa cahaya memiliki peranan penting bagi perkembangan tanaman. 

Dalam kenyataannya tidak semua radiasi cahaya diabsorbsi melainkan hanya 

20%-95% saja, sedangkan sisanya menjadi energi panas yang terkadang 

meningkatkan suhu tanaman dan menyebabkan kematian jaringan.  

Secara fisiologis cahaya mempunyai pengaruh langsung dan tidak 

langsung. Pengaruh langsung terjadi pada saat fotosintesa, sedangkan pengaruh 

tidak langsung terjadi pada saat perpindahan fase tanaman. 

a. Pengaruh langsung pada waktu fotosinesa dimana cahaya dan CO2 

digunakan oleh tanaman bersama dengan zat chloroplast (zat hijau daun) 

untuk menghasilkan zat makanan bagi tanaman. 

b. Pengaruh tidak langsung pada masa perpindahan fase dapat dilihat mulai 

dari masa perkecambahan biji, pertumbuhan plumule, masa respon tropik 

batang dan daun hingga tahap induksi bunga. 

· Masa perkecambahan 

Dalam masa perkecambahan untuk merangsang pertumbuhan 

diperlukan adanya cahaya, namun tidak terlalu besar yaitu sekitar 20%-

40% dari radiasi sinar yang ada. 

· Masa pertumbuhan 

Pada masa ini diperlukan lebih banyak intensitas cahaya yaitu hingga 

mencapai maksimal 80% dari total radiasi. 

2. TEMPERATUR DAN KELEMBAPAN 

Selain cahaya matahari juga memegang peranan penting dalam 

menentukan kondisi suhu yang diterima oleh tanaman, meskipun dipengaruhi juga 

oleh faktor topografi, angin dan lingkungan.  

a. Bagian tanaman yang responsif 
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Bgian dari tanaman yang memiliki respon paling tinggi terhadap suhu dan 

kelembapan adalah bagian daun dan akar. Faktor yang mempengaruhi 

daun : 

ü Waktu (variasi regular sepanjang hari) 

ü Bulan (variasi regular musiman) 

ü Keawanan dan kecepatan angin (variasi irregular jangka pendek) 

ü Kedudukan dalam kanopi (misal, daun yang “terkena sinar 

matahari” dan daun yang “ternaungi”) 

ü Ketinggian di atas permukaan tanah  

ü Dimensi daun 

· Faktor yang mempengaruhi suhu akar 

Selain faktor-faktor diatas untuk suhu akar dipengaruhi juga oleh: 

ü Kedalaman di bawah permukaan tanah 

ü Sifat tanah yang menentukan absorpsi dan transmisi panas 

(terutama kelembapan tanah, kerapatan massa dan sifat permukaan 

tanah) 

b. Tingkat suhu pada tanaman 

Dalam budidaya tanaman diperlukan adanya suhu yang pantas (favorable 

temperature) khususnya bagi pertumbuhan benih dan bibit, untuk 

tumbuhan tropis memiliki 3 titik suhu yaitu :  

· Suhu minimum, dimana biji dan bibit masih mungkin hidup  

· Suhu maksimum (45°C) dimana biji dan bibit akan mati  

· Suhu optimum (21°C - 32°C) biji dan bibit berkembang dengan baik  

Tiap tanaman memiliki suhu minimum, optimum dan maksimum yang 

berbeda, tergantung dari habitat dominannya. Spesies Alpin (Kutup Utara) 

memiliki suhu standar yang lebih rendah daripada spesies Tropik. 

                                Tabel III. 5. Suhu Standar Tanaman 

No Jenis Tanaman T min T opt T max 

1 Tanaman Herbaceos 

Tanaman tropis C4 

Tanaman C3 yang dibudidayakan 

Tanaman yang langsung terkena sinar matahari 

Tanaman yang ternaungi 

Tanaman Alpine yang berbunga pada musim semi 

 

5-7°C 

-2-0°C 

-2-0°C 

-2-0°C 

-7-(-2)°C 

 

35-45°C 

20-30°C 

20-30°C 

10-20°C 

10-20°C 

 

50-60°C 

40-50°C 

40-50°C 

40°C 

30-40°C 
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Sumber. Fisiologi lingkungan Tanaman, hal 207, Fitter. AH. 

2 Tanaman Berkayu 

Tanaman tropis yang selamanya hijau 

Pohon dan semak dari daerah kering 

Pohon lunak dari daerah sedang 

Konifer kerdil yang selalu hijau 

Semak kerdil sejenis rumput dan tundra 

 

0-5°C 

-5-(-1)°C 

-3-(-1)°C 

-5-(-3)°C 

-3°C 

 

25-30°C 

15-35°C 

15-25°C 

10-25°C 

15-25°C 

 

45-50°C 

42-55°C 

40-45°C 

35-42°C 

40-45°C 

 

c. Pengaruh suhu terhadap kerusakan tanaman 

Tanaman akan mengalami kerusakan apabila suhu lingkungan mendekati 

titik maksimum atau titik minimum, kondisi tersebut dinamakan tanaman 

mengalami “cekaman” yaitu perubahan kondisi lingkungan yang mungkin 

akan menurunkan pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. 

· Suhu tanaman akan mencapai maksimum apabila 

ü Kecepatan angin rendah dan/atau penampang daun lebar 

ü Kelembapan relatif tinggi  

· Suhu tanaman akan mencapai minimum apabila 

ü Kecepatan angin tinggi dan/atau penampang daun kecil 

ü Kelembapan relatif rendah 

 

G. PENGARUH SUHU, CAHAYA DAN KELEMBAPAN 

TERHADAP TAHAPAN BUDIDAYA DAN PENGEMBANGAN  

TANAMAN OBAT 

Dalam usaha budidaya dan pengembangan tanaman obat terdapat tahapan-

tahapan untuk mencapai tahap produksi. Tahapan-tahapan tersebut dalam 

pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh aspek-aspek iklim seperti suhu, cahaya serta 

kelembapan. 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemuliaan Budidaya Penelitian 
lanjutan 

Proses 
produksi 

Laboratorium Green 
House 

Laboratorium Tempat 
Ekstraksi 
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                                Bagan III. 1. Urutan Proses Pengembangan Tanaman Obat 

                           Sumber. Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat (Ballitro) 

1. PENGARUH PADA TAHAPAN PEMULIAAN 

Seperti diketahui tidak semua tanaman berkembang melalui bibit (stek, 

cangkok, tunas dsb) melainkan juga melalui benih (biji), untuk mendapatkannya 

dilakukan usaha pemuliaan. Dalam proses ini terdapat beberapa tahap sebelum 

masuk pada tahap budidaya, tahapan tersebut terdiri atas tahapan persiapan, 

tahapan laboratorium dan tahapan penyimpanan, dimana kesemuanya sangat 

tergantung oleh kondisi suhu, cahaya dan kelembapan. 

a. Tahapan persiapan 

· Faktor kelembapan berpengaruh pada ruang ganti pakaian (Locker), 

sebagai tempat ganti pakaian yang steril diusahakan ruang tidak terlalu 

lembab. 

· Faktor rendahnya kelembapan dan cahaya langsung berpengaruh pada 

ruang penyimpanan alat dan bahan (Chemical and Glassware Storage 

Room) dimana seringkali kadar esensial dari suatu zat merosot karena 

hal tersebut. 

· Untuk ruang timbang (Weighing Room), faktor yang sangat 

berpengaruh adalah angin. Untuk ruang ini diharapkan tidak dilalui 

angin karena dapat mengganggu kinerja timbangan analit (kepekaaan 

0,1 mg) dan timbangan listrik (kepekaaan 0,01 g) 

b. Tahapan percobaan 

Merupakan tahapan paling penting dimana didalamnya terdapat ruang 

penabur (Steril Room), ruang inkubasi (Incubation Room) dan ruang 

penyimpanan plantula (Planlet Room) 

· Khusus untuk ruang inkubasi, faktor iklim luar sangat dieliminasi 

sebab iklim dapat mengganggu sterilitas, untuk pengkondisian dapat 

dilakukan melalui laminar air-flows. 

· Ruang penabur memiliki standar yang lebih fleksibel untuk suhu ideal 

dalam ruang ini dalah 25°C, sedangkan untuk penerangan botol-botol 

terpaksa dibantu dengan day-light neon lamp. 
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c. Tahapan penyimpanan 

Untuk ruang penyimpanan plantula terdapat syarat yang harus dipenuhi 

yaitu diperlukan adanya sinar matahari tetapi tidak boleh secara langsung 

(untuk membantu fotosintesa planlet yang baru tumbuh), biasanya kadar 

radiasi diatur lebih rendah daripada greenhouse.  

2. PENGARUH PADA TAHAPAN BUDIDAYA 

Pada tahapan ini tanaman diharapkan dapat beradaptasi dengan lingkungan 

secara baik, namun hal tersebut terkadang harus melewati waktu yang cukup lama 

dan terkadang hasilnya tidak memuaskan. Kondisi tersebut terjadi karena: 

· Kondisi iklim yang fluktuatif (terjadi pada daerah dengan 4 musim) 

· Faktor iklim yang destruktif terhadap tanaman, seperti matahari yang 

berlebihan (terjadi pada daerah tropis)  

          Dari beberapa hal di atas akhirnya diperlukan adanya sistem lingkungan 

yang dapat dikontrol yang dinamakan greenhouse. Mastalerz, seorang pakar 

klimatologi mendefinisikan greenhouse sebagai struktur lingkungan yang tertutup 

oleh bahan transparan (tembus cahaya) dengan memanfaatkan radiasi surya untuk 

pertumbuhan tanaman. 

Karena kondisi iklim yang berbeda, jenis greenhouse yang digunakan di 

negara eropa dengan di Indonesia juga berbeda. Untuk negara eropa greenhouse 

mutlak dilengkapi oleh alat pemanas (heater), pengatur kelembapan (blower), 

kipas angin, dan alat penyiram.  

a. Fungsi Greenhouse di Indonesia 

Sedangkan di Indonesia dengan iklim tropis, kondisi greenhouse lebih 

sederhana, yang terpenting mampu menjalankan fungsi sebagai berikut: 

· Mengurangi intensitas matahari yang berlebihan 

· Mengurangi suhu lingkungan pada siang hari dan menstabilkan suhu  

malam agar tidak terlalu dingin 

· Menjaga kestabilan kelembapan 

· Melindungi tanaman dari pengaruh hujan dan angin yang berlebihan. 

 

 

b. Jenis-jenis Greenhouse 

· Berdasarkan susunan bangunan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 xlv

Pada prinsipnya terdapat 2 tipe dasar yaitu tipe lean-to dan tipe free 

standing. 

ü Tipe lean-to 

Tipe greenhouse beratap tunggal, salah satu sisi menempel pada 

bangunan lain, hal tersebut berfungsi sebagai penyimpan panas 

yang akan dikeluarkan pada malam hari. Untuk kepentingan 

pemantulan, tembok diberi warna putih. 

ü Tipe free standing 

Tipe greenhouse yang berdiri sendiri tanpa menempel pada 

bangunan lain. 

· Berdasarkan susunan bangunan terbagi atas greenhouse individu dan 

greenhouse bersambung 

ü Detached Greenhouse 

Greenhouse yang berdiri 

sendiri tanpa ada sekat di 

dalamnya, keuntungan dari 

sistem ini bahwa  kondisi 

lingkungan dapat 

diseragamkan. 

 

 

ü Connected Greenhouse 

Merupakan gabungan dari 

beberapa detached 

greenhouse, keuntungan dari 

greenhouse ini adalah panas 

yang dihasilkan tidak terlalu 

besar sebab 

bidang dinding 

yang memancarkan radiasi tidak terlalu lebar. 

· Berdasarkan bahan atap 

Saat ini atap greenhouse tidak terpaku pada kaca saja melainkan juga 

terdiri atas berbagai macam : 

Gambar III.14. Tipe Detached Greenhouse 
Sumber. Greenhouse Rumah Untuk Tanaman. Widyastuti YE 

 

Gambar III.15. Tipe Connected Greenhouse 
Sumber. Greenhouse Rumah Untuk Tanaman. Widyastuti YE 
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ü Greenhouse kaca 

Banyak ditemukan di luar negeri, 

banyak memiliki kelebihan bagi 

daerah tersebut yaitu mampu 

meneruskan cahaya dalam 

persentase tinggi (90-92%), cocok 

untuk tanaman yang 

memerlukan cahaya dalam 

presentasi tinggi. 

ü Greenhouse plastik 

Banyak ditemukan di Indonesia, diperlukan plastik yang mampu 

menahan sinar UV. Adapun jenis plastik yang sering digunakan 

adalah Plastik UV, Plastik Film, Polyethylene, Polyethylene 

Terephthalate, PVC, Rigid PVC, PVF, GRP dan Fiberglass. 

Ø Plastik UV 

Dapat menahan 20% sinar matahari yang masuk, biasanya yang 

digunakan adalah jenis Plastik UV 6%, 8%, dan 12%. 

Ø Fiberglass  

Dalam waktu lama kurang bagus bagi penyinaran, karena 

munculnya lumut pada bagian permukaan.  

ü Greenhouse Paranet 

Terbuat dari bahan polietilen 

dengan sistem anyaman. Paranet 

memiliki kemampuan menahan 

sinar yang lebih besar yaitu 

sekitar 55-75%. Cocok untuk 

tanaman yang sangat peka 

terhadap sinar matahari. 

ü Greenhouse asbes 

Jarang digunakan karena kurang efektif dan tidak maksimal dalam 

hal penyinaran, biasanya digunakan sebagai ledhouse (tempat 

naungan) 

· Bedasarkan bentuk 

ü Bentuk rumah 

Gambar III. 16. Greenhouse Kaca 
Sumber. www.cambridgeglasshouse.co.uk 

 

Gambar III. 17. Greenhouse Paranet 
Sumber. Greenhouse Rumah Untuk Tanaman. 

Widyastuti YE  
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Cocok untuk daerah tropis yang banyak akan intensitas panas dan 

cahaya, dengan susunan atap dobel dapat mengalirkan udara 

dengan baik.  

ü Bentuk Hanggar 

Cocok untuk daerah dingin 

dimana intensitas cahaya 

sedikit, hal tersebut 

dikarenakan bentuk setengah 

lingkaran memungkinkan 

untuk menyimpan panas lebih 

besar  

· Berdasarkan konstruksi 

Berdasarkan konstruksinya dibagi atas greenhouse permanen dan 

greenhouse sederhana. 

· Berdasarkan ukuran 

Berdasarkan ukuran dibagi atas 3 macam yaitu mini, sedang dan besar. 

ü Greenhouse Mini 

Memiliki ukuran sekitar 3 x 4 m, dengan sistem knockdown, 

biasanya untuk kegiatan hobi. 

ü Greenhouse Sedang 

Biasa untuk kegiatan komersial dengan ukuran standar kelipatan 

3,2 m (berdasarkan penelitian mengenai kenyamanan kerja dan 

produktifitas) 

 

ü Greenhouse Besar 

Untuk kegiatan museum tumbuhan dan 

juga festival, biasa dinamakan “show 

greenhouse”, adapun ukuran yang 

pernah ada mencapai 32 ha di The 

Franklin Park Conservatory Amerika 

Serikat. 

 

c. Pemilihan jenis greehouse 

Gambar III. 18. Greenhouse Hanggar 
Sumber. www.cambridgeglasshouse.co.uk 

 

Gambar III. 19. Greenhouse Karya Norman Foster 
Sumber. www.greatglasshouse.com 
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· Berdasarkan tujuan 

Pada bagian ini dibedakan atas macam greenhouse untuk kegiatan : 

ü Greenhouse Penelitian 

Faktor higienis menjadi prioritas utama, sehingga dilengkapi 

dengan sistem lantai yang bersih sebagai pijakan yang terpisah dari 

media tanam. Selain itu untuk penempatan rak ditata membujur 

searah greenhouse, dilengkapi pula dengan thermometer dan 

hygrometer.  

ü Greenhouse Hobi 

ü Greenhouse Komersial 

· Berdasarkan  lokasi  

Pada bagian ini lebih dipengaruhi oleh kondisi iklim di lokasi 

penempatan. Untuk daerah dataran tinggi yang cenderung dingin lebih 

cocok bentuk hanggar, dengan dinding yang rapat mengelilingi 

bangunan sampai bagian atas. Untuk daerah dataran rendah yang relatif 

panas, cocok menggunakan greenhouse bentuk rumah dengan dinding 

yang dapat dibuat separo bangunan untuk kelancaran udara sehingga 

dapat mengurangi panas di dalam ruang. 

3. PENGARUH PADA TAHAPAN PENELITIAN LANJUTAN 

Pada tahapan ini mencakup laboratorium farmakonesis, ekofisiologi, fisika 

tanah  dan laboratorium galenika dan keteknikan, sama dengan tahap pemuliaan 

dimana didalamnya memerlukan kondisi suhu, kelembapan dan intensitas cahaya 

tertentu sebagai syarat dari bangunan laboratorium. Hanya saja berbeda dengan 

tahap pemuliaan dimana toleransi terhadap masuknya cahaya lebih besar, bahkan 

intensitas matahari sangat diperlukan khususnya bagi pencahayaan alami.  

4. PENGARUH PADA PROSES PRODUKSI 

Pada tahapan ini faktor yang sangat berpengaruh adalah angin dan  radiasi 

matahari khususnya bagi proses ekstraksi cair (penyulingan) dimana pada tahap 

penyimpanan daun sebagai bahan baku proses pengeringan memerlukan angin dan 

dihindarkan dari radiasi matahari langsung, sebaliknya pada proses penyulingan 

minyak dalam drum faktor panas menjadi syarat utama sedangkan aliran angin 

harus dihindari karena dapat mengakibatkan pendinginan, di sisi lain diperlukan 

untuk pendinginan ruang.  
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Pada proses ekstraksi padat (pembuatan serbuk dan simplisia) sebelum 

masuk ke tahap pembuatan simplisia terlebih dahulu terdapat tahap pengeringan 

dimana faktor matahari dan angin berperan didalamnya untuk proses pengeringan 

secara langsung maupun melalui proses penganginan.  

  

 

 

BAB IV 

TINJAUAN  GAMA GIRI MANDIRI IMOGIRI BANTUL  

DAN STUDI KASUS 

 

TINJAUAN GAMA GIRI MANDIRI IMOGIRI BANTUL 

TINJAUAN KOTA BANTUL SECARA UMUM 

a. Kondisi Fisik 

· Letak Geografis 

Posisi astronomis Kabupaten Dati II Bantul adalah 110.18’40”---

110.34’40”  Bujur Timur dan 7.44’50”--- 8.37’40” Lintang Selatan. 

· Batas-batas Administrasi 

ü Sebelah Utara  : Kodya Yogyakarta dan Sleman 

ü Sebelah Selatan  : Samudra Hindia dan Gunung Kidul 

ü Sebelah Barat  : Kulon Progo 

ü Sebelah Timur  : Gunung Kidul  

· Kondisi Topografis 

Tinggi permukaan tanah antara 0 – 500 m di atas permukaan laut. Bagian 

Barat merupakan daerah landai yang kering dengan perbukitan yang 

membujur dari Utara ke Selatan yang luasnya 17,72% dari luas wilayah, 

sedangkan daerah Timur merupakan daerah landai dan juga miring terjal 

dengan luas 40,65% dari luas wilayah. Bagian tengah merupakan daerah 

datar yang landai (tidak terlalu terjal) serta subur sebagai daerah pertanian 

dengan luas 41,63% , sedangkan wilayah Selatan juga merupakan wilayah 

tengah dengan kondisi alam berpasir. 
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· Luas Wilayah 

Kabupaten Bantul memiliki luas 50,685 km2 sedangkan secara 

administratif terdiri atas 17 kecamatan, 75 desa, 935 dusun, 2311 RW dan 

5483 RT selain itu dibagi menjadi 3 tingkat Pembantu Bupati yaitu : 

ü Pembantu Bupati Wilayah Tengah, berkedudukan di Bantul meliputi 6 

kecamatan yaitu : 

Kecamatan Bantul, Kretek, Jetis, Pundong, Sewon dan 

Bambanglipuro. 

ü Pembantu Bupati   Wilayah Barat, berkedudukan di Pandak meliputi 6 

kecamatan yaitu : 

Kecamatan Pandak, Sanden, Sedayu, Kasihan, Pajangan dan 

Srandakan. 

ü Pembantu Bupati Wilayah Timur, berkedudukan di Pleret meliputi 5 

kecamatan yaitu : 

Kecamatan Pleret, Dlingo, Banguntapan, Imogiri dan Piyungan. 

b. Kondisi Non Fisik 

· Penduduk 

ü Jumlah Penduduk 

v Jumlah Penduduk Seluruhnya       : 781.013 jiwa 

v Jumlah Penduduk laki - laki          : 388.526 jiwa 

v Jumlah Penduduk Perempuan       : 392.487 jiwa 

v Kepadatan penduduk                    : 1,541 per km2  

v Jumlah Rumah Tangga                 : 217.340 

ü Jenis Lapangan Kerja 

     Tabel IV.1. Daftar sektor pencaharian penduduk   

No Lap Pekerjaan Jumlah 

1 Pertanian 126.710 

2 Industri 37.354 

3 Perdagangan 62.916 

4 Angkutan 8.008 

5 Jasa 119.240 

6 lainnya 47.359 

                             Sumber. www.bantul.co.id  

ü Sektor Pertanian 

v Luas Lahan Sawah  : 16.440 (ha) 
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v Luas Lahan Bukan Sawah  : 34.245 (ha) 

· Pengembangan Kawasan Bantul 

Sesuai dengan Keppres No 32 Tahun 1991, pola pemanfaatan ruang 

dibagi dalam kawasan budidaya dan kawasan lindung dalam hal ini 

berkaitan dengan Perda No 1 Tahun 1994 Kabupaten Dati II Bantul dibagi 

dalam VI (enam) Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) yaitu : 

 

                            Tabel IV.2. Satuan Kawasan Pengembangan Kabupaten Dati II Bantul 

SKP Wilayah Kegiatan 

I Kecamatan Sedayu Pertanian lahan basah 

II Kecamatan Bangutapan Lahan permukiman, pendidikan dan pelayanan 

yang berorientasi perkotaan dan industri. 

III Kecamatan Piyungan Kawasan lindung bawahan, pertanian lahan 

basah. 

IV Kecamatan Srandakan dan 

Sanden 

Budidaya pertanian lahan basah, kawasan 

lindung dan wisata alam. 

V Kecamatan Pajang, Bantul, 

Pandak, Bambanglipuro, Kretek, 

Pundong, Jetis dan Pleret 

Kawasan industri, permukiman, pusat 

pelayanan, kawasan lindung, daerah pariwisata 

dan pertanian lahan basah. 

VI Kecamatan Imogiri dan Delinggo Budidaya pertanian, cagar budaya dan kawasan 

lindung. 

                                                        Sumber. www.bantul.co.id 

 

TINJAUAN WANAGAMA II DAN GAMA GIRI MANDIRI 

Sejarah 

Selama berdiri PT. GAMA MULTI USAHA MANDIRI (PT. GMUM) 

memiliki unit usaha serta anak perusahaan yang berada di bawah koordinasi 3 

divisi yang ada. Salah satu divisi adalah Divisi Teknologi, Industri dan 

Agrisbisnis (Div. TIA) yang dibentuk bulan September 2001. Universitas 

Gadjah Mada (UGM) memiliki rencana untuk menyerahkan seluruh 

pengelolaan unit-unit usaha yang ada di UGM kepada PT. GMUM. Divisi ini 

mengkoordinasi beberapa kegiatan ataupun unit usaha yang bergerak dalam 

bidang teknologi, industri dan agribisnis. Beberapa unit usaha yang sudah ada 

dan ataupun sedang dalam pembicaraan pendirian adalah sebagai berikut : 

                           Tabel IV.3. Unit Usaha Gama Multi Usaha Mandiri  

- PT. Radio Swaragama - Ulat Sutera 
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- Bengkel PLI-CITS - Sapi Potong 

- Multimedia Room - Sapi Perah 

- Usaha Air Minum Isi Ulang - Tanaman Obat 

                                                    Sumber. Gama Multi Usaha Mandiri 

Gama Giri Mandiri adalah unit usaha yang berada dibawah (PT. GMUM) 

berdasarkan Surat Rektor UGM No. 4357/JO.1/LK.05.01/2000 tentang 

penyerahan pengelolaan lahan UGM di Mangunan-Girirejo (Wanagama II) 

dari Lembaga Pengabdian Masyarakat UGM (LPM UGM) kepada PT. 

GMUM tertanggal 5 September 2000. Tujuan yang akan dicapai dari 

penyerahan ini adalah untuk optimalisasi pemanfaatan aset tanah milik UGM 

seluas 153 Ha yang berada di daerah Imogiri guna mendukung terwujudnya 

otonomi kampus.  

PT. GMUM berusaha agar tanah seluas 153 Ha dapat memberi kontribusi 

nyata dan positif kepada UGM, khususnya dalam hal finansial. Sementara itu 

di sisi lain pada proses penyerahan lahan Gama Giri Mandiri, baik dari pihak 

UGM maupun dari pihak LPM tidak memberikan subsidi dana maupun 

laporan kinerja keuangan dari lahan Imogiri ini. Sehingga PT. GMUM secara 

aktif berusaha sendiri untuk dapat mengembangkan serta mengoptimalkan 

lahan sehingga bisa memberikan kontribusi kepada UGM.  

Tenaga Pengelola 

Beberapa tenaga merupakan bagian dari institusi sebelumnya (LPM) yang 

sudah mengenal lahan dengan baik selain itu juga ada tenaga dari UGM, 

kalangan Gama Multi dan juga masyarakat sekitar lahan Mangunan-Girirejo 

dengan tugas melakukan manajemen, pengawasan dan penjagaan lingkungan 

hutan. Balas jasa yang diterima masyarakat sebagai penjaga hutan berupa 

tanah garapan yang diambil dari 1/3 bagian sisa lahan yang masih terbuka. 

Dengan perkembangan yang ada susunan personel pengelola lahan Gama Giri 

Mandiri terus mengalami perubahan, sehingga struktur organisasi-nya saat ini 

adalah sebagai berikut : 

                 

 

 

 

 

Unit 
 Tanaman 

Asisten Manajer 
 

Koordinator Unit 
 

Unit 
Pendidikan 

Unit 
Keamanan 

Manajer 
 

Unit. 
Peternakan 

Administrasi 
 

Keuangan 
 

Rumah Tangga 
 

KARYAWAN GAMA GIRI MANDIRI  
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Bagan IV. 1. Struktur Organisasi Gama Giri Mandiri 
Sumber. Gama Multi Usaha Mandiri 

 

 

 

 

 

                                 

Kondisi Fisik 

Lahan ini selanjutnya dinamakan GAMA GIRI MANDIRI yang berlokasi di 

daerah Mangunan-Girirejo, Imogiri, Bantul, Yogyakarta dengan luas lahan 

153 Ha.  

· Kondisi fisik lahan yang ada adalah berbukit-bukit dengan ketinggian 400 

– 495 dpl, tanah keras dan kadar air tanah sedang. Dari luasan tersebut 2/3 

bagiannya merupakan hutan lebat yang dilindungi. 

· Adapun batas-batas wahana adalah sebagai berikut : 

ü Bagian Utara   : Desa Wukirsari 

ü Bagian Selatan  : Desa Karang Tengah 

ü Bagian Barat   : Desa Karang Talun 

ü Bagian Timur  : Desa Mangunan 

· Kondisi iklim didominasi pengaruh angin dari Laut Selatan (Samudera 

Hindia) khususnya pada sore dan malam hari (bulan Juni – Februari), suhu 

rata – rata harian sekitar 29°C dengan kelembapan sekitar 65%  

Dari hasil pengamatan lapangan didapatkan data kondisi iklim sebagai 

berikut : 

 

        Tabel IV.4. Pengukuran Suhu, Kelembapan dan Kecepatan Angin 

HARI/TANGGAL WAKTU 
UKUR 

SUHU  KELEMBAPAN ARAH DAN KEC ANGIN 

15.00 30,1°C 59,7% Dari Arah Tenggara 
· Max            : 2,8 m/s 
· Min             : 0,6 m/s 
Average     : 0,9 m/s 

16.30 28,1°C 63,8% · Max            : 2,2 m/s 
· Min             : 0,0 m/s 
Average     : 1,0 m/s 

17.30 27,3°C 68,4% · Max            : 4,1 m/s 
· Min             : 0,4 m/s 
Average     : 2,1 m/s 

Kamis 16-10-03 

19.00 25,1°C 75,5% · Max            : 3,2 m/s 
· Min             : 1,3 m/s 
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Average     : 1,9 m/s 
  *22.00 24,5°C 

 
75,5% - 

Jum’at 17-10-03 07.30 27,2°C 70,8% · Max            : 0,4 m/s 
· Min             : 0,2 m/s 
Average     : 0,0 m/s 
 

 
HARI/TANGGAL 

 
WAKTU 
UKUR 

 
SUHU  

 
KELEMBAPAN 

 
ARAH DAN KEC ANGIN 

09.00 30,2°C 62% · Max            : 1,1 m/s 
· Min             : 0,0 m/s 
Average     : 0,8 m/s 

11.00 32,5°C 57% · Max            : 2,6 m/s 
· Min             : 0,0 m/s 
Average     : 2,0 m/s 

12.00 32,5°C 59% · Max            : 2,8 m/s 
· Min             : 0,6 m/s 
Average     : 0,9 m/s 

14.00 31,5°C 60,3% · Max            : 3,8 m/s 
· Min             : 0,9 m/s 
 Average     : 2,3 m/s 

15.00 30,2°C 59,7% · Max            : 5,5 m/s 
· Min             : 0,0 m/s 
Average     : 2,1 m/s 

16.30 30,1°C 62,8% · Max            : 2,2 m/s 
· Min             : 0,4 m/s 
Average     : 1,4 m/s 

17.30 28°C 66,4% · Max            : 2,2 m/s 
· Min             : 0,0 m/s 
Average     : 1,0 m/s 

19.00 26,3°C 
 
 

73,5% · Max            : 3,4 m/s 
· Min             : 1,3 m/s 
Average     : 2,0 m/s 

Jum’at 17-10-03 

  *22.00 26°C 76% - 

Sabtu 17-10-03 07.30 27,9°C 70,8% · Max            : 0,2 m/s 
· Min             : 0,0 m/s 
Average     : 0,0 m/s 

 08.30 29,5°C 62,4% · Max            : 0,9 m/s 
· Min             : 0,0 m/s 
Average     : 0,1 m/s 

 09.30 30,1°C 56,6% · Max            : 1,1 m/s 
· Min             : 0,0 m/s 
Average     : 0,1 m/s 

                                                                     Sumber. Pengamatan Penulis di Lapangan 

Keterangan : 

* Hasil pengukuran pihak pengelola GGM 

  

Berdasarkan sumber dari pengelola Gama Multi Mandiri dan penduduk, 

seiring dengan datangnya musim hujan pada bulan Desember diikuti 

perubahan arah angin yang terjadi ± 3 bulan setelah awal penghujan 

(Maret) dari arah  Barat Laut dengan kecepatan sangat besar (berlangsung 
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± 3 bulan) hingga akhir Mei, dimana angin tersebut sering menimbulkan 

kerusakan. 

 

· Dari seluruh wahana yang dimiliki GGM dibagi atas 12 sektor 

pengelolaan yaitu : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             Gambar. IV. 1. Pembagian Sektor Kawasan 

                                                                                          Sumber. Ilustrasi 

 

 

 

 

Bidang Pengelolaan 

Kegiatan usaha yang dikembangkan dan dilakukan oleh PT. GMUM di lahan 

Gama Giri Mandiri ini didasarkan pada kondisi dan potensi alam yang ada. 

Sehingga seluruh aktifitas yang bisa ditumbuhkembangkan adalah aktifitas 

usaha yang berbasiskan agrobisnis. Beberapa aktifitas agribisnis yang 

dikembangkan antara lain adalah sebagai berikut : 

                                 Tabel IV. 5. Unit Usaha Gama Giri Mandiri  

 

 

 

 

                                                         Sumber. Gama Multi Usaha Mandiri 

I

II

III

IV

V
VI

VII
VIII

IX X

XIXII

Ke makam Imogiri

Jalan tembus

Ke Pathuk

Ke Cempluk 

Kec Imogiri

Utara

PETA PEMBAGIAN SEKTOR
WAHANA MANGUNAN

9 IX Watu Payung 

10 X Gligir 

11 XI Pangonan 

12 XII Ringin Wok  

 

5 V Wates  

6 VI Mipitan 

7 VII Gayam Gedhe 

8 VIII Watu Bengkah 

 

1 I Gunung Mojo 

2 II Watu Kursi 

3 III Mengger Sentong 

4 IV Watu Glundung 

 

No Sektor Unit usaha 

1 III Budidaya Ulat sutera 

2 VII Penggemukan sapi Potong 

3 I dan IV Bumi Perkemahan 

 

No Sektor Unit usaha 

4 X dan XI Rehabilitasi lahan Kritis 

5 semua Budidaya Tanaman Obat 

6 II Penyulingan Minyak Kayu Putih 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 lvi

Adapun pemetaan peruntukan lahan Mangunan adalah sebagai berikut : 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Gambar IV. 2. Peta Pembagian Unit Usaha     

                                                                               Sumber. Ilustrasi  

1. Budidaya Ulat Sutera 

ü Hasil kerjasama dengan PT. AGRO 

SULAM TARAM pada tanggal 28 

September 2000.  

BUDI DAYA 
TANAMAN OBAT

I II III

IV

V
VIVIII

X

XII

Ke makam Imogiri

Jalan tembus

Ke Pathuk

Ke Cempluk 

Kec Imogiri

Utara

PETA PEMBAGIAN UNI T USAH A
GAMA GI RI MANDIRI

BUDIDAYA
ULAT SUTERA

BUMI PERKEMAHAN
DAN TEMPAT WISATA

PENGOLAHAN 
LAHAN

PENYULINGAN
MINYAK KAYU PUTIH AREA

PENGELOLA

UNIT USAHA
PENGGEMUKAN SAPI POTONG

IX

VII

XI
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Gambar IV. 5. Budidaya Tanaman Obat 
Sumber.Dok.GGM 

Gambar IV. 4. Peternakan Sapi 
Sumber. Dok.GGM 

ü Dilakukan pembukaan lahan untuk penanaman tanaman murbei sebagai 

pendukung sumber makanan pokok ulat sutera serta pembuatan rumah ulat. 

 

2. Penggemukan Sapi Potong 

ü Hasil kerjasama dengan PT. Permodalan 

Nasional Madani berdasarkan SPK N0. 

006/KB/PNM/III/02 dan 011/SPK/G-

MULTI/III/2002 tanggal 25 Maret 2002. 

 

 

3. Rehabilitasi Lahan Kritis 

ü Hasil kerjasama dengan WINROCK INTERNATIONAL berdasarkan surat 

perjanjian kerjasama pada tanggal 8 November 2000. 

ü Disepakati penanaman tanaman clereside 

4. Pengembangan Bumi Perkemahan dan Arena Wisata 

ü Di lahan Gama Mandiri terdapat dua areal perkemahan, berupa camping 

ground dan bumi perkemahan yang dapat digunakan oleh masyarakat luas. 

5. Budidaya Tanaman Obat 

Ø Hasil kerjasama dengan Asosiasi Produsen dan 

Eksportir Tanaman Obat berdasarkan MOU No. 

004/MOU/G-MULTI/XI/2000 tanggal 25 

November 2000 dan diperbaharui dengan MOU 

No. 017/SPK/G-MULTI/XI/2001 tanggal 13 

November 2001. 

Ø Pada awal proyek, tanaman obat yang 

dikembangkan adalah kencur seluas ± 4 ha 

Ø Saat ini varietas tanaman obat yang dikembangkan berjumlah sekitar 250 jenis 

dengan spesifikasi tanaman jenis tanaman keras (pohon, semak, tanaman 

merambat) dan juga tanaman semusim. 

Adapun sebagian jenis-jenis tanaman yang potensial sebagai bahan obat beserta 

area penanamannya yang ada sekarang adalah sebagai berikut :  

Gambar IV. 3. Budidaya Ulat Sutera 
Sumber. Dok.GGM 
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                                        Tabel. IV. 6. Tanaman Obat Yang Sudah Dikembangkan 

6. Penyulingan Minyak Kayu Putih 

ü Tanaman Kayu Putih mendominasi lahan Mangunan-Girirejo dengan populasi 

tanaman  diperkirakan 7.000 pohon.  

ü Daun-daun yang dipangkas digunakan sebagai 

bahan penyulingan dengan peralatan penyulingan 

sederhana 

ü Hasil penyulingan dijual dengan harga kisaran Rp. 

60.000,00 – Rp. 70.000,00 per liter (per Desember 

2003) 

ü Saat ini sedang diusahakan suatu cara yang lebih 

modern dalam pengembangannya. 

 

 

B. KANTOR PENGELOLA GAMA GIRI MANDIRI 

Adapun bangunan yang terdapat pada komplek kantor pengelola yang selama ini 

difungsikan sebagai pengendali unit usaha budidaya dan produksi tanaman obat terdiri 

atas  5 massa utama yaitu : 

1. BANGUNAN KANTOR 

Merupakan bangunan induk sebagai tempat pengendalian wahana, berukuran 14 x 

5 m. Adapun ruang-ruang yang terdapat di dalamnya adalah 

a. Ruang Tamu (6 x 2,5 m) 

b. Ruang Kerja dan Administrasi (5 x 5 m) 

Gambar IV. 6. Sistem Penyulingan Sederhana 
Sumber. Dok.GGM 

Sektor Tanaman Sektor Tanaman Sektor  Tanaman Sektor  Tanaman 

V 

 

Kemiri 

Kumis Kucing 

X 

 

Mlinjo 

Pakel 

XI - VI 

 

Mundu 

Nam-nam 

II 

 

 

 

 

Pace 

Jlangot 

Jambu Taiwan 

Bintaro 

Minggur VII 

 

Segawe 

Kepel 

XII Jati 

Duwet 

Jati Landa 

VIII Bendo 

III 

 

 

Bago 

Asem Manis 

Nyamping 

I Perca 

Kokosan 

Walikukun 

Trengguli 

Genetri Jawa 

Sambi 

Gandaria 

Hino Carpus 

Klerak 

Klayu 
IV Kayu Putih 

Randu 

IX Kunir 

Kayuwangi 

Salam 

  

Sumber. Gama Giri Mandiri 
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c. Ruang Gudang (3 x 2 m) 

d. Ruang Istirahat (6 x 2,5 m) 

e. Ruang Data (6 x 4,5 m) 

f. Kamar Mandi (3 x 1,5 m) 

2. BANGUNAN BALAI PERTEMUAN 

Merupakan bangunan terbuka berbentuk pendapa, biasa digunakan untuk 

penyuluhan dan pertemuan dengan ukuran 6 x 6 m 

3. BANGUNAN TEMPAT PENYULINGAN  

Merupakan bangunan untuk mengolah kayu putih menjadi minyak atsiri terletak 

di samping bangunan kantor. Adapun pembagian tempat sebagai berikut : 

a. Tempat penyimpanan daun 

b. Tempat pengolahan daun 

c. Tempat penyulingan 

d. Tempat pengemasan 

4. BANGUNAN MARKAS AGRO FORESTY 

Merupakan bangunan dengan bentuk tipologi rumah, biasa digunakan untuk base 

camp bagi peneliti, adapun peruangan yang terdapat di dalamnya adalah : 

a. Kamar Tidur 2 buah (4 x 3 m) 

b. Ruang Tamu (6 x 4 m) 

c. Kamar Mandi (3 x 1,5 m) 
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C. STUDI KASUS 

1. PUSAT PENELITIAN OBAT TRADISIONAL JOGJAKARTA 

  Pusat Penelitian Obat Tradisional (PPOT) berdiri pada tahun 1987, merupakan 

institusi yang berada di bawah Lembaga Penelitian UGM. Dalam perkembangannya 

PPOT memiliki tugas melaksanakan penelitian terhadap bahan dasar untuk diketahui 

kualitas (ada/tidaknya kandungan obat di dalamnya) maupun uji kuantitas 

(jumlah/kadar kandungan obat yang dimiliki)  

  Dalam pelayanannya PPOT lebih pada usaha jasa laboratorium uji dari 

penelitian yang dilakukan oleh  pihak luar seperti mahasiswa dan produsen obat 

tradisional (jamu). Meskipun demikian dalam struktur organisasi PPOT terdapat 

posisi kepala, sekretaris, tata usaha dan beberapa kabid diantaranya bidang 

konservasi, budidaya dan pelestarian, produksi dan pengembangan, pengujian 

praklinik serta kabid pengujian klinik. Mengingat skala pelayanan yang dilakukan 

KANTOR PENGELOLA

TEMPAT PENELITI

PENYULINGAN
KAYU PUTIH

RUANG 
D A TA

R. PERTEMUAN

R. TAMU

R.ADMINISTRASI
GUDANG

R. ISTIRAHAT

R. SIMPAN DAUN

TEMPAT OLAH DAUN TEMPAT PENGEMASAN

UTARA

Gambar IV. 7. Tata massa bangunan pengelola GGM 
 Mangunan – Imogiri 

Sumber. Pengamatan Penulis di Lapangan 
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selama ini terbatas pada produksi ekstrak untuk sampel, serta uji kualitas maupun 

kuantitas, maka personel-personel dari kabid yang ada harus bekerjasama dengan 

pihak lain yang terkait dengan bidang yang ditangani. 

  Adapun urutan proses dari penelitian obat tradisional yang dilakukan di PPOT 

adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTARA 

   Gambar. IV. 8. Tata Ruang Bangunan PPOT 

    Sumber. Pengamatan Penulis di Lapangan 

Tahap 
Preparasi 

Tahap 
Penyerbukan 

Tahap 
Pembuatan 
Ekstraksi 

Tahap Analisa Tahap Instrumentasi 

R. Kepala 
dan TU 

Gudang 

Perpus  
Kecil 

R. Laboran 
R  

Instrumen 

R. 
Arsip 

Laboratorium 
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  Dari tinjauan urutan proses serta susunan ruang yang dimiliki dapat dilihat 

bahwa : 

 

 

a. Fasilitas ruang yang tidak lengkap, mengakibatkan beberapa proses harus 

dilakukan di luar PPOT. 

b. Program ruang laboratorium sangat tidak memenuhi syarat dimana antara 

fungsi satu dan yang lain bercampur menjadi satu dan terdapat bagian 

laboratorium yang sama sekali tidak memiliki hubungan dengan lingkungan 

luar. Sebagai contoh fungsi penyerbukan yang seharusnya terpisah dan selalu 

berhubungan dengan lingkungan luar karena serbuk yang dihasilkan  

menghasilkan zat-zat yang berbahaya bagi laboran yang terdapat di dalamnya, 

sehingga harus segera dikeluarkan melalui exhaust fan ke luar bangunan. 

c. Adapun dari faktor bioklimatik dapat dilihat bahwa : 

Studi kasus 
PPOTJogjakarta

Penempatan urutan ruang tidak berurutan 
s e s ua i  d e ng a n  p r o s es  p en e l i t ia n

Tidak ada tempat khusus bagi 
penempatan lemari asam 
m e n g a k i b a t k a n  b a u  
menyebar ke ruang lain

R.PERSIAPAN

R.PENYERBUKAN

R.EKSTRAKSI 
DAN ANALISA

R. LABORAN

R. INSTRUMEN

AREA PENGELOLA

MODEL BUKAAN

Efektifitas bukaan hanya terbatas pada sisi timur 
ruang saja dengan model bukaan yang tidak secara 
maks im al mem as uk kan udara dan cahaya  

Kelembapan tinggi karena 
sirkulasi udara  kurang baik

Gambar IV. 9. Peruangan PPOT Jogjakarta 
Sumber. Pengamatan Penulis di Lapangan 
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Orientasi bangunan yang membujur dari sisi Utara-Selatan menimbulkan sinar 

matahari yang terlalu silau bagi sisi timur sedangkan pada sisi barat cenderung 

tertutup oleh sekat tembok yang tidak dilengkapi jendela. 

 

2. BALAI PENELITIAN TANAMAN OBAT (BPTO) KARANGANYAR 

 Balai Penelitian Tanaman Obat Karanganyar berdiri sejak sebelum tahun 1950 

dengan nama awal Hortus Medicus, sejak 1955 berada langsung di bawah Pusat 

Penelitian dan Pengembangan Farmasi Departemen Kesehatan RI. 

 BPTO memiliki tugas melakukan penelitian di bidang adaptasi, pelestarian, 

kultivasi dan standardisasi tanaman obat meliputi tanaman obat yang digunakan 

dalam pengobatan modern, tanaman obat tradisional dan tanaman yang menghasilkan 

bahan pemula untuk bahan baku obat. Fungsi dari BPTO adalah melaksanakan 

penelitian adaptasi, pelestarian, kultivasi dan pengembangan produksi, standardisasi 

serta melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan koleksi tanaman obat. 

  BPTO memiliki susunan organisasi yang terdiri atas Sub Bagian Tata Usaha 

yang mengurusi laporan, urusan keuangan, tata usaha, kepegawaian, perlengkapan 

dan urusan dalam selain itu juga terdapat organisasi instalasi yang terdiri dari instalasi 

perkebunan, instalasi laboratorium, instalasi simplisia, herbaria dan koleksi juga 

kelompok peneliti. 

 Adapun sarana yang dimiliki oleh Balai Penelitian Tanaman Obat adalah 

sebagai berikut : 

a. Kantor (18 x 18 m) 

b. Perpustakaan (6 x 10 m) 

c. Laboratorium meliputi Kultur Jaringan, Farmakonesis, Fitokimia dan 

Galenika (9 x 24 m) 

d. Ruang simplisia, koleksi dan herbarium (7 x 7 m) 

e. Gedung pertemuan (8 x 8 m) 

f. Gudang (4 x 4 m) 

g. Mess/asrama (7 x 24 m) dan (7 x 12 m) 

h. Rumah kaca (10 x 4 m)  

i. Rumah karantina (4 x 12 m) 

 Gambaran dari penempatan massa bangunan yang terdapat di BPTO adalah 

sebagai berikut. 

 
Rumah 
Dinas 

Gedung 
Pertemuan 

Mess 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 lxiv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adapun tenaga yang dipekerjakan berjumlah 46 orang yang terdiri dari 5 

orang dengan jabatan struktural dan 20 orang pada jabatan fungsional yang berkaitan 

langsung dengan penelitian. Selain itu terdapat 21 orang yang ditempatkan sebagai 

pekerja lapangan, pemeliharan, dan pengawas. 

Kegiatan yang dilakukan di BPTO meliputi pengadaan bibit secara 

konvensional dan kultur jaringan, penelitian budidaya, pasca panen dan analisa 

laboratorium. Adapun kegiatan lain di luar tugas dan fungsi pelayanan penyediaan 

informasi bibit dan bahan oleh masyarakat dan institusi lain, selain itu juga melayani 

kegiatan penelitian mahasiswa dan juga memberikan informasi tentang tanaman obat 

berikut dengan hasil-hasil penelitiannya. 

Dari tinjauan kasus baik dari hasil wawancara dengan Kepala Balai serta 

pegawai maupun dari pengamatan bangunan BPTO dapat dilihat bahwa : 

a. Secara umum lokasi komplek bangunan (1200 dpl) tidak efektif sebab terpisah 

dari area budidaya yang terletak di daerah ketinggian 1700 dpl, dimana dalam 

Gambar. IV. 10. Penempatan Massa Bangunan BPTO 

Sumber. Pengamatan Penulis di Lapangan 
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penelitian in-situ diperlukan pengamatan langsung pada tanaman (selisih 500 

m berpengaruh terhadap spesifikasi tanaman) 

b. Berdasarkan konsep yang dikembangkan dimana tahapan pasca panen 

menjadi salah satu sasaran, segi penempatan bangunan tidak mendukung, 

terlihat dari terpisahnya bangunan pengeringan yang terdapat di luar kompleks 

. 

c. Dari segi ukuran serta standar ruang bangunan laboratorium, cukup baik 

karena telah disesuaikan dengan kebutuhan serta aturan yang ada, hanya saja 

jika dikaitkan sebagai tempat mendapatkan informasi bagi masyarakat perlu 

adanya ruang khusus bagi pengunjung agar tidak mengganggu proses 

penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. D

ari segi lay-out dan bentuk massa bangunan laboratorium sudah tepat dimana 

fungsi laboratorium satu dengan yang lain terpisah dan memiliki akses 

langsung terhadap bagian luar (untuk mencegah terkontaminasinya bahan dan 

mencegah udara kotor dari bahan obat mengumpul dalam ruang). 

Gambar IV. 11. Peruangan BPTO Karanganyar 
Sumber. Pengamatan Penulis  

Kondisi ruang dengan suhu 28 derajat C dan 
kelembaban kurang lebih 60% cukup optimal dari 
standart yang direkomendasikan untuk ruang 
p e n e l i t i a n  y a i t u  7 0 %

Sistem bukaan pasif berupa kaca dan 
bukaan aktif dengan nako pada 2 sisi 
bangunan dapat mengotrol cahaya dan 
kondisi suhu serta kelembapan dalam ruang 

Studi kasus

BPTOKarangnyar
Kondisi Lab Pemuliaan khususnya 
ruang penabur  yang sangat 
tertutup untuk mencapai standart 
ideal tingkat steril dan kelembaban 
k u r a n g  l e b i h  9 0 %

LAB GALENIKA 
DAN TEKNIK

LAB FITOKIMIA

LAB FARMAKONESIS

LAB PEMULIAAN

TEM PAT
PLANTULA

R. PENABUR

R. LEMARI ASAM

R. KA LAB

R. TIMBANG
GUDANG

R.INKUBASI

R. LABORAN

Tata ruang cukup baik, sesuai dengan 
urutan penelitian, dengan tata letak ideal 
dimana semua ruang berhubungan dengan 
l i n g k u n g a n  l u a r
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e. Dari segi pemanfaatan iklim bagi kepentingan tanaman dapat dilihat dari 

beberapa hal : 

· Untuk orientasi rumah kaca, dengan kondisi lingkungan dingin dimana 

fungsi utama rumah kaca sebagai peningkat suhu (untuk tanaman daerah 

rendah yang dibudidayakan) menjadi kurang optimal sebab dengan posisi 

terpanjang pada sisi Utara-Selatan menjadikan pemanasan tanaman tidak 

beragam (jenis ketinggian tanaman beragam) 

· Pengaruh angin (kec rata-rata 1,2 m/s) sebagai faktor yang dapat 

mengurangi lembab pada tanaman tidak dimanfaatkan dengan baik 

sehingga untuk menurunkan kelembaban terpaksa digunakan exhaust fan 

untuk mengeluarkan udara yang terdapat di dalam (di daerah tropis fungsi 

fan tidak mutlak, masih ada solusi lain melalui penggunaan atap dobel). 

Kelembapan timbul sebanding dengan peningkatan suhu dan kadar air 

yang terdapat dalam ruang akibat penyiraman, tanpa ada sirkulasi udara 

yang baik,  dan dipengaruhi juga oleh dimensi tumbuhan. 

Penggunaan exhaust fan dilakukan 
untuk mengurangi kelembapan ruang 
d a r i  8 0 %  m e n j a d i  6 1 %

Penggunaan atap kaca meningkatkan suhu 
dari 26 derajat C menjadi 34 derajat C

Atap tidak dilengkapi dengan 
sistem atap dobel  untuk 
mengalirkan udara ke dalam 
g r e e n h o u s e  

utara

Greenhouse
BPTO

Potensi angin

 

· Penggunaan atap fiberglass dengan bentuk hanggar kurang sesuai untuk 

tempat karantina sebab bentuk tersebut lebih cocok digunakan sebagai 

tempat bagi tanaman yang memerlukan cahaya relatif banyak khususnya 

di daerah dengan panjang hari pendek.   

Gambar IV. 12.  Ilustrasi Greenhouse BPTO 
 Sumber. Pengamatan Penulis di Lapangan 
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· Pada tempat pembibitan pengkondisian ruang cukup baik dapat 

mengalirkan angin ± 0,9 m/s, dengan menggunakan atap jenis asbes 

gelombang cocok bagi tanaman pemula yang memerlukan sedikit cahaya 

20%-40% dari intensitas total cahaya matahari, untuk suhu dan 

kelembapan ruang dikondisikan pada tingkat 63% dan 27,5 derajat C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

3. S

TUDI KASUS GREENHOUSE 

a. Greenhouse atap dobel 

Dalam hal ini ditemui pada greenhouse yang dimiliki oleh Kebun 

pembibitan Trubus Cimanggis Bogor, dimana untuk mengurangi kelembaban 

digunakan sistem atap dobel (tidak perlu menggunakan exhaust fan). Bentuk 

lain dari pengaliran udara tampak dari greenhouse rancangan Cambridge 

Atap dengan fiberglass lengkung efektif 
d igunakan pada daerah dengan 
p a n j a n g  h a r i  p e n d e k

Mengumpulkan sinar 
s e k i t a r  8 0 %

KASA STRIMIN

FIBERGLASS

Memungkinkan udara luar masuk 
s ehin gga m am pu menu ru nka n 
kelembapan hingga 57% (sama 
d e n g a n  l i n g k u n g a n )

Suhu ruang 
28 derajat C

RUANG

KARANTINA

 ASBES
GELOMBANG

BUKAAN

Meneruskan sinar sebesar 
2 0 % - 4 0 %  c o c o k  u n t u k  
t a n a m a n  p e m u l a

M ampu me ngali r kan udara,  
kelembapan ruang 63% dengan 
s u h u  2 7 , 5  d e r a j a t  C

TEMPAT

BIBIT
UT

ARA

Gambar IV. 13. Ilustrasi R. Karantina BPTO  
Sumber. Pengamatan Penulis di Lapangan 

Gambar IV. 14. Ilustrasi Tempat Bibit BPTO  
Sumber. Pengamatan Penulis di Lapangan 
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Gambar IV. 16. Greenhouse paranet  
Sumber. Greenhouse  

Rumah Untuk Tanaman.  
 

Glasshouse Company yang dinamakan Summer House dimana efek – efek 

pemanasan tidak dipergunakan pada kondisi ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Greenhouse paranet di iklim tropis 

Banyak ditemui di daerah tropis dengan iklim panas lembab, sebagai 

contoh seperti di stand Paranamira Multi Agro Jakarta dimana dengan 

penggunaan bahan paranet, kondisi suhu dapat terjaga dengan tidak banyak 

mengalami peningkatan, 

kondisi cahaya dapat 

ditahan hingga 75% 

(tergantung dari kerapatan 

paranet 55%, 65% dan 

75%).  

 

 

 Hanya saja pada malam hari tidak dapat dengan efektif menahan suhu 

dingin, dan rawan terhadap gangguan hujan.  

Untuk mengatasi 

kondisi bahan yang relatif 

mudah rusak (±3 tahun) 

maka memerlukan 

penggantian rutin selama 

Rongga antar atap berfungsi 
m e n ga l i r kan  u d a ra  da la m 
g r e e n h o u s e

Bentuk lain dari pengaliran udara 
melalui bukaan pada bagian atap

Kadar paranet dapat disesuaikan 
antara 55%, 65% dan 75%

Tidak tahan terhadap  
gangguan hujan dan 
a n g i n

P e r a n g k a t  m o t o r  
penggerak  rol  untuk 
m e n g g a n t i  p a r a n e t

R a n g k a  a ta p  d i b u a t  
sekal igus sebagai ja lur 
p a r a n e t

Gambar IV. 15. Greenhouse di Cimanggis dan Rancangan CGC 
Sumber. Greenhouse Rumah Untuk Tanaman. Widyastuti YE 
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kurun waktu tersebut, untuk mengatasi hal tersebut di gunakan sistem rol 

dimana paranet yang rusak dapat diganti dengan gulungan paranet yang baru 

yang digerakkan dengan menggunakan motor penggerak dimana hal tersebut 

dapat diterapkan pada sebagian greenhouse maupun pada seluruh bagian. 

c. Sistem struktur dan elemen penunjang Greenhouse 

 The Garden of Wales memiliki bangunan greenhouse yang cukup luas 

± 6600 m persegi dengan sistem konstruksi cangkang dilengkapi dengan steel 

ball dan sockets joints untuk mengikat 24 buah lengkungan baja untuk 

dikaitkan dengan struktur beton yang terdapat di bawahnya. 

  

  

 

 

 

 

 

  Selain itu juga dilengkapi dengan fasilitas penunjang seperti watertank 

yang bisa dimanfaatkan untuk persediaan air tanaman dan juga elemen lain 

seperti pencahayaan buatan dan taman di dalam greenhouse. 

 

 

 

 

BAB V 

TINJAUAN BALAI PEMBUDIDAYAAN, PENELITIAN DAN 

PENGEMBANGAN TANAMAN OBAT YANG DIRENCANAKAN 

 

A. KEDUDUKAN 

Sesuai dengan keputusan Rektor UGM No. 4357/JO.1/LK.05.01/2000 yang 

mengatur tentang pengelolaan wahana Mangunan Imogiri yang dipercayakan kepada 

Gama Giri Mandiri maka, dalam hal ini kedudukan Balai Pembudidayaan, Penelitian 

dan Pengembangan Tanaman Obat berada di bawah koordinasi sekaligus bertanggung 

jawab langsung kepada Manajer Gama Giri Mandiri  dimana Balai Penelitian dan 

Gambar IV. 18. Greenhouse pada The Garden of Wales 
Sumber. www.commercialglasshouses.com 
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Pengembangan Tanaman Obat ini merupakan bentuk pengembangan dari Unit 

Tanaman yang sudah ada selama ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. TUGAS DAN FUNGSI 

Balai Pembudidayaan, Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat yang 

direncanakan memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut : 

1. TUGAS 

Balai Pembudidayaan, Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat memiliki 

tugas melakukan usaha budidaya, penelitian dan pengembangan tanaman obat 

sebagai suatu unit produktif sekaligus memberikan kesempatan kepada 

masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang tanaman obat.  

2. FUNGSI 

Dalam melaksanakan tugasnya Balai Pembudidayaan, Penelitian dan 

Pengembangan Tanaman Obat memiliki fungsi : 

Unit 
 Balai 

Pembudidayaan 
Penelitian dan 

Pengembangan 
Tanaman Obat 

 

Asisten Manajer 

Unit 
Pendidikan 

Unit 
Keamanan 

Manajer 
 

Unit. 
Peternakan 

Administrasi 
 

Keuangan 
 

Rumah Tangga 
 

Koordinator Unit 
 

Bagan V.1. Kedudukan Balai Pembudidayaan, Penelitian dan Pengembangan  

Tanaman Obat yang Direncanakan 

Sumber. Analisa Perencanaaan Penulis 
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a. Melakukan usaha budidaya tanaman obat termasuk di dalamnya pemuliaan 

dan pelestarian tanaman yang dibudidayakan, serta usaha pengumpulan 

koleksi benih yang dibudidayakan. 

b. Melakukan usaha penelitian tanaman obat baik yang berkaitan dengan 

penelitian instalasi budidaya maupun instalasi penelitian uji khasiat dan 

teknik pasca panen. 

c. Melakukan usaha pengembangan melalui pengolahan pasca panen meliputi 

pembuatan ekstrak baik cair maupun padat untuk ditawarkan kepada pihak 

luar. 

d. Melakukan usaha inventarisasi dari tanaman obat melalui pembentukan 

instalasi simplisia,  herbaria dan koleksi.   

e. Melakukan kegiatan tata usaha sebagai pelaksana utama dalam organisasi 

sebagai usaha pertanggungjawaban kepada Manajer Gama Giri Mandiri.  

f. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang tanaman obat. 

 

 

 

 

 

 

 

C. STRUKTUR ORGANISASI 

Secara umum struktur organisasi Balai Pembudidayaan, Penelitian dan 

Pengembangan Tanaman Obat yang direncanakan adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEPALA 
 BALAI 

Sub Bagian 
 Tata Usaha 

Urusan 
Penyusunan  

Laporan 

Urusan 
 Keuangan 

Urusan  
Umum 

Kelompok 
 Peneliti 

Instalasi 
 Perkebunan  
& Budidaya 

Instalasi 
 Laboratorium 

Instalasi Simplisia, 
 Herbarium  
& Koleksi 

Instalasi 
Produksi 
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D. SKALA PELAYANAN DAN KERJASAMA 

Adapun skala pelayanan yang dilakukan oleh Balai Pembudidayaan, Penelitian 

dan Pengembangan tanaman obat meliputi pelayanan internal dan pelayanan eksternal 

: 

1. PELAYANAN DAN KERJASAMA INTERNAL 

Merupakan jenis pelayanan yang berkaitan dengan pihak intern dalam hal 

ini pelayanan antar unit maupun instalasi dimana dalam pelaksanaan kegiatan 

balai perlu adanya sumber informasi yang diperoleh dari unit lain, dan juga 

pelayanan kepada pihak intern UGM dimana dapat dilakukan kerjasama dengan 

fakultas terkait seperti Fakultas Pertanian maupun Fakultas Kehutanan (dalam hal 

penelitian maupun tukar informasi) 

2. PELAYANAN DAN KERJASAMA EKSTERNAL 

Merupakan jenis pelayanan yang berkaitan dengan masyarakat secara 

umum yang ingin memperoleh informasi maupun pelayanan kepada masyarakat 

sekitar yang dilibatkan dalam usaha budidaya. Selain itu juga berupa pelayanan 

kepada pihak swasta dan farmasi yang ingin bekerjasama, maupun yang ingin 

memperoleh hasil produksi ekstrak sebagai bahan pemula pembuatan obat. 

 

E. KEGIATAN YANG DIWADAHI 

Kegiatan yang diwadahi pada bangunan Balai Pembudidayaan, Penelitian dan 

Pengembangan Tanaman Obat didasarkan pada hal: 

· Fungsi Balai  

· Struktur Organisasi Balai  

Adapun kegiatan yang diwadahi adalah sebagai berikut : 

1. KEGIATAN STRUKTURAL 

Meliputi kegiatan yang berkaitan dengan jalur koordinasi dan 

pertanggungjawaban. 

2. KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN 

Bagan V.2. Struktur Organisasi Balai yang Direncanakan 
Sumber. Analisa Perencanaaan Penulis 
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Meliputi kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan laporan dari semua 

kegiatan yang dilakukan dan menginventarisasi hasil-hasil dari  usaha 

budidaya, penelitian serta pengembangan yang dilakukan. 

3. KEGIATAN ADMINISTRASI 

Meliputi kegiatan keuangan, surat menyurat dan segala bentuk admnistrasi 

yang berkaitan dengan  pihak luar. 

4. KEGIATAN UMUM 

Meliputi kegiatan yang berkaitan dengan tugas-tugas sebagai berikut : 

a. Mengurusi masalah kepegawaian 

b. Mengurusi masalah rumah tangga  

c. Memberikan informasi kepada masyarakat umum tentang tanaman obat 

melalui kerjasama dengan unit lain seperti herbarium, simplisia dan 

koleksi. 

5. KEGIATAN INSTALASI PERKEBUNAN 

a. Mengurusi kegiatan budidaya dan penyediaan bibit serta benih tanaman 

obat 

b. Mengurusi kegiatan pengolahan lahan 

c. Mengurusi proses pemeliharan tanaman obat 

d. Mengurusi kegiatan pemanenan 

e. Mengurusi perawatan sarana dan prasarana perkebunan (greenhouse) 

 

6. KEGIATAN INSTALASI LABORATORIUM 

a. Laboratorium Kultur Jaringan 

· Melakukan penelitian pemuliaan tanaman baru  

· Melakukan perbanyakan kuantitas 

· Melakukan peningkatan kualitas tanaman obat 

· Melakukan kerjasama dengan instalasi perkebunan dalam hal alih 

benih dan bibit. 

b. Laboratorium Farmakonesis 

· Melakukan penelitian spesifikasi mikroskopis dari tanaman obat 

· Melakukan penelitian tentang keterkaitan antara tanaman obat dengan 

faktor lain, seperti area tanam, iklim dan lingkungan secara umum. 

c. Laboratorium Fitokimia 
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· Melakukan penelitian tentang kandungan kimia dari setiap tanaman 

obat. 

· Bekerjasama dengan laboratorium galenika untuk pembuatan simplisia 

d. Laboratorium Galenika dan Keteknikan 

· Melakukan penelitian tentang pembuatan ekstraksi baik padat maupun 

cair. 

· Melakukan penelitian tentang proses pengolahan pasca panen. 

· Memberikan informasi kepada masyarakat maupun instansi lain 

tentang simplisia yang dihasilkan.  

7. KEGIATAN INSTALASI SIMPLISIA, HERBARIUM DAN KOLEKSI 

a. Melakukan kegiatan pengkoleksian simplisia dan herbaria 

b. Melakukan penambahan dan penggantian dari koleksi. 

c. Melakukan pengamatan terhadap kondisi fisik dari simplisia dan koleksi 

yang ada. 

8. KEGIATAN PRODUKSI 

a. Melakukan kegiatan pasca panen bekerjasama dengan instalasi 

perkebunan. 

b. Melakukan proses penyiapan bahan meliputi pembersihan, sortasi, dan 

pengeringan  

c. Melakukan proses produksi baik ekstrak padat maupun cair. 

d. Melakukan proses penyimpanan dari produk yang dihasilkan 

Adapun secara umum kegiatan yang diwadahi adalah sebagai berikut : 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEGIATAN INSTALASI 

SIMPLISIA, HERBARIUM 

KEGIATAN 

STRUKTURAL 

KEGIATAN 

PENYUSUNAN 

LAPORAN 

KEGIATAN 

ADMINISTRASI 
KEGIATAN 

UMUM 

KEGIATAN 

INSTALASI PERKEBUNAN 

KEGIATAN 

INSTALASI  

LABORATORIUM 

KEGIATAN 

PRODUKSI 
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BAB VI 

ANALISA PENDEKATAN  

KONSEP PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

 

A. ANALISA PERUANGAN 

1. ANALISA KEBUTUHAN RUANG  

a. Kegiatan yang Diwadahi Secara Makro 

· Kegiatan Umum 

· Kegiatan Kantor Pengelola 

· Kegiatan Instalasi Perkebunan dan Budidaya 

· Kegiatan Instalasi Laboratorium 

· Kegiatan Instalasi Simplisia, Herbarium dan Koleksi 

· Kegiatan Instalasi Produksi 

· Kegiatan Service 

b. Analisa Pendekatan Kegiatan  

· Kegiatan Umum  

Merupakan kegiatan yang dilakukan secara umum baik oleh pengelola 

maupun oleh pengunjung.  

PELAKU POLA KEGIATAN 

· Pengelola 

 

· Pengunjung 

Parkir – masuk – memberi informasi – melayani pengunjung – 

pulang 

Parkir – masuk – keperluan informasi – menunggu dan menemui 

pengelola - pulang 

 

Analisa Kebutuhan Ruang 

KEGIATAN PELAKU KEBUTUHAN RUANG 

· Pengunjung Tempat parkir Parkir 

· Pengelola Tempat parkir 

Sirkulasi 

 

· Pengelola 

· Pengunjung 

Hall  

Memberi informasi · Pengelola R. Informasi 

Menunggu · Pengunjung R. Tamu  

MCK · Pengelola 

· Pengunjung  

Lavatory  
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· Kegiatan Kantor Pengelola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisa Kebutuhan Ruang 

KEGIATAN PELAKU KEBUTUHAN RUANG 

Parkir 

 

 

 

· Kepala Balai 

· Kabag 

· Kasubag 

· Staff  

Tempat parkir  

 

 

 

Menerima tamu · Kepala Balai R. Tamu Kepala Balai 

· Kepala Balai R. Kepala Balai 

R. Kabag TU · Kabag 

 R. Kabag Pengembangan 

R. Kasubag, staff dan karyawan 

penyusunan laporan 

Aktifitas kerja 

 

 

 

 

 

 

· Kasubag, staff 

dan karyawan 

 R. Kasubag, staff dan karyawan 

keuangan 

PELAKU POLA KEGIATAN 

· Kepala Balai 

 

· Sekretaris  

 

 

Bagian Tata Usaha 

· Kabag TU    

                               

· Kasubag penyusunan laporan 

 

· Staff  

 

· Kasubag keuangan 

 

· Staff 

· Kasubag umum 

Bagian Pengembangan 

· Kabag pengembangan 

Parkir - aktifitas kerja – koordinasi – menerima tamu – istirahat – 

pulang 

Parkir - aktifitas kerja – menyusun agenda kegiatan – melaporkan 

perkembangan kepada Ka Balai – menerima tamu – istirahat – 

pulang 

 

Parkir – aktifitas kerja – kontrol pekerjaan – koordinasi dengan bag 

lain  – istirahat – pulang 

Parkir – aktifitas kerja – melaporkan perkembangan ke Ka Bag -  

koordinasi – istirahat – pulang 

Parkir  – menyusun laporan – menerima laporan - menyimpan 

laporan – istirahat – pulang 

Parkir  – aktifitas kerja –  melaporkan perkembangan ke Ka Bag -  

koordinasi – istirahat – pulang 

Parkir  – menyusun laporan – menyerahkan laporan – istirahat – 

pulang 

Parkir – aktifitas kerja – kontrol bagian  – istirahat – pulang 

 

Parkir – aktifitas kerja – Kontrol Lapangan - koordinasi – istirahat – 

pulang 
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R. Kasubag, staff dan karyawan 

bagian umum 

Koordinasi 

 

 

· Kepala Balai 

· Kabag 

· Kasubag 

R. Rapat 

 

 

Menyimpan laporan · Staff penyusunan 

laporan 

R. Arsip 

Istirahat · Pengelola Kantin  

MCK · Pengelola Lavatory  

 

· Kegiatan Instalasi Perkebunan dan Budidaya 

PELAKU POLA KEGIATAN 

· Kepala koord perkebunan 

      dan budidaya 

· Staff dan pekerja  

Parkir - aktifitas kerja – inspeksi lapangan - koordinasi – menerima 

kunjungan – istirahat – pulang 

Parkir - aktifitas kerja - menyimpan bibit dan pupuk- mengolah tanah - 

– merawat tanaman – istirahat – pulang 

                   

                  Analisa Kebutuhan Ruang 

KEGIATAN PELAKU KEBUTUHAN RUANG 

Parkir 

 

· Kepala koord 

· Pekerja  

Tempat parkir 

Aktifitas kerja  

Menerima kunjungan 

·   Kepala koord 

 

R. Koord Instalasi Perkebunan 

Mengkondisikan bibit tanaman · Pekerja R. Bibit 

Kontrol pemakaian bahan · Pekerja R. Kontrol 

Simpan pupuk dan pestisida · Pekerja  R. Penyimpanan pupuk, pestisida 

Mengolah tanah dan merawat tanaman 

pemula 

· Pekerja  Greenhouse 

 

 

 

· Kegiatan Laboratorium 

PELAKU POLA KEGIATAN 
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· Kepala koord Laboratorium 

 

· Staff   

 

Laboratorium Pemuliaan 

· Peneliti 

 

 

· Asisten peneliti 

Laboratorium Farmakonesis 

· Peneliti 

 

 

· Asisten peneliti 

 

Laboratorium Fitokimia 

· Peneliti 

 

 

· Asisten peneliti 

Laboratorium Galenika dan 

Keteknikan 

· Peneliti 

 

· Asisten peneliti 

Parkir - aktifitas kerja – koordinasi – periksa kegiatan penelitian  – 

istirahat – pulang 

Parkir - aktifitas kerja – mengurusi administrasi - membuat laporan – 

menyimpan laporan – istirahat – pulang 

 

Parkir - aktifitas kerja - persiapan – ganti pakaian – sterilisasi alat dan 

bahan – penimbangan bahan – penelitian – melakukan uji budidaya -   

– istirahat – pulang 

Parkir - aktifitas kerja – membantu tugas peneliti  – istirahat – pulang 

 

Parkir - aktifitas kerja –ganti pakaian – kerjasama dengan lab 

pemuliaan dan instalasi perkebunan - kegiatan penelitian mikroskopis -  

istirahat – pulang 

Parkir - aktifitas kerja – cuci alat kerja - membantu tugas peneliti  – 

istirahat – pulang 

 

Parkir - aktifitas kerja – persiapan –ganti pakaian - kerjasama dengan 

lab galenika dan keteknikan - kegiatan penelitian – uji sampel – 

istirahat – pulang 

Parkir - aktifitas kerja – membantu tugas peneliti  – istirahat – pulang 

 

 

Parkir - aktifitas kerja – persiapan – ganti pakaian – uji coba - istirahat 

– pulang 

Parkir - aktifitas kerja – membantu tugas peneliti  –– pengeringan 

bahan – pembuatan serbuk – ekstraksi sampel - istirahat – pulang 

                   

                  Analisa Kebutuhan Ruang  

KEGIATAN PELAKU KEBUTUHAN RUANG 

Parkir 

 

 

 

· Kepala koord  

      lab penelitian 

· Peneliti 

· Asisten  

Tempat parkir  

Istirahat 

 

 

 

· Kepala koord  

      lab penelitian 

· Peneliti 

· Asisten  

R. Laboran  

 

 

 

Persiapan dan ganti pakaian · Peneliti R. Ganti pakaian (Locker) 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 lxxix

· Asisten   

Laboratorium Pemuliaan 

Ganti pakaian 

 

R. Ganti pakaian (Locker) 

Sterilisasi alat Autoclave room 

Penimbangan bahan Weighing room 

Penelitian dan budidaya R. Penabur 

Menyimpan hasil budidaya R. Inkubasi 

Menyimpan plantula 

 

· Peneliti 

· Asisten  

 

 

 

 R. Penyimpanan plantula 

Laboratorium Farmakonesis 

Sterilisasi alat 

 

Autoclave room 

Kerjasama dengan instalasi perkebunan 

dan lab pemuliaan 

Selasar penghubung 

Penelitian  R. Penelitian mikroskopis 

Menyimpan hasil penelitian 

 

· Peneliti 

· Asisten  

 

 

R. Dingin (cold storage) 

Laboratorium Fitokimia 

Sterilisasi alat 

 

Autoclave room 

Kerjasama dengan lab galenika dan 

keteknikan 

Selasar penghubung 

 

Penelitian dan melakukan analisa kadar 

bahan 

 

R. Penelitian 

Menyimpan hasil penelitian 

 

· Peneliti 

· Asisten  

 

 

 

 R. Dingin (cold storage) 

Laboratorium Galenika dan 

Keteknikan 

Mencuci dan mengeringkan bahan 

 

 

Almari Pengering 

Membuat serbuk bahan R. Pembuatan serbuk 

Membuat ekstrak sampel 

 

 

· Peneliti 

· Asisten  

 R. Lemari Asam 

 

 

 

 

· Kegiatan Instalasi Simplisia, Herbarium dan Koleksi 

PELAKU POLA KEGIATAN 

· Pengelola 

 

· Pengunjung  

Datang – administrasi – menerima bahan – merawat koleksi – 

mengganti koleksi – melayani pengunjung – istirahat  - pulang 

Datang – keperluan kunjungan – mencari informasi - pulang 

 

Analisa Kebutuhan Ruang 
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KEGIATAN PELAKU KEBUTUHAN RUANG 

Administrasi  · Pengelola  R. Petugas herbarium 

Merawat koleksi 

Mengganti koleksi  

Melayani pengunjung  

· Pengelola  

 

 

R. Penyimpanan herbarium 

Mencari informasi/literature  · Pengunjung  R. Koleksi buku  

 

· Kegiatan Instalasi Produksi  

 

 

 

 

 

 

 

Analisa Kebutuhan Ruang  

KEGIATAN PEL.AKU KEBUTUHAN RUANG 

· Kepala koord 

instalasi produksi 

R. Kabag Umum Aktifitas kerja 

Menyusun laporan 

· Staff  R. Staff  

Pengumpulan bahan R. Stok bahan 

Pencucian  R. Bak cuci 

Pengeringan  R. Pengeringan 

Pembuatan ekstrak padat R. Potong dan Serbuk 

Pembuatan ekstrak cair R. Penyulingan 

Pengemasan  R. Pengepakan 

Penyimpanan  

· Pekerja  

R. Penyimpanan 

 

· Kegiatan Service 

Merupakan kegiatan yang bersifat pelayanan teknis bagi pengelola dan 

pengunjung 

PELAKU POLA KEGIATAN 

· Pekerja bagian service 

dan pelayanan 

· Pekerja bagian 

operasional 

Datang – kegiatan pelayanan – istirahat – pulang 

 

Datang – pelaksanaan operasional – kontrol peralatan – istirahat – 

pulang 

PELAKU POLA KEGIATAN 

· Kepala koord instalasi  

    Produksi (Bag    

    Pengembangan ) 

· Staff 

· Tenaga kerja 

 

Datang – aktifitas kerja – koordinasi – kontrol produksi – istirahat – 

pulang  

Datang – aktifitas kerja – menyusun laporan – istirahat  - pulang 

Datang – penyediaan bahan – pengumpulan – pencucian – 

pengeringan – pembuatan ekstrak padat – penyulingan ekstrak cair – 

pengemasan - penyimpanan 
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· Petugas Keamanan Datang – kontrol keamanan – pengamanan lingkungan – istirahat - 

pulang 

 

Analisa Kebutuhan Ruang 

KEGIATAN PELAKU KEBUTUHAN RUANG 

Istirahat  · Koordinator Service 

· Bagian service 

R. Pekerja service 

Menyiapkan konsumsi · Bagian konsumsi Pantry dan Kantin  

Pelaksanaan operasional     

Pengoperasian Elektrikal · Staff elektrikal R. Genset 

Pengoperasian Mekanikal  · Staff mekanikal R. Panel 

Pengoperasian Telephone AMPS  · Staff operator 

telephone 

R. Panel 

Pengoperasian Sistem Jaringan air · Staff teknik R. Pompa 

Kontrol dan simpan peralatan · Bagian peralatan Gudang 

Kontrol keamanan · Bagian security R. Jaga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ANALISA BESARAN RUANG 

Dalam menentukan besaran ruang yang dibutuhkan didasarkan dari berbagai 

pertimbangan yaitu : 

a. Dasar Pertimbangan 

· Standart – standart besaran ruang 

ü New Matric Handbook (NMH) 

ü Neufert Architect Data (NAD) 

ü Human Dimension and Interior Space (HDI) 

ü Practical Laboratory Planning (PLB) 

ü Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat (BTO) 
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· Studi kasus (SK), yang didasarkan pada  

ü Jumlah kapasitas pengguna 

ü Kebutuhan dan besaran perabot 

ü Besaran flow, dimana : 

- 10 % untuk standart flow gerak minimum 

- 20 % untuk kebutuhan keleluasaan gerak 

- 30 % untuk tuntutan kenyaman fisik 

- 40 % untuk tuntutan kenyamanan psikis 

- 50 % untuk tuntutan persyaratan spesifikasi kegiatan 

- 60 % untuk keterlibatan terhadap servis kegiatan 

- 100 % - 200 % untuk ruang umum, dan hall 

 

b. Analisa Besaran Ruang Kegiatan Umum 

Tabel VI.1. Analisa Kebutuhan Luas Ruang Umum 

RUANG KAPASITAS BESARAN STANDART SUMBER FLOW LUAS 

Parkir Pengelola 60 orang 
(Jumlah 
Pegawai) 
Dengan asumsi 
kendaraan : 
- 7 Mobil 
- 30 Motor  

· 1 mobil 4,6 m x 2,3 m  
        = 10,5 m2/mobil 
        = 73,5 m2 
· 1 motor 0,9 m x 2 m 
        = 1,8 m2/motor 
        = 54 m2 
Total luas 73,5 m2 +  54 m2 
                 = 127,5 m2 

 
 
 
 

NMH 

 
 
 
 

10 % 

 
 
 
 

140 m2 

Parkir 
Pengunjung 

Asumsi 40 
orang/hari 
Dengan asumsi 
kendaraan : 
- 10 Mobil 
- 20 Motor 
- 1 Bus 

· 10 Mobil = 105 m2 
·  20 Motor = 36 m2 
· 1 Bus = 30 m2 
Total luas = 105 m2 + 36 m2 
                 = 171 m2 
 

 
 

NMH 

 
 

10 % 

 
 

188,1 m2 

Hall Asumsi 30% 
dari pengguna 
(100 orang) 
yaitu 30 orang 

· 1m2/orang 
Total = 30 x 1m2 
         =  30 m2 

 
NAD 

 
100% 

 
60 m2 

Ruang Informasi 2 petugas 
4 pengunjung 
total 6 orang 

· 2,25 m2/orang 
Total = 6 x 2,25m2 
         = 13,5 m2 

 
NAD 

 
30% 

 
17,5 m2 

Lavatory  · 4 buah @ 3 m2 
Total = 12 m2  

  12 m2 

Sumber. Analisa Penulis 

c. Analisa Besaran Ruang Kantor Pengelola 

Dalam penghitungan jumlah kapasitas didasarkan pada acuan standart yang 

dikemukakan oleh : 
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· D&M Walter, diambil dari (Sugiarto Gunawan, 1998, Orchid Nursery 

Building, Thesis Jurusan Arsitektur FT. UNS, Surakarta) tentang 

perbandingan ideal jumlah personal kepala bagian dengan bawahannya 

untuk mencapai hasil kerja yang maksimal adalah 1:3-7 orang. 

Tabel VI.2. Analisa Kebutuhan Luas Ruang Pengelola 

RUANG KAPASITAS BESARAN STANDART SUMBER FLOW LUAS 

R. Kepala Balai  2 orang · 29,8 m2/orang HDI - 29,86 m2 

R. Kabag TU 1 orang · 17,1 m2/orang HDI - 17,1 m2 
R. Kabag 

Pengembangan 
1 orang · 17,1 m2/orang HDI - 17,1 m2 

R. Penyusunan 
Laporan 

1 kasubag 
3 staff 

Total 4 orang 

· 9,5 m2/orang 
Total = 4 x 9,5 m2 
         = 38 m2 

 
HDI 

 
- 

 
38 m2 

R. Bagian 
Keuangan 

1 kasubag 
3 staff 

Total 4 orang 

· 9,5 m2/orang 
Total = 4 x 9,5 m2 
         = 38 m2 

 
HDI 

 
- 

 
38 m2 

R. Bagian 
Umum 

1 kasubag · 9,5 m2/orang HDI - 9,5 m2 

R. Rapat 1 kepala balai 
1 sekretaris 

2 kepala 
bagian 

3 kasubag 
5 kepala 

koordinator 
Total 12 orang 

· 2,5 m2/orang 
Total = 12 x 2,5 m2 
         = 36 m2 

 
 

HDI 

 
 
- 

 
 

36 m2 

R. Arsip    Asumsi - 12 m2 
Lavatory  · 4 buah @ 3 m2 

Total = 12 m2  
  12 m2 

Sumber. Analisa Penulis 

d. Analisa Besaran Ruang Instalasi Perkebunan dan Budidaya 

Tabel VI.3. Analisa Kebutuhan Luas Ruang Perkebunan dan Budidaya 

RUANG KAPASITAS BESARAN STANDART SUMBER FLOW LUAS 

R. Koordinator 
Instalasi 

Perkebunan dan 
pelaksana 
lapangan 

1 orang 
Koordinator 
5 pelaksana 

lapangan 
Total 6 orang  

· 4,95 m2/orang 
Total = 6 x 4,95 m2 
         = 29,7 m2 

 
 

HDI 

 
 

30% 

 
 

38,61 m2 

R. Persiapan 
Bibit 

180 bibit 
tanaman hasil 
pemuliaan 

· Dimensi tanam (20x20) cm2 
Total = 180 x 0,04 m2 
         = 7,2 m2 

  
60% 

 
11,52 m2 

GREENHOUSE 60 jenis 
tanaman yang 
tersedia dan 
120 tanaman 
yang dalam 
rencana 
dibudidayakan 
Setiap spesies 
dibudidayakan 4 
sampel  
Total 720 

Pertimbangan ukuran dimensi : 
- Dimensi kecil (30x30) cm2 
- Dimensi sedang (60x60) cm2 
- Dimensi besar (80x80) cm2 
Adapun % dari ukuran 
didasarkan pada jenis tanaman 
keras berupa pohon sehingga : 
· 30% dimensi kecil 
      = 216 x 0,09 m2 
      = 19,44 m2 

  
 
 
 
 
 
 
 

60% 

 
 
 
 
 
 
 
 

600 m2 
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tanaman  · 30% dimensi sedang 
      = 216 x 0,36 m2 
      = 77,76 m2 
· 40% dimensi besar 
      = 288 x 0,64 m2 
      = 184 m2  
Total = 19,44 + 77,76 + 184 
         = 281 m2 

Gudang 
Pestisida 

 · 5% area tanam 
      = 360,6 m2 x 5% 
      = 18,03 m2  

Asumsi  30% 23,43 m2 

Gudang Pupuk  · 10% area tanam 
      = 360,6 m2 x 10% 
      = 36,06 m2 

 
Asumsi 

 
50% 

 
54,09 m2 

Gudang Alat  · 10% area tanam 
      = 36,06 m2 

Asumsi 30% 46,87 m2 

Sumber. Analisa Penulis 

 

e. Analisa Besaran Ruang Instalasi Laboratorium 

Tabel VI.4. Analisa Kebutuhan Luas Ruang Laboratorium 

RUANG KAPASITAS BESARAN STANDART SUMBER FLOW LUAS 

R. Laboran dan 
diskusi 

1 Kepala Koord 
Laboratorium 

4 Peneliti 

· 9,5 m2/orang 
· 4 x 4,95 m2/orang 
      = 19,8 m2 
Total = 9,5 m2 + 19,8 m2 
         = 29,3 m2 

 
 

PLB 

 
 

30% 

 
 

38,09 m2 

R. Ganti 
Pakaian 

4 Peneliti 
8 Asisten 

Total 12 orang 

· 1,2 m2/orang 
Total = 12 x 1,2 m2 
          = 14,4 m2 

 
PLB 

 
30% 

 
16 m2 

Lavatory  · 4 buah @ 3 m2 
Total = 12 m2  

  12 m2 

Laboratorium 
Pemuliaan 

Autoclave Room 

2 Asisten · 4,95 m2/orang 
· 2 x 4,95 m2/orang 
      = 10 m2 
· Perabot pencucian 

(wastafel) 0,6 x 2 m 
       = 1,2 m2 
Total = 10 + 1,2  
         = 11,2m2 

 
 

BTO 

 
 

30% 

 
 

14,36 m2 

R. Penabur 1 Peneliti 
1 Asisten 

· 4,95 m2/orang 
· 2 x 4,95 m2/orang 
      = 9,9m2 
· Alat Penabur 1,5 x 1,5 m 
      = 2,25 m2 
Total = 9,9 + 2,25 
         = 12,15 m2 

 
BTO 

 
10% 

 
13,35 m2 

R. Inkubasi 1 Peneliti 
1 Asisten 

· 4,95 m2/orang 
· 2 x 4,95 m2/orang 
      = 9,9m2 
· Inkubator 2 buah @ 1,5 x 1  
      = 3 m2 
Total = 9,9 + 3  
         = 12,9 m2 

 
 
 

BTO 

 
 
 

10% 

 
 
 

14,2 m2 

R. Plantula 1 Peneliti 
1 Asisten 

· 4,95 m2/orang 
· 2 x 4,95 m2/orang 
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      = 9,9m2 
· Almari Plantula 1 x 5 m 
      = 5 m2 
Total = 9,9 + 5  
         = 14,9 m2 

 
BTO 

 
10% 

 
16 m2 

Laboratorium 
Farmakonesis 
Autoclave room 

2 Asisten · 4,95 m2/orang 
· 2 x 4,95 m2/orang 
      = 10 m2 
· Perabot pencucian 

(wastafel) 0,6 x 2 m 
       = 1,2 m2 
Total = 10 + 1,2  
         = 11,2m2 

 
 

BTO 

 
 

30% 

 
 

14,36 m2 

R. Penelitian 
mikroskopis 

1 Peneliti 
2 Asisten 

· 4,95 m2/orang 
Total = 3 x 4,95 m2/orang 
         = 14,85 m2 

 
PLB 

 
30% 

 
19,3 m2 

R. Dingin (cold 
storage) 

   
BTO 

  
21,6 m2 

Laboratorium 
Fitokimia 

Autoclave room 

2 Asisten · 4,95 m2/orang 
· 2 x 4,95 m2/orang 
      = 10 m2 
· Perabot pencucian 

(wastafel) 0,6 x 2 m 
       = 1,2 m2 
Total = 10 + 1,2  
         = 11,2m2 

 
 

BTO 

 
 

30% 

 
 

14,36 m2 

R. Penelitian 1 Peneliti 
2 Asisten 

· 4,95 m2/orang 
· 3 x 4,95 m2/orang 
      = 14,85 m2 
· Meja laboratorium 2 buah 

@ 1,2 x 2 m 
      = 2,4 m2 
Total = 14,85 m2 + 2,4 m2 
         = 17,25 m2 

 
 
 

PLB 

 
 
 

30% 

 
 
 

22,5 m2 

R. Dingin (cold 
storage) 

   
BTO 

  
21,6 m2 

Laboratorium 
Galenika dan 
Keteknikan 
R. pencucian 

dan 
pengeringan 

2 Asisten · 4,95 m2/orang 
· 2 x 4,95 m2/orang 
      = 9,9 m2 
· Bak cuci dimensi 1 x 1 m2 
· Bidang datar 2 x 0,8 m2  
Total = 9,9 + 1 + 1,6 
         = 12,5 m2 

 
 
 

BTO 

 
 
 

30% 

 
 
 

16,25 m2 

R. pembuatan 
serbuk 

2 Asisten · 4,95 m2/orang 
· 2 x 4,95 m2/orang 
      = 9,9 m2 

 
BTO 

 
30% 

 
12,87 m2 

R. Lemari asam 1 Asisten · 4,95 m2/orang 
· 1 x 4,95 m2/orang 
      = 4,95 m2 
· lemari asam 1,25 x 1,25 m2 
      = 1,57 m2 
Total = 4,95 m2 + 1,57 m2 
         = 6,52 m2 

 
 
 

BTO 

 
 
 

30% 

 
 
 

8,5 m2 
 
 
 
 

Sumber. Analisa Penulis 
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f. Analisa Besaran Ruang Instalasi Herbarium, Simplisia dan Koleksi 
                                     

         Tabel VI.5. Analisa Kebutuhan Luas Ruang Instalasi Herbarium, Simplisia dan 
Koleksi 

Sumber. Analisa Penulis 
 
 

g. Analisa Besaran Ruang Instalasi Produksi  
 

Tabel VI.6. Analisa Kebutuhan Luas Ruang Produksi 
 

RUANG KAPASITAS BESARAN STANDART SUMBER FLOW LUAS 
R. Kabag Umum 

dan staff 
1 orang · 17,1 m2/orang  

HDI 
 
- 

 
17,1 m2 

R. Stok Bahan 
Cair 

  Asumsi  48 m2 

R. Stok Bahan 
padat 

  Asumsi  48 m2 

R. Bak Cuci  · 1 bak cuci ukuran 
horizontal 4 x 4 m 

· 1 bak tiris ukuran 
horosontal 5 x 5 m 

· Total 16 +  25 
       = 41m2 

 
 

GGM 

 
 

10% 

 
 

45 m2 

R. Pengeringan   BPTO  150 m2 
R. Potong dan 

Pembuatan 
Serbuk 

 · Bidang potong manual 
ukuran 2 x 6 m 

· 4 unit alat serbuk kapasitas 
besar @ 2 x 2 m 
Total 16 m2 

Total = 12 + 16  
         = 28 m2 

 
 

BPTO 

 
 

60% 

 
 

44,8 m2 

R. Penyulingan Kapasitas  unit 
destilasi/hari =  
4500 cc minyak 
atsiri. 

· 25 m2/unit destilator terdiri 
dari tabung bahan, pipa 
panas, almari uap, pipa 
suling 

 
 
 

GGM 

 
 
 

60% 

 
 
 

160 m2 

RUANG KAPASITAS BESARAN STANDART SUMBER FLOW LUAS 
R. Petugas 

herbarium dan 
perpustakaan 

1 Pengawas 
2 Bagian 

dokumentasi 
dan 

pemeliharaan 

· 4,95 m2/orang 
· 3 x 4,95m2/orang 
       = 14,85 m2 

 
 

PLB 

 
 
- 

 
 

14,85 m2 

R. Pamer 
Herbarium 

2 Pemandu 
pengunjung 

70 % 
pengunjung  
(28 orang) 

· 1,2 m2/orang 
· 30 x 1,2 m2/orang 
       = 36 m2 
· 5 rak pamer  

- 3 rak herbarium kering 
- 2 rak herbarium basah 
@ 1 x 6 m = 6 m2 
Total = 30 m2 

 
 
 

MKDT 

 
 
 
- 

 
 
 

66 m2 

R. Koleksi Buku 40 orang · 5 meja dengan 20 kursi @ 
2 x 2 m total 45,5 m2 

· 6 rak buku @ 1,5 x 0,5 m 
total 4,5 m2 

Total =45,5 + 4,5 
         = 50 m2 

 
 

Asumsi 

 
 

30% 

 
 

65 m2 
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Untuk 
optimalisasi 
produksi minyak 
atsiri ditetapkan 
18000 cc/hari 

· 4 x 25 m2 
      = 100 m2 

R. Kontrol 
rendemen  

  Asumsi  12 m2 

R. Simpan hasil 
padat  

  Asumsi - 48 m2 

· Loading 
dock 

2 truck · 1 truck besar 9,6 x 3 m  
       = 28,8 m2 
· Total = 2 x 28,8 m2 
              = 57,6 m2 

 10% 63,3 m2 

· R. 
Genset Utama 

produksi 

  Asumsi  35 m2 

· R. 
Pompa 

  Asumsi  20 m2 

Sumber. Analisa Penulis 
 
 
 
 
 

h. Analisa Besaran Ruang Kegiatan Service Umum 
 

Tabel VI.7. Analisa Kebutuhan Luas Ruang Service 
 

RUANG KAPASITAS BESARAN STANDART SUMBER FLOW LUAS 
R. Pekerja Service   Asumsi - 20 m2 

Pantry dan Kantin   Asumsi - 100 m2 
R. Genset   Asumsi - 24 m2 
R. Pompa   Asumsi - 15 m2 
R. Panel   Asumsi - 15 m2 

R. Operator   Asumsi - 15 m2 
Gudang   Asumsi - 30 m2 
R. Jaga   Asumsi - 20 m2 

Sumber. Analisa Penulis 
 
3. REKAPITULASI BESARAN RUANG 

a. Ruang Kegiatan Umum 

· Tempat parkir                             =    363   

m2 

· Hall         =      60   

m2 

· R. Informasi        =     17,5 

m2 
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· Lavatory         =     18    

m2 

Total         =    458,5 

m2 

b. Ruang Kantor Pengelola       =    229,1 

m2 

c. Ruang Instalasi Perkebunan dan Budidaya     =    552,3 

m2 

d. Ruang Instalasi Laboratorium 

· Ruang umum        =    106,9 

m2 

· Laboratorium pemuliaan       =      77,9 

m2 

· Laboratorium farmakonesis      =      48,9 

m2 

· Laboratorium fitokimia       =      60,6 

m2 

· Laboratorium galenika dan keteknikan     =      51,5 

m2 

Total          =    345,8 

m2 

e. Ruang Instalasi Simplisia, Herbarium dan Koleksi    =    137,6 

m2 

f. Ruang Instalasi Produksi dan Pemasaran     =    642,3 

m2 

g. Ruang Kegiatan Service       =     227   

m2 

Total Kebutuhan Luasan       =  2592,6 

m2 

Total Luasan site         =  2300    

m2 

4. POLA HUBUNGAN RUANG 

a. Pola Hubungan Ruang Mikro 
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· Ruang Kegiatan Umum 

  

 

 

 

 

 

· Ruang Kantor Pengelola 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

· Ruang Instalasi Perkebunan dan Budidaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

· Ruang Instalasi Laboratorium 

 

 

 

Tempat 
Parkir 

Hall 

R. Informasi 

R. Tamu 

Lavatory 

R. Arsip 
Utama 

Lavatory 

R. Rapat 

R. Bagian  
Umum 

R. Bagian 
Keuangan 

R. Bagian 
Penyusunan Laporan 

R. Kabag 
Pengembangan 

R. Kabag TU 

R. Tamu 
Kepala Balai 

R. Kepala  
Balai 

R. Koordinator 
Instalasi 

Perkebunan 

R. Penyimpanan 
Pupuk 

R. Penyimpanan 
Alat 

R. Pengkondisian 
Bibit 

R. Pestisida 

Greenhouse 

R. Inkubasi 

Koordinator  
Laboratorium 

Ruang Laboran 

R. pencucian 
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· Ruang Instalasi Simplisia, Herbarium dan Koleksi 

 

 

 

 

 R. Pamer 
Herbarium 

Lavatory 

R. Petugas  
Herbarium 

Perpustakaan 
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· Ruang Instalasi Produksi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

· Ruang Kegiatan Service   

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Pola Hubungan Ruang Makro 

Secara umum hubungan ruang makro adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

R. Jaga 

Gudang 

R. Telephone 
Operator 

Pantry 
dan Kantin 

R. Pekerja 
Service 

R.Pompa 

R. Genset 

R. Panel 

R. Simpan 

 

R. Pengepakan 

R. Pembuatan  
Serbuk 

R. Bak Cuci 

R. Stok Bahan 

R. Bagian Umum 

R. Penyulingan 

R. Pengeringan 
dan Pemotongan 

Lavatory 

 
 

R. Kegiatan R. Kantor  

 
R. Instalasi 
 Produksi  

R. Kegiatan  
Service 

R. Instalasi 
 Simplisia, 

 Herbarium dan 
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5. PERSYARATAN DAN STANDART RUANG 

Sesuai dengan fungsinya sebagai Balai Pembudidayaan, Penelitian, dan 

Pengembangan Tanaman Obat maka terdapat syarat - syarat standart ruang yang harus 

dipenuhi.  

Adapun sumber – sumber  yang digunakan sebagai dasar penentuan adalah : 

· Standart Laboratorium Penelitian Tanaman Obat - Balittro (BTO) 

· Practical Laboratory Planning (PLB) 

· Standart Pemuliaan Tanaman – Pemuliaan Tanaman In Vitro (PTV) 

· Standart Dasar Taksonomi (SDT) 

Hubungan langsung 

Hubungan tidak langsung  
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· Sistem Pengolahan Minyak Atsiri (PMA) 

a. Kelompok Ruang Kantor Pengelola 

Ditekankan pada aspek thermal comfort untuk mencapai kenyaman 

kerja, dengan pengoptimalan penghawaan alami sesuai jumlah pengelola 

dengan standart udara kurang lebih 24 m3/jam/orang.  

Pengoptimalan pencahayaan alami disesuaikan dengan kebutuhan rung 

kerja sesuai dengan tingkat kerja yaitu kurang lebih 80 lux – 150 lux (tingkat 

pekerjaan sedang – halus) 

 

b. Kelompok Instalasi Penelitian 

Tabel VI.8. Analisa Persyaratan Ruang Penelitian 
 

ACUAN PEMECAHAN 

Penghawaan  Pencahayaan  

 

RUANG 

 

KEBUTUHAN KONDISI 

Alami  Buatan  Alami Buatan 

Lab. Pemuliaan Suhu standart 10 derajat C dan 
kelembapan hampir 90% pada ruang 
inkubasi.  Sehingga perlu digunakan AC 
Pada ruang lain  disesuaikan dengan 
standart normal (28 derajat C dan 70%) 

  
 

__ 

  
 

__ 

Lab. Fitokimia  Suhu standart 18 derajat C pada ruang 
dingin. Ruang lain  disesuaikan dengan 
standart normal (28 derajat C dan 70%).  
Kebutuhan sirkulasi udara maksimal 
untuk mengurangi pengaruh zat pada 
lemari asam.  

 
 
 

__ 

 
 
 
 
 

 
 
 

__ 

 
 
 
 

Lab. Farmakonesis Suhu standart normal (28 derajat C dan 
70%) dengan kebutuhan cahaya optimal 
(berkaitan dengan penelitian 
mikroskopis) 

 
 

__ 

  
 

__ 

 

Lab. Galenika dan 
Teknik 

Kebutuhan suhu standart normal (28 
derajat C dan 70%). Sirkulasi udara 
pada ruang penyerbukan. 
 

 
__ 

   
__ 

Sumber. Analisa Penulis 
 

c. Kelompok Instalasi Herbarium dan Perpustakaan 

Tabel VI.9. Analisa Persyaratan Ruang Herbarium dan Perpustakaan 

ACUAN PEMECAHAN 

Penghawaan  Pencahayaan 

 

RUANG 

 

KEBUTUHAN KONDISI 

Alami  Buatan  Alami Buatan 

R. Herbarium · Herbarium basah 
Dapat disimpan pada suhu dan 
kelembaban normal tanpa ada 
perlakuan khusus. 

 
        
 
       __ 

  
 
 
    __ 
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Sumber. Analisa Penulis 

 

d. Kelompok Instalasi Produksi     

Tabel VI.10. Analisa Persyaratan Ruang Produksi 

Sumber. Analisa Penulis 
 

 

 

B. ANALISA PEMILIHAN SITE 

1. DASAR PERTIMBANGAN / KRITERIA PEMILIHAN LOKASI 

a. Tidak berada pada area yang telah digunakan fasilitas lain dalam wahana 

Mangunan Imogiri. 

b. Pertimbangan jarak bangunan dengan fasilitas lain yang terdapat di wahana 

Mangunan Imogiri, dengan pertimbangan : 

· Kemudahan sirkulasi dalam kawasan sehinggga tidak terjadi penumpukan 

sirkulasi pada satu area. 

· Tidak terganggunya fasilitas yang sudah ada sebelumnya di dalam wahana 

dengan keberadaan bangunan dengan fungsi baru yang direncanakan. 

c. Kemudahan pencapaian dari jalur sirkulasi utama baik dari Wonosari maupun 

Bantul (sebagai jalur sirkulasi hasil produksi) 

d. Kedekatan dengan fasilitas sumber air sebagai penunjang uatama fungsi 

budidaya, pengembangan dan produksi tanaman obat. 

· Herbarium kering  
Disimpan pada kondisi kering untuk 
menghindari jamur. 

R. Perpustakaan Standart kenyamanan termal dengan 
kelembapan rendah untuk menjaga 
kondisi buku dan penekanan 
pencahayaan ruang baca. 

      
       __ 

  
    __ 

 

ACUAN PEMECAHAN 

Penghawaan  Pencahayaan 

 

RUANG 

 

KEBUTUHAN KONDISI 

Alami  Buatan  Alami Buatan 

R. Pengeringan Perlu penghawaan optimal berkaitan 

dengan proses kering daun dengan 

sistem penganginan. 

 

       __ 

  

    __ 

 

R. Penyulingan  Perlu penghawaan optimal untuk 

mendinginkan ruang akibat uap panas 

tungku.  

 

       __ 

  

    __ 
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e. Memiliki kondisi kontur yang memungkinkan untuk dikembangkan (tidak 

terlalu curam) sehingga masih dimungkinkan untuk penempatan bangunan 

dengan area yang cukup luas dan untuk kemudahan sirkulasi menuju site. 

Berikut gambaran secara umum kondisi dan potensi dalam wahana Mangunan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. M

ETODE PENDEKATAN PEMILIHAN SITE 

Untuk mendapatkan lokasi/site yang memenuhi syarat bagi bangunan Balai 

Pembudidayaan, Penelitian dan Pengembangan tanaman obat yang direncanakan 

secara objektif, maka digunakan metode super imposisi. 

Langkah yang dilakukan dalam metode super imposisi adalah : 

· Menentukan kriteria pemilihan lokasi yang telah ditetapkan dan disepakati dan 

dianggap sesuai dengan bangunan yang direncanakan, seperti dipaparkan di 

atas sebanyak 7 kriteria. 

· Melakukan seleksi terhadap masing-masing area yang ada dalam wahana 

sesuai tiap-tiap kriteria dengan melakukan pemberian tanda bagi area yang 

memenuhi syarat kriteria.  

· Memilih lokasi yang paling sesuai didasarkan pada paling banyaknya kriteria 

persyaratan yang masuk pada area tersebut (ditandai dengan paling banyaknya 

tanda tiap kriteria pada area terpilih)  

Gambar VI. 1. Analisa pemilihan sektor  
Sumber. Ilustrasi penulis 

I

II

III

IV

VVI
VII

VIII

IX
X

XI
XII

Ke makam
jalur 1

Ke Bantul
dan Jogja

Kec Imogiri

Ke Pathuk
dan Wonosari

Ke Cempluk

Tidak potensia l dari seg i akses penc apaian, jauh dari ja lur sirkulasi 
utama wilayah. Potensi iklim terla lu rawan karena pada posisi 
tegak lurus ang in besar barat laut (dari wawancara lapangan 
sering m enim bulkan bencana pada  m usim  penghujan)

Dam
Kedung Neraka Dam

Kedung Bunder

Utara

Po te nsia l d a ri se g i 
a kse s p enc ap a ia n,  
deka t dari ja lur sirkulasi 
u t a m a  w i l a y a h .

Secara umum m em ilki barier 
pada  sisi uta ra sehingga mam pu 
menjadi barie r untuk menahan 
a n g i n  b a r a t  l a u t

- Kota kec am atan

- Jalur ke Wonosari

- zone pengem bangan

- Jalur ke Imog iri
Ke makam

jalur 2

Angin barat laut

Kec epatan angin sem akin 
m eningka t seiring  dengan 
k e n a i k a n  k o n t u r
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Secara umum Area Wahana Wanagama II dibagi atas 2 daerah yang dibatasi oleh 

sungai yaitu bagian Utara dan bagian Selatan 

Dari pertimbangan di atas dan metode yang dilakukan, didapatkan area terpilih 

bagian Utara yang meliputi sektor I, II, III, IV, IX dan X. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U

n

tuk selanjutnya untuk menentukan dari ke 6 sektor didasarkan pada pertimbangan 

di atas ditambah pula dengan pertimbangan - pertimbangan kenyamanan untuk 

mencapai lokasi yang dikembangkan, digunakan kembali metode super imposisi 

dan setelah dilakukan seleksi terpilih site pada sektor IV wahana Mangunan 

Imogiri.. 

 

3. SITE TERPILIH 

I

II

III

IV

VVI
VII

VIII

IX
X

XI
XII

Ke makam
jalur 1

Ke Bantul
dan Jogja

Kec Imogiri

Ke Pathuk
dan Wonosari

Ke makam
jalur 2

Ke Cempluk

Dam
Kedung Bunder

Dam
Kedung Neraka

Segi positif
- Dekat dengan kantor pengelola Wanagama
- Tingkat kemiringan lahan 15% - 30%
- Cukup terlindung dari pengaruh angin ba rat laut
Segi negatif
- Bidang datar dekat dengan akses ja lan tidak    
  Terlalu luas
- Untuk mencapai lokasi terla lu turun ke bawah
- Jauh dari akses lokasi lain Segi positif

- Akses ke semua sektor lokasi relatif lebih  
  dekat
- Tingkat kemiringan lahan 8% - 30%
- Bidang datar dekat dengan akses ja lan 
  cukup luas
- Pencapaian tidak terlalu turun ke bawah
Segi negatif
- Efek angin barat laut dimungkinkan masih 
  Terasa

Segi positif
- Tingkat kemiringan lahan 8% - 30%
- Bidang datar dekat dengan akses ja lan sangat luas
- Pencapaian tidak terlalu turun ke bawah
Segi negatif
- Terlalu dekat dengan camping g round
- Akses jauh dari semua sektor
- Posisi di area Wanagama pa ling  ujung (kurang strategis)

A

B C

D
Perkampungan 

penduduk

Utara

Segi positif
- Tingkat kemiringan lahan 8% - 20%
- Memiliki bidang datar yang cukup  luas
Segi negatif
- Akses jauh dari semua sektor
- Lokasi agak turun kebawah
- Terlalu dekat dengan pemukiman penduduk

Gambar VI. 2. Analisa pemilihan site 
Sumber. Ilustrasi penulis 
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a. Luas site ± 25.000 m2  

b. Batas-batas site 

· Utara  : Jalan Raya Imogiri – Dlingo (10 meter) 

· Barat  : Jalan setapak (2 meter) 

· Selatan  : Jalan setapak (2 meter) 

· Timur  : Jalan setapak (2 meter) 

 

 

 

C. ANALISA TOPOGRAFI 

1. DASAR PERTIMBANGAN 

a. Efektifitas area terbangun 

b. Sisi ekonomis dan efisiensi (terkait dengan grading) 

c. Pencegahan erosi dan pola drainase 

d. Konservasi lahan 

e. Kemudahan pencapaian 

2. ANALISA 

Gambar VI. 3. Site Terpilih 
Sumber. Ilustrasi penulis 
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Dari kondisi lapangan yang ada dengan kemiringan lahan antara 8% - 30% perlu 

adanya pemilihan lokasi yang tepat baik sebagai fungsi ruang terbuka, bangunan 

dan penataan landscape. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. SINTESA 

Dari analisa di atas terlihat bahwa area yang memungkinkan untuk dibangun 

adalah A dan B meskipun tetap perlu adanya grading baik cut, fill maupun 

keduanya (cut and fill).  

Untuk daerah dengan kecuraman tinggi yang cenderung rawan longsor 

direkomendasikan perkuatan dengan talud dan bisa dimanfaatkan sebagai daerah 

saluran drainase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cukup landai 8%

Kemiringan tanah 18 %

Kem iringan 30%, 
maksimum sebagai 
daerah pelandaian

Daerah kecuraman tinggi, 
r a w a n  l o n g s o r

A

B Kemiringan 24%

A

B

Daerah 
pengembangan 

bangunan

Daerah 
aliran air

Alternatif terakhir 
penambahan area lahan

Perkuatan 
dengan ta lud

Gambar VI. 4. Analisa kontur 
Sumber. Ilustrasi penulis 
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Untuk hal pencapaian ke lokasi berdasarkan dari kondisi jalur sirkulasi utama, 

kemiringan lahan maka, dapat diletakkan main entrance pada bagian depan 

(kondisi kontur relatif lebih datar dengan lahan penerima yang cukup luas 

(pertimbangan area parkir) dengan side entrance pada bagian samping (bisa 

memanfaatkan jalan setapak yang sudah ada). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. ANALISA TERHADAP IKLIM SETEMPAT 

1. FAKTOR KENYAMANAN (SUHU DAN KELEMBABAN) 

Main 
entranc e

Side 
entrance

Side 
entrance

Potensia l sebagai 
Lahan penerim a

Gambar VI. 5. Analisa topografi 
Sumber. Ilustrasi penulis 

Gambar VI. 6. Analisa pencapaian 
Sumber. Ilustrasi penulis 
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Berdasarkan dari data pengamatan lapangan mengenai kondisi suhu, kelembapan 

dan kecepatan angin pada bangunan pengelola Wanagama (dalam ruang) yaitu 

rata – rata pada siang hari 30 derajat C, 80%, dan < 0,5 m/s dirasakan masih 

kurang nyaman sedangkan untuk malam hari 27 derajat C,  75%, dan < 0,5 m/s 

dirasakan cukup nyaman.  

 

 

 

Hal tersebut berpengaruh terhadap analisa site yang berkaitan dengan faktor 

matahari dan faktor aliran angin, dimana dari perhitungan diatas faktor kebutuhan 

aliran angin menjadi kunci utama bagi kenyamanan dalam bangunan di lokasi site 

terkait. 

2. FAKTOR MATAHARI 

a. Analisa 

Pada daerah tropis aspek matahari khususnya bagi kenyamanan ruang 

cenderung dibatasi karena dapat meningkatkan suhu yang cukup tinggi, 

dengan posisi site yang berada pada titik  7 LS dan 110 BT memungkinkan 

untuk selalu mendapat penyinaran sepanjang tahun (tropis) dan mencapai 

maksimum pada bulan Maret dan September (posisi matahari pada kisaran 0 

derajat), dengan kecenderungan pada bulan Desember sisi bagian selatan 

30C27CDBT

W
BT

80%

75%

23,5

28

RH

Siang hari

Malam  hari

DBT

KEC 
ANGIN

WBT

0.1

ET atau CET

Kec epatan ang in 
kurang sehing ga 
t e ra sa  ku ra n g  
n y a m a n

Kec  ang in ideal 
untuk m enc ap ai 
ting ka t  nya m a n

Siang hari

Ma lam hari

Gambar VI. 7. Analisa kenyamanan 
Sumber. Ilustrasi penulis 
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mendapat penyinaran (sisi utara peneduhan) dan  pada bulan Juni sisi utara 

mendapat penyinaran (sisi selatan peneduhan). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selain faktor letak geografis site, pengaruh lain muncul dari kondisi topografi 

lahan Imogiri yang berbukit-bukit. Hal tersebut khususnya pada bagian 

Selatan yang cenderung lebih rendah ditambah dengan dengan adanya barier 

(bukit  pada sisi sebelah Timur) hal tersebut berpengaruh pada intensitas 

matahari bagian Selatan yang tidak sebesar intensitas matahari pada bagian 

Utara. 

b. SINTESA 

Untuk mengurangi jumlah intensitas matahari yang terlalu banyak (silau dan 

peningkatan suhu) maka orientasi bangunan dibuat menyimpang ke arah 

Tenggara kurang lebih15 derajat dari arah Selatan (meminimalkan bidang 

terluas pada sisi Timur). 

Hal tersebut juga berkaitan dengan hasil analisa terhadap potensi angin 

terhadap kebutuhan penghawaan dalam bangunan. 

3. FAKTOR ALIRAN ANGIN 

a. Analisa 

Utara

Selata n 

Desem ber 

Juni 

September
Maret 

Sisi tim u r b a g ian  u ta ra  
m endapa t intensita s terbesar

Sisi t im ur ba g ia n sela ta n 
m endapa t intensita s terbesar

Barier 
bukit  

Gambar VI. 8. Analisa faktor matahari 
Sumber. Ilustrasi penulis 
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Dari hasil analisa terhadap faktor kenyaman termal dalam bangunan diketahui 

bahwa untuk menurunkan suhu bangunan hingga mencapai ET (Effective 

Temperature) sekitar 28,5 derajat C dari suhu awal 30 derajat C pada siang 

hari diperlukan kecepatan angin kurang lebih 1,5 m/dt.  

Berdasar hasil pengamatan kecepatan angin di lapangan maka, perlu orientasi 

tegak lurus 90 derajat terhadap arah datang angin (Tenggara). 

b. Sintesa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Dari hasil sintesa ternyata dengan orientasi seperti tersebut memiliki 

kelemahan berkaitan dengan bentuk yang cenderung melawan dari angin Barat 

Laut yang sering menimbulkan kerusakan dan bentuk orientasi yang 

berlawanan dengan aliran kontur, sehingga perlu perubahan orientasi dengan 

tetap mempertahankan segi positif yang telah ada. 

Segi positif  

Utara

Selata n 

Desember 

Juni 

September
Maret 

In te n sita s c a h a ya  d a n  
pa nas sisi tim ur b ag ian utara 
da pa t leb ih dim ina ma lkan

Sisi tim ur b a g ia n selatan 
m enda pa t cukup intensitas 

Angin te ng ga ra  ke c ra ta  
- rata a nta ra  0,8 - 2,3 m /s

Angin b arat la ut  p ad a bulan 
m aret hingg a m ei sering 
m e n im b u lka n ke rusa ka n

Orienta si ba ng una n 
c e n d e r u n g  
m e la wa n  ko n tu r

Segi positif  

Segi negatif 

Segi negatif 

Gambar VI. 9. Analisa matahari dan angin 1 
Sumber. Ilustrasi penulis 
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Untuk mengantisipasi pengaruh angin Barat Laut dan kondisi kontur maka 

orientasi dibuat sejajar dengan kontur (menyimpang ke Barat Daya dari arah 

Selatan), untuk tetap memaksimalkan potensi angin Tenggara dan 

meminimalkan pengaruh angin Barat Laut bukaan terbesar tetap difokuskan 

pada bagian Tenggara dibanding bagian Barat Laut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

dapun hasil sintesis dari berbagai analisa berkaitan dengan kondisi topografi, 

pengaruh matahari serta angin adalah sebagai berikut. 

Utara

Selatan 

Desember 

Juni 

September
Maret 

In ten sita s c a ha ya  d an  
pa nas sisi tim ur bag ian utara 
da pa t le bih d iminima lkan

Sisi tim ur b ag ia n selatan 
m endapa t cukup intensitas 

Angin teng ga ra  kura ng  
dapa t direspon ka re na  
s i s i  y a n g  t i p i s

A ng in  b a ra t  l a u t  
dim inim a lkan d enga n 
s i s i  y a n g  t i p i s

Utara

Selata n 

Desem ber 

Juni 

September
Maret 

In te n sita s c a ha ya  d a n  
pa nas sisi tim ur b ag ia n uta ra  
da pa t le bih d iminima lkan

Sisi t im ur b a g ia n sela ta n 
m enda pa t cukup intensita s 

Angin te ng ga ra  kura ng  
da pa t direspon ka rena  
s i s i  y a n g  t i p i s

Angin ba rat laut terla lu 
b a n y a k  d i re sp o n  
de ng an bid ang leba r

Orienta si sejaja r kontur

Gambar VI. 10. Analisa matahari dan angin 2 
Sumber. Ilustrasi penulis 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 civ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. ZONING SITE 

1. DASAR PERTIMBANGAN 

a. Potensi pencapaian 

b. Faktor view 

c. Faktor noise     

d. Pengaruh hubungan antar instalasi  

2. ANALISA 

Dari data yang ada terlihat bahwa setiap lokasi memiliki kelebihan masing-masing 

baik yang dikaitkan dengan fungsi dan kebutuhan tiap peruntukan zoning dilihat 

dari beberapa faktor seperti pencapaian, view, noise, maupun hubungan antar 

instalasi.  

Berikut analisa penzoningan : 

Utara

Selata n 

Desember 

Juni 

September
Maret 

In te n sita s c a h a ya  d a n  
pa nas sisi tim ur b ag ian utara 
da pa t le bih d iminima lkan

Sisi tim ur b a g ia n selatan 
m enda pa t cukup intensitas 

Ang in te ngg ara  d iresp on 
de ngan b ida ng  yang c ukup  
lu a s p a d a  sisi  terse b ut

An g in  b a ra t  la u t  
d i m i n i m a l k a n  
de ngan bid ang tipis

Orienta si sejaja r ko ntur

Gambar VI. 11. Sintesa faktor  matahari, angin dan topografi 
Sumber. Ilustrasi penulis 
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3. SINTESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. ANALISA PENGOLAHAN TAPAK 

1. PENGOLAHAN KONTUR 

Be r a d a  p a d a  a r e a  y a n g  
d ipertim bangkan tidak mengganggu 
a kti fi t a s ke rja  inst a la si la inny a

Memiliki akses yang 
m ud ah dari seg i 
penc ap aian dan 
si rku l a si  d a la m  
pengadaan bahan 
dan pasca produksi

Menjadi pusat dari 
s e m u a  i n s t a l a s i

Mem iliki potensi 
sebagai tempat 
k u n j u n g a n  
utam a dengan 
fakto r view pada 
sisi  d ep annya

Memiliki area yang 
cukup luas sebagai 
a r e a  p e ne r im aPotensi 

View

Zone
servic e 

Zone
produksi 

Zone
parkirZone

pengelo la

Zone
penelitianZone

budidaya

Gambar VI. 12.Analisa penzoningan 
Sumber. Ilustrasi penulis 

Gambar VI. 13.Sintesa penzoningan 
Sumber. Ilustrasi penulis 
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Menggunakan sistem cut and fill grading, dengan kemiringan beragam antara 8% 

- 24% dari hasil analisa memerlukan kurang lebih 4 bidang cut and fill . 

 

Dengan bidang cut and fill 

memiliki kedalaman ± 5 m, untuk 

memperkuat kondisi tanah 

khususnya yang mengalami fill 

maka, pada bagian fill dilengkapi 

dengan talud penahan agar tanah 

tidak longsor. 

 

 

 

 

 

 

Berikut ilustrasi dari bagian yang direkomendasikan memerlukan perkuatan dengan 

pemberian talud pengaman longsoran tanah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. SIRKULASI 

380

376

372

368

Cut

Fill 

Fill 

Fill 

Fill 

Cu t

Cut

Cu t

(368)

(372)

(376)

(380)

Sebagai peralihan untuk grade 
yang terdapat di bawahnya

Utara

Gambar VI. 14.Analisa pengolahan kontur 
Sumber. Ilustrasi penulis 

4 tingkatan cut and fill

Bagian tepi dari  mendapat 
p e r k u a t a n  d e n g a n  t a l u d

fill grad ing

Gambar VI. 15.Sintesa pengolahan kontur 
Sumber. Ilustrasi penulis 

Zone
service 

Zone
produksi 

Zone
parkirZone

pengelola

Zone
penelitia nZone

bud idaya
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Untuk permasalahan sirkulasi pertimbangan yang digunakan adalah : 

a. Zonifikasi instalasi (kesesuaian peruntukan) 

b. Kemudahan aktifitas 

c. Hubungan antar instalasi 

Dari beberapa pertimbangan di atas secara umum dalam pengembangannya dibagi 

atas 2 sirkulasi utama yaitu, sirkulasi produksi dan sirkulasi umum (pengelola, 

balai penelitian dan pengembangan) 

3. VEGETASI 

Untuk permasalahan vegetasi pertimbangan yang digunakan adalah: 

a. Eksisting vegetasi yang ada selama ini. 

b. Kebutuhan jenis vegetasi khususnya dikaitkan dengan aspek bioklimatik dan 

perkembangan tanaman yang dibudidayakan. 

Dari beberapa pertimbangan di atas konsep penataan vegetasi dan sirkulasi adalah 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. ANAL

ISA 

PENG

EMBANGAN MASSA BANGUNAN 

1. ANALISA BENTUK BANGUNAN  

Berdasarkan dari zonifikasi lahan selanjutnya didapatkan bentuk bangunan secara 

horizontal dengan pertimbangan faktor klimatologis, fungsi, dan beberapa analisa 

di atas maka didapatkan bentuk secara horizontal sebagai berikut: 

Angin barat laut

Angin tenggara

U n t u k  
m eng a ra hka n 
a n g i n  
t e n g g a r a

Pohon be sar seb ag ai b arier 
untuk mena ha n ang in b ara t 
l a u t  y a n g  k e n c a n g

Tid a k p a d a  d a e ra h 
po tensi a ng in se hingg a 
d ite m p a tka n  p o h o n 
u n t u k  e s t e t i k a

Eksisting ya ng  ad a ya itu 
Ka yu putih da n Randu

Veg etasi dim inim a lkan untuk mem be ri 
kelelua saa n pa da  area  pe ng em ba ng an

Sirkulasi prod uksi

Sirkulasi um um

Utara

Gambar VI. 16.Analisa Sirkulasi 
Sumber. Ilustrasi penulis 

Gambar VI. 17.Sintesa pengolahan 
vegetasi 

Sumber. Ilustrasi penulis 
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Selain alternatif di atas terdapat alternatif lain yang didasarkan atas bentuk aliran 

topografi site yaitu lengkung. 

Gambar VI. 18.Analisa bentuk bangunan 
Sumber. Ilustrasi penulis 

Alternatif 1 

Gambar VI. 19.Alternatif bentuk bangunan 1 
Sumber. Ilustrasi penulis 

Utara

Bida ng  te rb a g i 
da n t ip is untuk 
m e m in im a lka n  
penga ruh ang in 
ba rat laut yang  
te rla lu ke nca ng

Guidelines 
Bentuk

Bi d a ng  l e b a r  se b a g a i  
p enang ka p angin teng ga ra  
ya n g  sa n g a t  d ip e rlu ka n  
seb agai p enghawaan alam i

Be n tu k m a ssa  d a sa r

Angin tenggara 
d ioptim alkan

Utara

Bidang massa bangunan mem b entuk 
sudut kurang  lebih 15 d erajat efektif untuk 
m e n g u r a n g i  si l a u  m a t a h a r i

Bid ang be rlekuk 
s e b a g a i  
pe me cah a ng in

Bid an g  ya ng  
te rla lu  leb a r 
m e n y e r a p  
inte nsita s yang 
terlalu b anyak 
p a d a  b u la n 
Mei - Agustus 
sa at m ata ha ri 
d i  b e l a h a n  
u t a r a

Angin barat laut 
d iminimalkan
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Dari 2 alternatif di atas akhirnya dilakukan penggabungan prinsip desain dari 

alternatif 1 maupun alternatif 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari gubahan massa horizontal tersebut di atas ditransformasikan ke gubahan 

massa vertikal hingga didapatkan bentuk sebagai berikut : 

Alternatif 2 

Gambar VI. 20.Alternatif bentuk bangunan 2 
Sumber. Ilustrasi penulis 

Gambar VI. 21.Penggabungan bentuk 
bangunan 

Sumber. Ilustrasi penulis 

Utara

Bid a n g  le n g ku ng  m e nye su a ikan  
d e n g a n  k o n d i s i  k o n t u r

Coakan p a da  
bidang  perse gi 
panja ng untuk 
m e r a t a k a n  
a lira n  a n g in  
p a d a  
b e b e r a p a  
ru a n g  y a n g  
d ire nc a na ka n

Guidelines 
topografi

D e n g a n  
b i d a n g  
l e n g k u n g  
p e n ye b a ra n  
s in a r t id a k 
m era ta (a da  
y a n g  
m aksim al d an 
m i n i m a l )

Utara

Orienta si cende rung tega k lurus sesuai 
aliran kontur, sina r m ata ha ri yang tegak 
lurus bisa dim anfa atkan untuk fungsi 
p r o d u ks i  d a n  p e n g e r i n g a n  

Orientasi m iring  d iha ra pka n d apa t 
m em a ksim a lkan p o tensi iklim  untuk 
kenyam ana n unit pe ngelola  dan unit 
p e n e l i t i a n

Penggabungan 
bentuk

Utara

Diha rap kan d ap a t 
m e m b e l o k k a n  
a n g in  te ng g a ra  
m asuk ba ngu nan 
d a n  m e n j a d i  
pe nega s antara unit 
p roduksi da n unit 
l a i n
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Untuk selanjutnya guna mendapatkan pola massa yang memungkinkan 

terdapatnya ruang peralihan antar grade maka massa 1 dan massa 2 lebih ditekan 

ke tengah (arah zoning pengelola) seperti tampak pada gambar di atas. Sehingga 

menjadi seperti gambar di bawah ini : 

 

 

 

 

2. PENGEMBANGAN ELEMEN BANGUNAN 

Dari bentuk yang sudah ada dikembangkan dengan pertimbangan kebutuhan ruang 

yang mungkin untuk dimasukkan. 

Gambar VI. 23.Pengembangan bentuk dasar 
Sumber. Ilustrasi penulis 

Massa 1 dan 2 
ditekan ke tengah 
se b ag a i ruang  
p enge lola  da n 
p e r a l i h a n

Gubahan awal 
Gambar VI. 22.Gubahan awal bentuk bangunan 

Sumber. Ilustrasi penulis 

Pusat kegia tan 
s e k a l i g u s  
s e b a g a i  
r u a n g a n  
m enuju unit lain

Pengembangan 
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Untuk unit pengelola dimungkinkan untuk menaikkan orientasi pengembangan ke 

atas yang bisa sekaligus digunakan sebagai pemisah antara pengelola dengan unit 

herbarium dan koleksi. 

Untuk unit produksi juga dilakukan pengembangan vertikal, hal tersebut berkaitan 

dengan diperlukannya unit pengeringan yang memerlukan tempat dengan akses 

sinar dan angin yang optimal (tidak terhalang oleh elemen bangunan lain). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Bangunan unit 

kantor 

pengelola dan unit penelitian 

Pemberian sistem bukaan yang memungkinkan untuk mengontrol aliran udara 

dengan menempatkan bukaan secara tegak lurus (90˚) pada bagian sisi 

tenggara, untuk sisi bangunan yang tidak tegak lurus diantisipasi dengan 

Unit budidaya

Unit pengelola
dan koleksi

Unit penelitian

Unit service

Unit produksi 

Orientasi vertikal sebagai 
p eng em b anga n rua ng  
koleksi dan herbarium serta 
p e r p u s t a k a a n
Tempat akses sirkulasi vertikal 
( t a n g g a )

Bagian atas d irencanakan 
s e b a g a i  t e m p a t  
penyerbukan unit p roduksi 

Dif ungsikan seba gai 
c e rob o ng  p enga l ir 
udara panas dalam unit 
p r o d u k s i

Gambar VI. 24. Pengembangan elemen bangunan  
Sumber. Ilustrasi penulis 
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pemberian sirip untuk mengalirkan aliran angin dilengkapi dengan bukaan 

yang lebih lebar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Selain itu untuk menjaga kondisi dalam ruang tetap sejuk digunakan prinsip 

stack effect melalui pemberian lubang keluar (outlet) pada bagian atas 

berlawanan dengan posisi inlet.  

Untuk memasukkan sinar selain melalui bukaan jendela juga dilengkapi 

dengan skylight pada bagian penutup atap, hal tersebut sebagai antisipasi jika 

jendela harus ditutup akibat aliran angin yang berlebihan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistem bukaan yang digunakan menggunakan bukaan geser (horizontal) 

sekaligus dilengkapi dengan jalusi dengan harapan dapat lebih fleksibel tanpa 

mengganggu elemen bangunan lain 

Bangunan tegak 
lurus dengan arah 
d a ta n g  a n g in  
t e n g g a r a

Si ri p  u n t u k  
m embelokka n 
udara ke dalam 
r u a n g

Inlet 

Outlet 

Inlet 

Penghawaan melalui 2 macam inlet 
ya itu bukaan jendela (a) dan ruang 
antara atap dengan p lafond (b)

Kedalaman ruang lebih dari 2 ½ ka li 
tinggi jendela (side lighting) sehingga 
perlu adanya top lighting untuk 
m e m a s u k k a n  c a h a y a

Skylight 

Be r f u n g si  g a n d a  
sebagai top lighting dan 
juga sebagai outle t

Unit bangunan 
Penelitian 

Lebar bukaaan ditentukan oleh 
jumlah pengguna, kecepatan 
angin serta sudut datang angin

Gambar VI. 25. Penambahan elemen bangunan  
Sumber. Ilustrasi penulis 

Gambar VI. 26.Pengembangan unit penelitian 
Sumber. Ilustrasi penulis 
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Gambar VI. 27. Model bukaan 
Sumber. Ilustrasi penulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adapun lebar bukaan selain dipengaruhi oleh kondisi suhu dan kelembapan 

sebagai indikator kenyamanan (thermal comfort) juga dapat dilihat dari aspek 

berikut : 

i. Pertimbangan aliran udara 

Dalam hal ini luasan bukaan yang ideal dipengaruhi oleh : 

1. Kebutuhan udara rata – rata  (Q) = 30 m3 / jam / orang 

2. Kecepatan angin (V) m / menit 

3. Koef sudut datang angin (E) dengan 0,5 (tegak lurus) dan 0,25 (miring) 

Dimana dari data diatas dapat diketahui persamaan luas lubang ventilasi : 

 

 

 

Dari persamaan di atas didapat  

 

 

 

 

 

ii. Pertimbangan intensitas cahaya 

Dalam hal ini secara umum kedalaman ruang maksimal untuk sinar adalah 

2,5 kali tinggi bukaan, hanya saja berkaitan dengan pertimbangan ruang 

penelitian yang memerlukan tingkat cahaya tinggi didasarkan perhitungan 

faktor langit masih diperlukan adanya bantuan skylight. 

            8 x 30 
A  =                    m 2 
          0,5 x 120  
               240 
     =                    m 2  
                60 
     =      4 m 2 
                

Jendela geser 

Bidang kaca

Dapat dibuka tutup secara 
ho rison ta l  t e rg a n tu ng  
keb utuha n ud a ra d a n 
k e c e p a t a n  a n g i n

Tinggi jendela sekitar 1,5 m untuk 
kedalaman ruang 4 m, untuk 
kedalam  ruang leb ih dari 4m 
pencahayaan dibantu dengan top 
l i g h t i n g

                Q 
A  =                    M 2 
              E .V     

            

Dari gambaran luasan yang 
dibutuhkan yaitu 4 m2 rasio lebar 
dan tinggi kurang lebih 1,5 m dan 
2,5 m, dengan jumlah jendela 
tergantung dengan kondisi 
permukaan dinding (lebar). 
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Gambar VI. 28. Posisi Pengukuran 
Sumber. Ilustrasi penulis 

Dasar perhitungan : 

- Kebutuhan cahaya untuk bangunan laboratorium (pekerjaan halus dan 

halus sekali) adalah 150 lux – 300 lux  

- Kondisi cahaya di area terbuka, bidang datar tanpa penghalang (di 

Indonesia) adalah 10.000 lux 

- Kedalaman ruang (d) = 8m – 12m 

- Tinggi jendela      (H) = 1,5m 

- Lebar jendela        (L) = 2,5m 

- Jarak titik ukur      (D) =  1/3 d = 2,5m – 4m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perhitungan 

Faktor langit 

: 

 

· Untuk D = 1/3 d (pendek) = 2,5m (kedalaman ruang 8m) 

8 m

12 m

10 m

Posisi penempatan bukaan
dan kedalaman ruang

TUU

TUS
I/3 d

0.75 m

0.5 m

Titik Ukur 
Utama

Titik Ukur 
Samping

Diukur dengan tingg i 0,75 m 
dia tas permukaaan dengan 
posisi tepat di tengah bukaan

Diukur dengan tinggi 
0 , 7 5 m  d ia ta s 
p e r m u k a a a n  
dengan 0.5 m dari 
d inding sa mping

Jendela 
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TUU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

· Untuk D = 1/3 d (panjang) = 4m (kedalaman ruang 12m) 

TUU 

 

 

 

A B

CD E

F

1,5m

TUU

2,5m

1,25m 1,25m

Lubang ADEF  H/D = 1,5/2,5 = 0,6 
                          L/D = 1,25/2,5 = 0,5 

Menghasilkan faktor langit 1,85 % 
 

Lubang FECB  H/D = 1,5/2,5 = 0,6 
                          L/D = 1,25/2,5 = 0,5 

Menghasilkan faktor langit 1,85 % 
 

Faktor langit total 1,85% + 1,85% = 3,7% 
 

Lubang ADEF  H/D = 1,5/2,5 = 0,6 
                          L/D = 4,7/2,5 = 1,88 

Menghasilkan faktor langit 3,39% 
 

Lubang FECB  H/D = 1,5/2,5 = 0,6 
                          L/D = 2,2/2,5 = 0,88 

Menghasilkan faktor langit 2,69 % 
 

Faktor langit total 3,39% - 2,69% = 0,7% 
 

A B

CD E

F

1,5m

TUS

2,5m 2,25m

Dinding 
samping

0,5m

2,5m4,7m

Lubang ADEF  H/D = 1,5/4 = 0,375 
                          L/D = 1,25/4 = 0,3125 

Menghasilkan faktor langit 0,8 % 
 

Lubang FECB  H/D = 1,5/4 = 0,375 
                          L/D = 1,25/4 = 0,3125 

Menghasilkan faktor langit 0,8 % 
 

Faktor langit total 0,8% + 0,8% = 1,6% 
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 TUS 

 

 

 

 

 

 

Dari perhitungan terlihat bahwa dengan kondisi maksimal bukaan yang 

ada untuk kedalaman ruang lebih dari 8 m faktor langit yang masuk sangat 

kecil (0,48% - 1,6%) dari total 10.000 lux ( 48 lux – 160 lux), sehingga 

untuk memenuhi standart !50 lux – 300 lux perlu didukung dengan bukaan 

pada sisi samping dan juga toplighting.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari hasil pengembangan unit bangunan penelitian diketahui bahwa besar 

kemungkinan bagian atap dari unit tersebut akan menutupi bagian dinding 

bagian tenggara unit pengelola, hal tersebut tentunya akan mengurangi sistem 

penghawaan pada unit pengelola. 

Solusi pengembangan adalah dengan mengangkat bagian pengelola 1 lantai 

(4m) diatas permukaaan semula sehingga akan langsung mendapat akses 

penghawaan pada bagian tenggara. Dengan terdapatnya sistem panggung akan 

Gambar VI. 29.Ilustrasi unit penelitian 
Sumber. Ilustrasi penulis 

Lubang ADEF  H/D = 1,5/4 = 0,375 
                          L/D = 4,7/4 = 1,175 

Menghasilkan faktor langit 1,44% 
 

Lubang FECB  H/D = 1,5/4 = 0,375 
                          L/D = 2,2/4 = 0,55 

Menghasilkan faktor langit 0,96 % 
 

Faktor langit total 1,44% - 0,96% = 0,48% 
 

Skylight berfungsi memasukkan 
cahaya sekaligus sebagai inlet 
d a n  o u t l e t  u d a r a

Buka aa n pa da  
dinding dilengkapi 
dengan b idang 
k a c a  p a d a  
bagian samping 
untuk lebih banyak 
memasukkan sinar

Bentuk tritisan dengan 
rongga antar lapisan untuk 
memasukkan aliran udara 
ke  d a la m  b a ng una n

Skylight

Rongga 
aliran udara

Bukaan samping
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memberikan efek pendinginan pada bangunan akibat adanya aliran angin pada 

sisi bawah bangunan (pada daerah tropis perbedaaan antara temperatur tanah 

dan temperatur udara tidak jauh berbeda) hal ini berakibat pelepasan panas ke 

tanah tidak akan menghasilkan pendinginan yang berarti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam pengembangan sistem bukaan pada unit pengelola  karena tidak ada 

kontur tebing yang bisa menjadi barier maka untuk mengurangi silau matahari 

pada sisi timur dan barat digunakan lamella (jalusi) yang dipasang secara 

horizontal dikaitkan dengan elemen overhang pada tiap bukaan. 

 

 

 

 

 

b. Bangunan unit pembudidayaan 

Sesuai dengan kebutuhan dari tumbuhan, khususnya tanaman muda baik yang 

berupa benih dan bibit maupun tanaman siap tanam dengan kondisi iklim di 

Imogiri yaitu tropis (suhu 27˚C - 32˚C) yang diperlukan melalui pemberian 

greenhouse adalah mengontrol kondisi lingkungan yang dapat merusak 

tanaman muda (angin besar, hujan, dan intensitas panas serta cahaya yang 

berlebihan). 

Posisi bangunan diangkat keatas untuk 
penghawaan tenggara

Overhang pada
 sisi barat bangunan Datang sinar

Gambar VI. 30.Ilustrasi unit pengelola 
Sumber. Ilustrasi penulis 

Gambar VI. 31.Ilustrasi elemen overhang 
Sumber. Ilustrasi penulis 
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Gambar VI. 32. Sistem kerja greenhouse 
Sumber. Ilustrasi penulis 

Untuk itu karena spesifikasi tanaman yang berbeda maka dalam 1 buah 

greenhouse sekaligus dilengkapi dengan 2 jenis paranet yang berbeda dalam 

hal ini : 

· Paranet 60%, mampu menahan 60% cahaya yang masuk digunakan pada 

tanaman yang berupa bibit dan benih. 

· Paranet 30%, mampu menahan 30% cahaya yang masuk digunakan pada 

tanaman muda siap tanam. 

Selain jenis atap paranet, greenhouse juga dilengkapi dengan bahan penutup 

kaca solarcool  hal tersebut digunakan secara temporer pada saat musim hujan 

untuk melindungi tanaman dari limpahan air yang berlebihan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P

emilihan bahan solarcool  karena ringan dan dapat menjadi pelapis dari 

paranet, meskipun demikian memerlukan perhatian khusus dalam hal 

perawatan karena mudah ditumbuhi oleh lumut. 

Greenhouse

La p i s a n  k a c a  
m e nu tup  ke t ika  
t e r j a d i  h u j a n

Pada kond isi norm al, 
la p isa n  ka c a  tid a k 
d i f u n g s i k a n

Untu k m e ny e su a ika n 
dengan kondisi tanaman 
d ig unaka n 2 m ac a m  
paranet, 60% dan 30%

Kondisi 
hujan
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Lap isan kac a d ilengkap i 
d eng a n rod a  se b ag a i 
p e n g g e r a k  d e n g a n  
d ihubungkan pada kabe l 
yang dita rik mesin rolling 

Bahan paranet 
ka d a r 60 %

Bahan paranet 
ka d a r 3 0 %

Lapisan kaca 

Paranet 

Gambar VI. 33. Ilustrasi bentuk greenhouse 
Sumber. Ilustrasi penulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk mengantisipasi meningkatnya suhu serta kelembapan ketika penutup 

solarcool ditutup maka greenhouse dilengkapi dengan bukaan pada sisi 

tenggara dan barat laut sehingga udara panas dalam greenhouse dapat bertukar 

dengan udara luar. 

c. Bangunan unit produksi 

Pada bagian ini kondisi yang terjadi adalah suhu ruang yang dimungkinkan 

lebih tinggi dibanding suhu lingkungan sekitar akibat adanya proses 

penyulingan yang menghasilkan panas akibat adanya proses pembakaran 

minyak suling. 

Untuk itu unit ini dibagi atas 2 ruang utama dengan pengkondisian berbeda 

yaitu  

· Ruang pembakaran (tungku) 

Ruang ini harus terlindung dari angin karena dapat menurunkan suhu 

tungku (pada sistem tradisional tungku ditutup dengan lapisan genting), 

dalam hal ini dengan tungku yang lebih modern dengan jumlah tungku 

yang cukup banyak maka difokuskan pada pembuatan ruang khusus yang 

kedap angin sehingga suhu panas tetap terjaga. 

· Ruang pendingin dan destilasi 
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Gambar VI. 34. Analisa Unit 
Produksi 

Sumber. Ilustrasi penulis 

Gambar VI. 35. Ilustrasi Unit 
Produksi 

Sumber. Ilustrasi penulis 

Dilengkapi dengan cerobong yang dapat menjalankan 2 fungsi sekaligus 

yaitu sebagai penyalur asap dari pembakaran dan mengalirkan udara panas 

yang terdapat di sekeliling bak pendingin ke luar bangunan, sehingga 

udara dalam ruang tidak terlalu panas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

a

r

i

 

p

Penempatan cerobong 
untuk mengalirkan udara 
p a na s d a ri  d a la m  
b a ng una n ke lua r

Bangunan dengan 
f u n g si  u t a m a  
tempat penyulingan 
cenderung memiliki 
suhu yang leb ih 
tinggi (sekitar 37 
dera jat C dibanding 
l in g ku n g a n n y a

Unit penyulingan

Stack Effec t

Po sisi  p e rke na a n 
a n g in  t e n g g a ra

M e m a n f a a t ka n  
perbedaan tekanan 
udara di da lam dan 
l u a r  b a n g u n a n

2 fungsi sekaligus, sebagai penyalur asap dari 
tungku bakar dan sebaga i penga lir udara 
p a n a s d a ri  ru a n g  p e n y u l i n g a n

Ruang suling

Tungku bakar

Pe mb eria n sirip  unt uk 
mengarahkan angin masuk 
ke  d a lam  b a ng unan

Pem be rian a t ap  ring an 
s e b a g a i  p e n u t u p

Bukaan p ada ba g ian 
belakang dimanfaatkan 
s e b a g a i  t e m p a t  
p e n g e ri n g a n  d a u n

Cerobong Atap miring

Sirip 

Untuk m e ng a lirka n  
ud a ra  p anas ya ng  
terdapat dalam ruang

Untuk membelokkan angin 
tenggara ke da lam ruang 

S a n g a t  
m e m un g kinka n  
d ijad ikan sesua i 
konsep atap dingin 
( d o b e l )

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 cxxi 

Gambar VI. 36. Pengembangan massa 
antar  unit 

Sumber. Ilustrasi penulis 

engembangan elemen bangunan per unit secara umum menghasilkan satu kesatuan 

gubahan antar unit sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ANALISA BAHAN DAN WARNA BANGUNAN 

Sesuai dengan kondisi tropika basah, secara umum digunakan bahan yang ringan, 

tipis dan terbuka. 

a. Bahan penutup atap 

Selain didesain dengan sistem atap dobel (atap dingin), bahan penutup juga 

menjadi pertimbangan dalam hal ini beberapa alternatif yang ditawarkan, 

antara lain atap alumunium, beton dan genting. Untuk atap genting 

dimungkinkan dilengkapi dengan lapisan alumunium foil (untuk mengurangi 

efek panas dalam ruang) yang ditempatkan antara atap atas dengan atap 

bawah. 

b. Bahan dinding 

Digunakan dinding bata yang terbukti cocok untuk daerah tropis (memiliki 

rambatan panas yang cukup panjang yaitu sekitar 8 jam). Untuk bahan dinding 

bagian dalam disesuaikan dengan fungsi ruang untuk unit penelitian dan unit 

produksi dilengkapi dengan lapisan dinding keramik dengan tinggi 

disesuaikan dengan kebutuhan (untuk menjaga kebersihan ruang / mudah 

dibersihkan) 

 

 

Gabungan Pengembangan

Massa Antar Unit
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c. Bahan lantai 

Digunakan bahan lantai dari berbagai bahan tergantung dari keperluan tiap 

ruang. Untuk area terbuka (kecuali area parkir) dalam hal ini seperti  ruang di 

bawah bangunan yang diangkat (panggung) menggunakan lantai dari batu 

alam hal tersebut dikarenakan letaknya yang terbuka memungkinkan kontak 

dengan udara dan air sehingga diperlukan bahan yang tahan cuaca. 

Pada area yang lebih ke dalam (yang masih memungkinkan hubungan dengan 

area luar) digunakan lantai teraso, sedangkan untuk lantai di dalam ruang 

digunakan lantai keramik.  

d. Warna dan elemen – elemen permukaan 

Untuk pemilihan warna perhatian diberikan untuk mengurangi kesilauan 

sekaligus mengurang penyerapan panas permukaan. Dari 2 kepentingan 

tersebut diambil jalan tengah menggunakan warna muda (pertengahan).  

Secara lebih khusus digunakan warna coklat muda (krem)  pada permukaan 

yang luas bisa pula dengan warna kelabu,   krem dan hijau muda pada bagian 

lain (kesesuaian dengan lingkungan), untuk bidang kecil (sempit) digunakan 

warna yang lebih tua untuk menghindari kesan monoton. 

 

H. ANALISA SISTEM STRUKTUR DAN UTILITAS 

1. ANALISA SISTEM STRUKTUR 

a. Bangunan unit pengelola dan unit penelitian 

· Struktur Pondasi 

Menggunakan sistem pondasi tiang pancang  dengan pertimbangan tinggi 

bangunan sekitar 4 lantai dengan kontur yang cukup ekstrim 

(memungkinkan kelabilan tanah), untuk kedalaman tiang pancang 

didasarkan pada kedalaman tanah keras yang berbeda-beda tergantung 

kontur. 

· Super Struktur 

Digunakan sistem rangka balok sebagai pengikat antar kolom dengan 

ukuran disesuaikan dengan ukuran dan jarak antar kolom yang diikat. 

Sebagai penopang digunakan kolom beton, pada bagian antar unit yang 

memiliki kedalaman kontur mencolok diberikan sisten dilatasi. 

· Struktur Atap 
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Dengan bentuk dasar mirip limasan (sederhana) dengan bentang cukup 

lebar maka dipilih kuda – kuda baja sebagai rangka utama. Untuk 

kemiringan atap yang landai langsung menggunakan baja IWF sebagai 

penopang. 

Ketinggian pond asi footplat 
beda tergantung kedalaman lapisan keras

Modul standart 6 X 4 Modul 6 x 8
untuk space 
yang lebih lebar

Zone produksi

Sistem

Struktur
Bentang  lebar dengan 
kolom  leb ih besar

 

b. Bangunan Unit Produksi 

Dalam hal ini pertimbangan yang digunakan adalah : 

· Kemudahan untuk dibongkar pasang (kemungkinan pengembangan dan 

perubahan struktur ruang berkaitan dengan faktor produksi) 

· Mampu menerima beban baik pada lantai, kolom dan atap sebagai tempat 

perletakan mesin produksi (tabung penyulingan, aliran fork lift, dan crane) 

· Daya tahan terhadap api dan panas. 

Untuk struktur kolom dan atap digunakan kombinasi antara struktur rangka 

baja dengan atap gabungan antara plat beton dan plat tipis zyncalume. 

Berkaitan dengan antisipasi bahaya kebakaran, pada bagian atap dilengkapi 

dengan lobang udara (ventilasi sebagai tempat keluarnya asap, dimana lobang 

tersebut direncanakan terdapat pada tiap satuan bentang (± 6m). 

 

 

 

 

 

 

c. Bangunan Unit Pembudidayaan 

Gambar VI. 37. sistem struktur  
Sumber. Ilustrasi penulis 

Gambar VI. 38. Sistem struktur 
instalasi produksi 

Sumber. Ilustrasi penulis 

Kuda-kuda Baja
Lubang ventilasi

Kemungkinan penempatan 
derek gantung
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Gambar VI. 40. Contoh produk panel surya dan  
sistem kerja reflektor 

Sumber. www.solar-electric.com  

Menggunakan struktur rangka baja hal tersebut dilakukan dengan 

pertimbangan kemampuan untuk mengikuti bentuk yang diinginkan (miring), 

kemampuan bertahan dialam terbuka serta kesesuaian dengan bahan kaca 

solarcool dan paranet di atasnya, dan kemampuannya dalam struktur bentang 

lebar. 

 

2. ANALISA SISTEM UTILITAS 

a. Sistem Mekanikal dan Elektrikal 

Dalam hal ini sistem ME digunakan 3 sumber tenaga sekaligus yaitu jaringan 

listrik PLN, panel surya dan genset. 

Adapun pemanfatannya listrik PLN digunakan sebagai pensuplai utama 

kelistrikan dan rolling pada atap greenhouse.  

Panel surya digunakan pada unit penyulingan, dimana panas yang diperoleh 

dapat dimanfaatkan untuk menaikkan suhu tungku penyulingan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar VI. 39. Sistem struktur unit 
budidaya 

Sumber. Ilustrasi penulis 
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Bagan VI. 1. Sistem Kerja Kelistrikan 
Sumber. Analisa penulis   

Bila keaadaan memungkinkan panel surya dapat digunakan untuk 

menggerakkan rolling pada greenhouse setelah sebelumnya disimpan dalam 

baterai. (Pada saat hujan cenderung tidak ada sinar matahari).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sedangkan genset digunakan sebagai cadangan apabila 2 sistem tersebut tidak 

berfungsi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Sistem Suplai Air Bersih 

Secara umum sumber air yang digunakan adalah dari tandon air besar yang 

terdapat  di sektor XI wahana Mangunan yang selama ini melayani kebutuhan 

air di wahana tersebut. Hal ini dimungkinkan sebab ketinggian sektor XI lebih 

tinggi dibanding sektor IV. 

Tempat menyimpan energi jika 
akan digunakan pada rolling 
greenhouse 

Sebagai cadangan jika PLN dan 
panel surya tidak berfungsi 

Panel Surya 

PLN 

Genset 

Mesin dan 
alat Listrik 

Tungku 
Pemanas 

Baterai  

Rolling 
Greenhouse 

Gambar VI. 41. Sistem kerja panel surya 
pada mesin mobil 

Sumber. www.solar-electric.com  

Pengembangan sistem panel surya pada mesin 
dengan menggunakan baterai 
sebagai penyimpan
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Bagan VI. 2. Sistem Kerja Suplai Air 
Sumber. Analisa penulis 

Gambar VI. 42. Instalasi air lama 
Sumber. Ilustrasi penulis 

· Untuk selanjutnya air dipompakan dan dibagi 2 buah bak yang masing-

masing untuk fungsi produksi dan fungsi pengelola, penelitian dan 

budidaya dengan  melalui sistem gravitasi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tampung
Bak 

Bak cuc i
ProduksiPompa 

Suplai air
 Ta na man

I

II
III

IV

V
VI

VII
VIII

IX X

XIXII

Ke makam Imogiri

Jalan tembus

Ke Pathuk

Ke Cempluk 

Kec Imogiri

Utara

Bangunan lama
Bangunan baru

Pipa instalasi air lama

Sumber air
dan tandon I

Untuk kelompok 
bangunan yang lebih 

tinggi 

Sistem 
grafitasi 

Sumber air Bak I 

Air hujan  

Bangunan  Bak II Pompa/pembagi 
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c. Sistem Pemadam Kebakaran 

· Fire Alarm 

Berfungsi untuk memperingatkan bahaya kebakaran pada tahap awal. 

Digunakan secara otomatis maupun manual. 

ü Otomatis 

- Smoke detector, alat sensor terhadap timbulnya asap yang 

berlebihan 

- Thermal comfort, alat sensor terhadap panas/peningkatan kondisi 

suhu 

Asumsi perhitungan jumlah smoke detector dan thermal control 

1 detector melayani areal 75 m2, dibutuhkan 2592,6 / 75 = 34,5 = 35 buah 

ü Manual  

Menggunakan alat push bottom box, dengan cara menekan tombol 

yang ada pada setiap ruangan bila terjadi kebakaran. 

· Hydrant Box 

Menggunakan jaringan pipa bertekanan tinggi yang disambungkan dengan 

selang. 

 

 

Asumsi perhitungan kebutuhan air 

Radius  jangkauan 75 m2 sehingga jumlah yang diperlukan adalah  2592,6 / 75 = 

34,5 = 35 buah. Dengan ukuran 15 mm mampu menghasilkan 50 lt/menit dan mampu 

bekerja selama 30 menit. 

Selain melalui suplai dari 
sumber air, sistem sirkulasi air 
juga didapatkan melalui air 
hujan yang ditampung dalam 
bak. 

Gambar VI. 43. Sistem suplai air bersih 
Sumber. Ilustrasi penulis 
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Bagan VI. 3. Sistem Kerja Pemadam Kebakaran  
Sumber. Analisa penulis   

Air yang dibutuhkan adalah 25 x 50 x 30 = 37.500 lt. kebutuhan tersebut dipasok 

oleh tangki air yang apabila tidak mencukupi digunakan air sungai pada dam yang 

ada di lokasi wahana Mangunan. 

 

                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

· Sprinkler Gas 

Digunakan untuk kebakaran yang terjadi pada ruang yang memakai 

peralatan elektronik dan ruang dengan koleksi berharga (arsip, buku, 

herbarium, koleksi) 

Ruang yang direncanakan menggunakan sprinkler gas : 

- R. Arsip Utama      :   16      m2 

- R. Penabur      :   13,35 m2 

- R. Inkubasi      :   14,2   m2 

- R. Plantula      :   28,4   m2 

- R. Lemari Asam      :     8,5   m2 

- Instalasi Herbarium, Simplisia dan Koleksi   : 137,6   m2 

Bak II 

Sungai/Dam  
Kedung Bunder 

Pompa 

Pompa 

Hydrant box Sprinkler 

I

II
III

IV

V
VI

VII
VIII

IX X

XIXII

Ke makam Imogiri

Jalan tembus

Ke Pathuk

Ke Cempluk 

Kec Imogiri

Utara

Bangunan baru

Pipa instalasi air lama

Sumber air
dan tandon I

Kedung bunder

Gambar VI. 44.Ilustrasi sumber air 
Sumber. Ilustrasi penulis 
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Total luasan pelayanan ruang     : 218,05 m2 

Asumsi perhitungan kebutuhan karbondioksida : 

Kebutuhan 3,75 m3/m2 ruang. Total kebutuhan  218,05 x 3,75 = 817,6 m3. volume 

karbondioksida yang diperlukan adalah 40% x 817,6 = 327,1 m3. 

· Sprinkler Air 

Digunakan  pada ruang yang tidak menggunakan peralatan elektonik dan 

tidak memiliki koleksi yang perlu pengamanan khusus. 

Asumsi perhitungan kebutuhan air : 

Luas ruang 2011,55 m2. menggunakan sprinkler 0,2 gallon/menit/m2. dengan masa 

aktif 20 menit, total kebutuhan 0,2 x 2011,55 x 20 = 8046,2 gallon = 29.770 liter. 

· Fire Extinguiser 

Tabung karbondioksida 

portable untuk memadamkan 

api secara manual. 

Ditempatkan pada daerah – 

daerah strategis agar mudah 

dijangkau dan dikenali pada 

ruang – ruang yang memiliki 

resiko kebakaran tinggi 

 

 

 

 

 

d. Sistem Penangkal Petir 

Sesuai dengan kondisi daerah yang memiliki bahaya petir cukup timggi, 

bangunan menggunakan penangkal petir sistem faraday, dimana tiang setinggi 

50 cm dipasang pada atap untuk selanjutnya dihubungkan pada ground 

menggunakan kawat tembaga 

e. Sistem Telekomunikasi 

· Internal 

Menggunakan intercome antar ruang dan PABX system untuk 

menghubungkan setiap unit dengan unit lain. Sistem sambungan 

menggunakan kawat. 

Gambar VI. 45. Sistem Pemadam 
kebakaran 

Sumber. Ilustrasi penulis 
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· Eksternal 

Komunikasi instansi balai dengan pihak luar  

f. Sistem drainase  

Dalam hal ini menggunakan penggabungan antara sistem drainase terbuka dan 

sistem drainase tetutup adapun sistem drainase ini hanya dikhususkan untuk 

aliran air hujan saja, dengan pertimbangan : 

· Penggunaan drainase tertutup (dalam pipa) direncanakan pada daerah 

dengan kondisi kontur asli (tanpa perkerasan) hal ini ditujukan untuk 

menjaga kondisi struktur tanah agar tidak longsor akibat pemusatan aliran 

air terbuka yang memungkinkan luapan pada sisinya. 

· Penggunaan drainase terbuka pada daerah dengan kemungkinan 

perkerasan lapisan 

tanah (kemungkinan 

longsor kecil) sekaligus 

dapat mengalirkan air 

kesegala arah. Untuk 

menjaga keamanan 

digunakan teralis 

penutup drainase. 

 

 

 

 

 

g. Sistem Sanitasi dan 

Pengolahan Sampah 

Dibedakan menjadi beberapa macam menurut sumbernya : 

· Air kotor cair 

Berasal dari KM, pantry, laboratorium dan unit produksi. Dalam hal ini 

diberikan saluran khusus (tetutup) untuk selanjutnya diarahkan pada bak 

pengolah limbah setelah cukup aman dialirkan ke dalam sumur resapan. 

· Air kotor padat 

Gambar VI. 46. Sistem Drainase 
Sumber. Ilustrasi penulis 
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Berasal dari WC, pengolahan dilakukan dengan cara pemberian 

septicktank ( mendapat water treatment melalui pemberian lapisan pasir 

dan kerikil ditambah pemberian cesspoll-septic treatment ) untuk 

selanjutnya dialirkan ke sumur resapan. 

  

 
 

BAB VII 

KONSEP PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

 

C. KONSEP PERUANGAN 

1. KONSEP KEBUTUHAN RUANG  

a. Kegiatan yang Diwadahi Secara Makro 

· Kegiatan Umum 

· Kegiatan Kantor Pengelola 

· Kegiatan Instalasi Perkebunan dan Budidaya 

· Kegiatan Instalasi Laboratorium 

· Kegiatan Instalasi Simplisia, Herbarium dan Koleksi 

· Kegiatan Instalasi Produksi 

· Kegiatan Service 

b. Kebutuhan Ruang 

· Kebutuhan Ruang Unit Pengelola 

Tabel VII.1. Konsep Kebutuhan Ruang Pengelola 

KEGIATAN KEBUTUHAN RUANG 

Parkir Tempat parkir  

Menerima tamu R. Tamu Kepala Balai 

R. Kepala Balai 

R. Kabag TU 

R. Kabag Pengembangan 

R. Kasubag, staff dan karyawan 

penyusunan laporan 

R. Kasubag, staff dan karyawan 

keuangan 

Aktifitas kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 
R. Kasubag, staff dan karyawan 
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bagian umum 

Koordinasi R. Rapat 

Menyimpan laporan R. Arsip 

Istirahat Kantin  

MCK Lavatory  

Sumber. Sintesa Penulis 

· Kebutuhan Ruang Unit Budidaya 

Tabel VII.2. Konsep Kebutuhan Ruang Budidaya 

KEGIATAN KEBUTUHAN RUANG 

Parkir Tempat parkir 

Aktifitas kerja R. Koord Instalasi Perkebunan 

Mengkondisikan bibit tanaman R. Bibit 

Kontrol pemakaian bahan R. Kontrol 

Simpan pupuk dan pestisida R. Penyimpanan pupuk, pestisida 

Mengolah tanah dan merawat tanaman 

pemula 

Greenhouse 

Sumber. Sintesa Penulis 

 

· Kebutuhan Ruang Unit Penelitian 

Tabel VII.3. Konsep Kebutuhan Ruang Penelitian 

KEGIATAN KEBUTUHAN RUANG 

Parkir Tempat parkir  

Istirahat R. Laboran  

Persiapan dan ganti pakaian R. Ganti pakaian (Locker) 

Laboratorium Pemuliaan 

Ganti pakaian 

 

R. Ganti pakaian (Locker) 

Sterilisasi alat Autoclave room 

Penimbangan bahan Weighing room 

Penelitian dan budidaya R. Penabur 

Menyimpan hasil budidaya R. Inkubasi 

Menyimpan plantula R. Penyimpanan plantula 

Laboratorium Farmakonesis 

Sterilisasi alat 

 

Autoclave room 

Kerjasama dengan instalasi perkebunan 

dan lab pemuliaan 

Selasar penghubung 

Penelitian  R. Penelitian mikroskopis 

Menyimpan hasil penelitian R. Dingin (cold storage) 
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Laboratorium Fitokimia 

Sterilisasi alat 

 

Autoclave room 

Kerjasama dengan lab galenika dan 

keteknikan 

Selasar penghubung 

 

Penelitian dan melakukan analisa kadar 

bahan 

 

R. Penelitian 

Menyimpan hasil penelitian R. Dingin (cold storage) 

Laboratorium Galenika dan 

Keteknikan 

Mencuci dan mengeringkan bahan 

 

 

Almari Pengering 

Membuat serbuk bahan R. Pembuatan serbuk 

Membuat ekstrak sampel R. Lemari Asam 

Sumber. Sintesa Penulis 

 

· Kebutuhan  Ruang Unit Simplisia 

Tabel VII.4. Konsep Kebutuhan Ruang Simplisia 

KEGIATAN KEBUTUHAN RUANG 

Administrasi  R. Petugas herbarium 

Merawat koleksi 

Mengganti koleksi  

Melayani pengunjung  

R. Penyimpanan herbarium 

Mencari informasi/literature  R. Koleksi buku  

Sumber. Sintesa Penulis 

 

· Kebutuhan Ruang Unit Produksi 

Tabel VII.5. Konsep Kebutuhan Ruang Produksi 

KEGIATAN KEBUTUHAN RUANG 

R. Kabag Umum Aktifitas kerja 

Menyusun laporan R. Staff  

Pengumpulan bahan R. Stok bahan 

Pencucian  R. Bak cuci 

Pengeringan  R. Pengeringan 

Pembuatan ekstrak padat R. Potong dan Serbuk 

Pembuatan ekstrak cair R. Penyulingan 

Pengemasan  R. Pengepakan 

Penyimpanan  R. Penyimpanan 

Sumber. Sintesa Penulis 
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· Kebutuhan Ruang Unit Service 

Tabel VII.6. Konsep Kebutuhan Ruang Service 

KEGIATAN KEBUTUHAN RUANG 

Istirahat  R. Pekerja service 

Menyiapkan konsumsi Pantry dan Kantin  

Pelaksanaan operasional    

Pengoperasian Elektrikal R. Genset 

Pengoperasian Mekanikal  R. Panel 

Pengoperasian Telephone AMPS  R. Panel 

Pengoperasian Sistem Jaringan air R. Pompa 

Kontrol dan simpan peralatan Gudang 

Kontrol keamanan R. Jaga 

Sumber. Sintesa Penulis 

 

2. KONSEP BESARAN RUANG 

i. Besaran Ruang Kegiatan Umum 

Tabel VII.7. Konsep Besaran Ruang Umum 

NO RUANG LUAS 

1 Parkir Pengelola 140 m2 

2 Parkir Pengunjung 188,1 m2 
3 Hall 60 m2 
4 Ruang Informasi 17,5 m2 
5 Lavatory 12 m2 

Sumber. Sintesa Penulis 

 

j. Besaran Ruang Kantor Pengelola 

Tabel VII.8. Konsep Besaran Ruang Pengelola 

NO RUANG LUAS 

1 R. Kepala Balai  29,86 m2 
2 R. Kabag TU 17,1 m2 
3 R. Kabag Pengembangan 17,1 m2 
4 R. Penyusunan Laporan 38 m2 
5 R. Bagian Keuangan 38 m2 
6 R. Bagian Umum 9,5 m2 
7 R. Rapat 36 m2 
8 R. Arsip  12 m2 
9 Lavatory 12 m2 

       Sumber. Sintesa Penulis 

 

k. Besaran Ruang Unit  Perkebunan dan Budidaya 
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Tabel VII.9. Konsep Besaran Ruang Perkebunan dan Budidaya 

NO RUANG LUAS 

1 R. Koordinator Instalasi Perkebunan dan 
pelaksana lapangan 

38,61 m2 

2 R. Persiapan Bibit 11,52 m2 
3 GREENHOUSE 600 m2 
4 Gudang Pestisida 23,43 m2 
5 Gudang Pupuk 54,09 m2 
6 Gudang Alat 46,87 m2 

  Sumber. Sintesa Penulis 

 

l. Besaran Ruang Unit  Laboratorium 

Tabel VII.10. Konsep Besaran Ruang Laboratorium 

NO RUANG LUAS 

1 R. Laboran dan diskusi 38,09 m2 
2 R. Ganti Pakaian 16 m2 
3 Lavatory 12 m2 
4 Laboratorium Pemuliaan 

Autoclave Room 
 

14,36 m2 
5 R. Penabur 13,35 m2 

6 R. Inkubasi 14,2 m2 
7 R. Plantula 16 m2 
8 Laboratorium Farmakonesis 

Autoclave room 
 

14,36 m2 

9 R. Penelitian mikroskopis 19,3 m2 
10 R. Dingin (cold storage) 21,6 m2 
11 Laboratorium Fitokimia 

Autoclave room 
 

14,36 m2 
12 R. Penelitian 22,5 m2 
13 R. Dingin (cold storage) 21,6 m2 
14 Laboratorium Galenika dan 

Keteknikan 
R. pencucian dan pengeringan 

 
 

16,25 m2 

15 R. pembuatan serbuk 12,87 m2 
16 R. Lemari asam 8,5 m2 

  Sumber. Sintesa Penulis 

 
m. Besaran Ruang Unit  Herbarium, Simplisia dan Koleksi 
 

Tabel VII.11. Konsep Besaran Ruang Herbarium 

NO RUANG LUAS 

1 R. Petugas herbarium dan perpustakaan 14,85 m2 
2 R. Pamer Herbarium 66 m2 
3 R. Koleksi Buku 65 m2 

Sumber. Sintesa Penulis 
n. Besaran Ruang Unit  Produksi  
 

Tabel VII.12. Konsep Besaran Ruang Produksi 

NO RUANG LUAS 
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1 R. Kabag Umum dan staff 17,1 m2 
2 R. Stok Bahan Cair 48 m2 
3 R. Stok Bahan padat 48 m2 
4 R. Bak Cuci 45 m2 
5 R. Pengeringan 150 m2 
6 R. Potong dan Pembuatan Serbuk 44,8 m2 
7 R. Penyulingan 160 m2 
8 R. Kontrol rendemen  12 m2 
9 R. Simpan hasil padat  48 m2 

· 10 · Loading dock 63,3 m2 
· 11 · R. Genset Utama produksi 35 m2 
· 12 · R. Pompa 20 m2 

Sumber. Sintesa Penulis 
 

o. Besaran Ruang Unit  Service  
 

Tabel VII.13. Konsep Besaran Ruang Service 

NO RUANG LUAS 

1 R. Pekerja Service 20 m2 
2 Pantry dan Kantin 100 m2 
3 R. Genset 24 m2 
4 R. Pompa 15 m2 
5 R. Panel 15 m2 
6 R. Operator 15 m2 
7 Gudang 30 m2 
8 R. Jaga 20 m2 

Sumber. Sintesa Penulis 
 
 
3. REKAPITULASI BESARAN RUANG 

h. Ruang Kegiatan Umum 

· Tempat parkir pengunjung      =   188,1 

m2 

· Tempat parkir pengelola       =   174,9 

m2 

· Hall         =      60   

m2 

· R. Informasi        =     17,5 

m2 

· Lavatory         =     18    

m2 

Total         =    458,5 

m2 
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i. Ruang Kantor Pengelola       =    229,1 

m2 

j. Ruang Instalasi Perkebunan dan Budidaya     =    552,3 

m2 

k. Ruang Instalasi Laboratorium 

· Ruang umum        =    106,9 

m2 

· Laboratorium pemuliaan       =      77,9 

m2 

· Laboratorium farmakonesis      =      48,9 

m2 

· Laboratorium fitokimia       =      60,6 

m2 

· Laboratorium galenika dan keteknikan     =      51,5 

m2 

Total          =    345,8 

m2 

l. Ruang Instalasi Simplisia, Herbarium dan Koleksi    =    137,6 

m2 

m. Ruang Instalasi Produksi dan Pemasaran     =    642,3 

m2 

n. Ruang Kegiatan Service       =     227   

m2 

Total Kebutuhan Luasan       =  2592,6 

m2 

      Total Luasan site                   =  2300    

m2 
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4. POLA HUBUNGAN RUANG 

a. Pola Hubungan Ruang Mikro 

· Ruang Kegiatan Umum 

  

 

 

 

 

 

· Ruang Kantor Pengelola 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tempat 
Parkir 

Hall 

R. Informasi 

R. Tamu 

Lavatory 

R. Arsip 
Utama 

Lavatory 

R. Rapat 

R. Bagian  
Umum 

R. Bagian 
Keuangan 

R. Bagian 
Penyusunan Laporan 

R. Kabag 
Pengembangan 

R. Kabag TU 

R. Tamu 
Kepala Balai 

R. Kepala  
Balai 
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· Ruang Instalasi Perkebunan dan Budidaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

· Ruang Instalasi Laboratorium 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R. Koordinator 
Instalasi 

Perkebunan 

R. Penyimpanan 
Pupuk 

R. Penyimpanan 
Alat 

R. Pengkondisian 
Bibit 

R. Pestisida 

Greenhouse 

R. Penelitian Laboratorium Laboratorium 

R. Inkubasi 

R. Penabur 

Laboratorium 

Pemuliaan 

R. Plantula 

Selasar 

penghubung 

Koordinator  
Laboratorium 

Ruang Laboran 

R. pencucian 

dan pengeringan 

Laboratorium Galenika 

dan Keteknikan 

R. Lemari 

Asam 

R. penyulingan 
ekstrak 

Selasar 

penghubung 
R. Dingin 

(cold storage) 
 

Autoclave 

room 
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· Ruang Instalasi Simplisia, Herbarium dan Koleksi 

 

 

 

 

 

 

 

· Ruang Instalasi Produksi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

· Ruang Kegiatan Service   

R. Pamer 
Herbarium 

Lavatory 

R. Petugas  
Herbarium 

Perpustakaan 

R. Simpan 

 

R. Pengepakan 

R. Pembuatan  
Serbuk 

R. Bak Cuci 

R. Stok Bahan 

R. Bagian Umum 

R. Penyulingan 

R. Pengeringan 
dan Pemotongan 

Lavatory 
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b. Pola Hubungan Ruang Makro 

Secara umum hubungan ruang makro adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. PERSYARATAN DAN STANDART RUANG 

Hubungan langsung 

Hubungan tidak langsung  

R. Jaga 

Gudang 

R. Telephone 
Operator 

Pantry 
dan Kantin 

R. Pekerja 
Service 

R.Pompa 

R. Genset 

R. Panel 

 
 

R. Kegiatan 
 Umum 

R. Kantor  
 Pengelola 

 
R. Instalasi 
 Perkebunan 

 dan 
Budidaya 

 

 
R. Instalasi 
 Produksi  

R. Instalasi  
Laboratorium 

R. Kegiatan  
Service 

R. Instalasi 
 Simplisia, 

 Herbarium dan 
Koleksi 
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a. Kelompok Ruang Kantor Pengelola 

Ditekankan pada aspek thermal comfort untuk mencapai kenyaman 

kerja, dengan pengoptimalan penghawaan alami sesuai jumlah pengelola 

dengan standart udara kurang lebih 24 m3/jam/orang.  

Pengoptimalan pencahayaan alami disesuaikan dengan kebutuhan rung 

kerja sesuai dengan tingkat kerja yaitu kurang lebih 80 lux – 150 lux (tingkat 

pekerjaan sedang – halus) 

 

b. Kelompok Instalasi Penelitian 

Tabel VII.14. Konsep Persyaratan Ruang Penelitian 

KONSEP RUANG 

Penghawaan Pencahayaan 

 

RUANG 

Alami Buatan Alami Buatan 

Lab. Pemuliaan 
 

 __  __ 

Lab Fitokimia 
 

__  __  

Lab. Farmakonesis 
 

__  __  

Lab. Galenika dan Teknik 
 

__  __  

Sumber. Sintesa Penulis 
 

c. Kelompok Instalasi Herbarium dan Perpustakaan 

Tabel VII.15. Konsep Persyaratan Ruang Herbarium 

ACUAN PEMECAHAN 

Penghawaan Pencahayaan 

 

RUANG 

Alami Buatan Alami Buatan 

R. Herbarium 
 

__  __  

R. Perpustakaan 
 

__  __  

Sumber. Sintesa Penulis 
 

d. Kelompok Instalasi Produksi     

Tabel VII.16. Konsep Persyaratan Ruang Produksi 

ACUAN PEMECAHAN 

Penghawaan Pencahayaan 

 

RUANG 

Alami Buatan Alami Buatan 

R. Pengeringan __  __  
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R. Penyulingan __  __  

Sumber. Sintesa Penulis 
 

D. KONSEP PEMILIHAN SITE 

4. SITE TERPILIH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

c. Luas site ± 25.000 m2  

d. Batas-batas site 

· Utara  : Jalan Raya Imogiri – Dlingo (10 meter) 

· Barat  : Jalan setapak (2 meter) 

· Selatan  : Jalan setapak (2 meter) 

· Timur  : Jalan setapak (2 meter) 

 

C. KONSEP TOPOGRAFI TERHADAP BANGUNAN 

4. SINTESA 

Dari proses analisa  terlihat bahwa area yang memungkinkan untuk dibangun 

adalah A dan B meskipun tetap perlu adanya grading baik cut, fill maupun 

keduanya (cut and fill).  

Gambar VII. 1. Site Terpilih 
Sumber. Ilustrasi penulis 
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Untuk daerah dengan kecuraman tinggi yang cenderung rawan longsor 

direkomendasikan perkuatan dengan talud dan bisa dimanfaatkan sebagai daerah 

saluran drainase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk hal pencapaian ke lokasi berdasarkan dari kondisi jalur sirkulasi utama, 

kemiringan lahan maka, dapat diletakkan main entrance pada bagian depan 

(kondisi kontur relatif lebih datar dengan lahan penerima yang cukup luas 

(pertimbangan area parkir) dengan side entrance pada bagian samping (bisa 

memanfaatkan jalan setapak yang sudah ada). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. KONSEP RESPON  TERHADAP IKLIM  

4. FAKTOR MATAHARI DAN ANGIN 

A

B

Daerah 
pengembangan 

bangunan

Daerah 
a liran air

Alternatif terakhir 
penambahan area lahan

Perkuatan 
dengan ta lud

Main 
entranc e

Side 
entrance

Side 
entrance

Potensia l sebaga i 
Lahan penerim a

Gambar VII. 2. Konsep topografi 
Sumber. Ilustrasi penulis 

Gambar VII. 3. Konsep pencapaian 
Sumber. Ilustrasi penulis 
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Adapun hasil sintesis dari berbagai analisa berkaitan dengan kondisi topografi, 

pengaruh matahari serta angin adalah sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. ZONIFIKASI DALAM SITE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. KONSEP 

PENGOLAHAN TAPAK 

1. PENGOLAHAN KONTUR 

Menggunakan sistem cut and fill grading, dengan kemiringan beragam antara 8% 

- 24% dari hasil analisa memerlukan kurang lebih 4 bidang cut and fill . 

Utara

Selata n 

Desember 

Juni 

September
Maret 

In te n sita s c a h a ya  d a n  
pa nas sisi tim ur b ag ian utara 
da pa t le bih d iminima lkan

Sisi tim ur b a g ia n selatan 
m enda pa t cukup intensitas 

Ang in te ngg ara  d iresp on 
de ngan b ida ng  yang c ukup  
lu a s p a d a  sisi  terse b ut

An g in  b a ra t  la u t  
d i m i n i m a l k a n  
de ngan bid ang tipis

Orienta si sejaja r ko ntur

Gambar VII. 4. Sintesa faktor  matahari, angin dan topografi 
Sumber. Ilustrasi penulis 

Zone
servic e 

Zone
produksi 

Zone
parkirZone

pengelo la

Zone
pene litianZone

budidaya

Gambar VII. 5.Konsep penzoningan 
Sumber. Ilustrasi penulis 
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Dengan bidang cut and fill 

memiliki kedalaman ± 5 m, untuk 

memperkuat kondisi tanah 

khususnya yang mengalami fill 

maka, pada bagian fill dilengkapi 

dengan talud penahan agar tanah 

tidak longsor. 

 

 

 

 

 

 

Berikut ilustrasi dari bagian yang direkomendasikan memerlukan perkuatan dengan 

pemberian talud pengaman longsoran tanah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. SIRKULASI 

Untuk permasalahan sirkulasi pertimbangan yang digunakan adalah : 

a. Zonifikasi instalasi (kesesuaian peruntukan) 

b. Kemudahan aktifitas 

c. Hubungan antar instalasi 

380

376

372

368

Cut

Fill 

Fill 

Fill 

Fill 

Cu t

Cut

Cu t

(368)

(372)

(376)

(380)

Sebagai peralihan untuk grade 
yang terdapat di bawahnya

Utara

Gambar VII. 6. Konsep pengolahan kontur 1 
Sumber. Ilustrasi penulis 

4 tingkatan cut and fill

Bagian tepi dari  mendapat 
p e r k u a t a n  d e n g a n  t a l u d

fill grad ing

Gambar VII. 7. Konsep pengolahan kontur 2 
Sumber. Ilustrasi penulis 
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Dari beberapa pertimbangan di atas 

secara umum dalam 

pengembangannya dibagi atas 2 

sirkulasi utama yaitu, sirkulasi 

produksi dan sirkulasi umum 

(pengelola, balai penelitian dan 

pengembangan) 

 

 

 

 

3. VEGETASI 

Untuk permasalahan vegetasi pertimbangan yang digunakan adalah: 

a. Eksisting vegetasi yang ada selama ini. 

b. Kebutuhan jenis vegetasi khususnya dikaitkan dengan aspek bioklimatik dan 

perkembangan tanaman yang dibudidayakan. 

Dari beberapa 

pertimbangan di atas 

konsep penataan 

vegetasi dan sirkulasi 

adalah sebagai 

berikut: 

 

 

 

G. KONSEP 

PENGEMBANGAN 

MASSA BANGUNAN 

4. KONSEP BENTUK BANGUNAN  

Berdasarkan dari zonifikasi lahan selanjutnya didapatkan bentuk bangunan secara 

horizontal dengan pertimbangan faktor klimatologis, dan fungsi adalah sebagai 

berikut. 

Angin barat laut

Angin tenggara

U n t u k  
m eng a ra hka n 
a n g i n  
t e n g g a r a

Pohon be sar seb ag ai b arier 
untuk mena ha n ang in b ara t 
l a u t  y a n g  k e n c a n g

Tid a k p a d a  d a e ra h 
po tensi a ng in se hingg a 
d it e m p a tka n  p o h o n 
u n t u k  e s t e t i k a

Eksisting ya ng  ad a ya itu 
Ka yu putih da n Randu

Veg etasi dim inim a lkan untuk mem be ri 
kelelua saa n pa da  area  pe ng em ba ng an

Sirkulasi produksi

Sirkulasi um um

Utara

 

Zone
servic e 

Zone
produksi 

Zone
parkirZone

pengelola

Zone
penelitia nZone

bud idaya

Gambar VII. 8. Konsep Sirkulasi 
Sumber. Ilustrasi penulis 

Gambar VII. 9. Konsep penataan vegetasi 
Sumber. Ilustrasi penulis 
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Dari gubahan massa 

horizontal tersebut di atas 

ditransformasikan ke 

gubahan massa vertikal 

hingga didapatkan bentuk 

sebagai berikut : 

 

 

 

Gambar VII. 10.Konsep  bentuk 
bangunan 

Sumber. Ilustrasi penulis 

Utara

Orienta si cende rung tega k lurus sesuai 
aliran kontur, sina r m ata ha ri yang tegak 
lurus bisa dim anfa atkan untuk fungsi 
p r o d u ks i  d a n  p e n g e r i n g a n  

Orientasi m iring  d iha ra pka n d apa t 
m em a ksim a lkan p o tensi iklim  untuk 
kenyam ana n unit pe ngelola  dan unit 
p e n e l i t i a n

Penggabungan 
bentuk

Utara

Diha rap kan d ap a t 
m e m b e l o k k a n  
a n g in  te ng g a ra  
m asuk ba ngu nan 
d a n  m e n j a d i  
pe nega s antara unit 
p roduksi da n unit 
l a i n

Massa 1 dan 2 
d itekan ke tengah 
se b ag ai  ruang  
p enge lo la  da n 
p e r a l i h a n

Gubahan awal 
Gambar VII. 11.Gubahan awal bentuk bangunan 

Sumber. Ilustrasi penulis 
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Untuk selanjutnya guna mendapatkan pola massa yang memungkinkan 

terdapatnya ruang peralihan antar grade maka massa 1 dan massa 2 lebih ditekan 

ke tengah (arah zoning pengelola) seperti tampak pada gambar di atas. Sehingga 

menjadi seperti gambar dibawah ini : 

 

 

 

5. PENGEMBANGAN ELEMEN BANGUNAN 

Dari bentuk yang sudah ada dikembangkan dengan pertimbangan kebutuhan ruang 

yang mungkin untuk dimasukkan. 

Untuk unit pengelola dimungkinkan untuk menaikkan orientasi pengembangan ke 

atas yang bisa sekaligus digunakan sebagai pemisah antara pengelola dengan unit 

herbarium dan koleksi. 

Untuk unit produksi juga dilakukan pengembangan vertikal, hal tersebut berkaitan 

dengan diperlukannya unit pengeringan yang memerlukan tempat dengan akses 

sinar dan angin yang optimal (tidak terhalang oleh elemen bangunan lain). 

 

 

 

 

 

 

Gambar VII. 12.Pengembangan bentuk dasar 
Sumber. Ilustrasi penulis 

Pusat kegia tan 
s e k a l i g u s  
s e b a g a i  
r u a n g a n  
m enuju unit lain

Pengembangan 

Unit budidaya

Unit pengelola
dan koleksi

Unit penelitian

Unit service

Unit produksi 
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a. Bangunan unit kantor pengelola dan unit penelitian 

Pemberian sistem bukaan yang memungkinkan untuk mengontrol aliran udara 

dengan menempatkan bukaan secara tegak lurus (90˚) pada bagian sisi 

tenggara, untuk sisi bangunan yang tidak tegak lurus diantisipasi dengan 

pemberian sirip untuk mengalirkan aliran angin dilengkapi dengan bukaan 

yang lebih lebar.  

Selain itu untuk menjaga kondisi dalam ruang tetap sejuk digunakan prinsip 

stack effect melalui pemberian lubang keluar (outlet) pada bagian atas 

berlawanan dengan posisi inlet.  

Untuk memasukkan sinar selain melalui bukaan jendela juga dilengkapi 

dengan skylight pada bagian penutup atap, hal tersebut sebagai antisipasi jika 

jendela harus ditutup akibat aliran angin yang berlebihan. 

Sistem bukaan yang digunakan menggunakan bukaan geser (horizontal) 

sekaligus dilengkapi dengan jalusi dengan harapan dapat lebih fleksibel tanpa 

mengganggu elemen bangunan lain 

Orientasi vertikal sebagai 
p eng em b anga n rua ng  
koleksi dan herbarium serta 
p e r p u s t a k a a n
Tempat akses sirkulasi vertikal 
( t a n g g a )

Bagian atas d irencanakan 
s e b a g a i  t e m p a t  
penyerbukan unit p roduksi 

Dif ungsikan seba gai 
c e rob o ng  p enga l ir 
udara panas dalam unit 
p r o d u k s i

Gambar VII. 13. Gubahan massa 
Sumber. Ilustrasi penulis 
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Gambar VII. 15. Penempatan bukaan 
Sumber. Ilustrasi penulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

ari hasil pengembangan unit bangunan penelitian diketahui bahwa besar 

kemungkinan bagian atap dari unit tersebut akan menutupi bagian dinding 

bagian tenggara unit pengelola, hal tersebut tentunya akan mengurangi sistem 

penghawaan pada unit pengelola. 

Solusi pengembangan adalah dengan mengangkat bagian pengelola 1 lantai 

(4m) diatas permukaaan semula sehingga akan langsung mendapat akses 

penghawaan pada bagian tenggara. Dengan terdapatnya sistem panggung akan 

memberikan efek pendinginan pada bangunan akibat adanya aliran angin pada 

sisi bawah bangunan (pada daerah tropis perbedaaan antara temperatur tanah 

dan temperatur udara tidak jauh berbeda) hal ini berakibat pelepasan panas ke 

tanah tidak akan menghasilkan pendinginan yang berarti. 

 

 

 

 

Jendela geser 

Bidang kaca

Dapat dibuka tutup secara 
ho rison ta l  t e rg a n tu ng  
keb utuha n ud a ra d a n 
k e c e p a t a n  a n g i n

Tinggi jendela sekitar 1,5 m untuk 
kedalaman ruang 4 m, untuk 
kedalam  ruang leb ih dari 4m 
pencahayaan dibantu dengan top 
l i g h t i n g

Posisi bangunan diangkat keatas untuk 
penghawaan tenggara

Skylight berfungsi memasukkan 
cahaya sekaligus sebagai inlet 
d a n  o u t l e t  u d a r a

Buka aa n pa da  
dinding dilengkapi 
dengan b idang 
k a c a  p a d a  
bagian samping 
untuk lebih banyak 
memasukkan sinar

Bentuk tritisan dengan 
rongga antar lapisan untuk 
memasukkan aliran udara 
ke  d a la m  b a ng una n

Skylight

Rongga 
aliran udara

Bukaan samping

Gambar VII. 14. Bentuk bukaaan 
Sumber. Ilustrasi penulis 
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Dalam pengembangan sistem bukaan pada unit pengelola  karena tidak ada 

kontur tebing yang bisa menjadi barier maka untuk mengurangi silau matahari 

pada sisi timur dan barat digunakan lamella (jalusi) yang dipasang secara 

horizontal dikaitkan dengan elemen overhang pada tiap bukaan. 

 

 

 

 

 

b. Bangunan unit pembudidayaan 

Sesuai dengan kebutuhan dari tumbuhan, khususnya tanaman muda baik yang 

berupa benih dan bibit maupun tanaman siap tanam dengan kondisi iklim di 

Imogiri yaitu tropis (suhu 27˚C - 32˚C) yang diperlukan melalui pemberian 

greenhouse adalah mengontrol kondisi lingkungan yang dapat merusak 

tanaman muda (angin besar, hujan, dan intensitas panas serta cahaya yang 

berlebihan). 

Untuk itu karena spesifikasi tanaman yang berbeda maka dalam 1 buah 

greenhouse sekaligus dilengkapi dengan 2 jenis paranet yang berbeda dalam 

hal ini : 

· Paranet 60%, mampu menahan 60% cahaya yang masuk digunakan pada 

tanaman yang berupa bibit dan benih. 

· Paranet 30%, mampu menahan 30% cahaya yang masuk digunakan pada 

tanaman muda siap tanam. 

Overhang pada
 sisi barat bangunan Datang sinar

Gambar VII. 16. Ilustrasi unit pengelola 
Sumber. Ilustrasi penulis 

Gambar VII. 17. Ilustrasi elemen overhang 
Sumber. Ilustrasi penulis 
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Lap isan kac a d ilengkap i 
d eng a n rod a  se b ag a i 
p e n g g e r a k  d e n g a n  
d ihubungkan pada kabe l 
yang dita rik mesin rolling 

Bahan paranet 
ka d a r 60 %

Bahan paranet 
ka d a r 3 0 %

Lapisan kaca 

Paranet 

Gambar VII. 18. Ilustrasi bentuk greenhouse 
Sumber. Ilustrasi penulis 

Selain jenis atap paranet, greenhouse juga dilengkapi dengan bahan penutup 

kaca solarcool  hal tersebut digunakan secara temporer pada saat musim hujan 

untuk melindungi tanaman dari limpahan air yang berlebihan. 

Pemilihan bahan solarcool  karena ringan dan dapat menjadi pelapis dari paranet, 

meskipun demikian memerlukan perhatian khusus dalam hal perawatan karena 

mudah ditumbuhi oleh lumut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk mengantisipasi meningkatnya suhu serta kelembapan ketika penutup 

solarcool ditutup maka greenhouse dilengkapi dengan bukaan pada sisi 

tenggara dan barat laut sehingga udara panas dalam greenhouse dapat bertukar 

dengan udara luar. 

c. Bangunan unit produksi 

Pada bagian ini kondisi yang terjadi adalah suhu ruang yang dimungkinkan 

lebih tinggi dibanding suhu lingkungan sekitar akibat adanya proses 

penyulingan yang menghasilkan panas akibat adanya proses pembakaran 

minyak suling. 

Untuk itu unit ini dibagi atas 2 ruang utama dengan pengkondisian berbeda 

yaitu  

· Ruang pembakaran (tungku) 

Ruang ini harus terlindung dari angin karena dapat menurunkan suhu 

tungku (pada sistem tradisional tungku ditutup dengan lapisan genting), 

dalam hal ini dengan tungku yang lebih modern dengan jumlah tungku 

yang cukup banyak maka difokuskan pada pembuatan ruang khusus yang 

kedap angin sehingga suhu panas tetap terjaga. 
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Gambar VII. 19 Ilustrasi Unit Produksi 
Sumber. Ilustrasi penulis 

Gambar VII. 20. Pengembangan massa 
antar  unit 

Sumber. Ilustrasi penulis 

· Ruang pendingin dan destilasi 

Dilengkapi dengan cerobong yang dapat menjalankan 2 fungsi sekaligus 

yaitu sebagai penyalur asap dari pembakaran dan mengalirkan udara panas 

yang terdapat di sekeliling bak pendingin ke luar bangunan, sehingga 

udara dalam ruang tidak terlalu panas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari 

pengembangan elemen bangunan per unit secara umum menghasilkan satu 

kesatuan gubahan antar unit sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cerobong Atap miring

Sirip 

Untuk m e ng a lirka n  
ud a ra  p anas ya ng  
terdapat dalam ruang

Untuk membelokkan angin 
tenggara ke da lam ruang 
p e n y u l i n g a n

S a n g a t  
m e m un g kinka n  
d ijad ikan sesua i 
konsep atap dingin 
( d o b e l )

Gabungan Pengembangan

Massa Antar Unit
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6. ANALISA BAHAN DAN WARNA BANGUNAN 

Sesuai dengan kondisi tropika basah, secara umum digunakan bahan yang ringan, 

tipis dan terbuka. 

e. Bahan Atap 

Digunakan atap alumunium, hal ini dengan pertimbangan daya reflektansi 

yang besar tehadap sinar matahari, dengan dilengkapi lapisan polycarbonate 

pada bagian plafon untuk mereduksi panas. 

f. Bahan dinding 

Digunakan dinding bata yang terbukti cocok untuk daerah tropis (memiliki 

rambatan panas yang cukup panjang yaitu sekitar 8 jam). Untuk bahan dinding 

bagian dalam disesuaikan dengan fungsi ruang untuk unit penelitian dan unit 

produksi dilengkapi dengan lapisan dinding keramik dengan tinggi 

disesuaikan dengan kebutuhan (untuk menjaga kebersihan ruang / mudah 

dibersihkan) 

g. Bahan lantai 

Digunakan bahan lantai dari berbagai bahan tergantung dari keperluan tiap 

ruang. Untuk area terbuka (kecuali area parkir) dalam hal ini seperti  ruang di 

bawah bangunan yang diangkat (panggung) menggunakan lantai dari batu 

alam hal tersebut dikarenakan letaknya yang terbuka memungkinkan kontak 

dengan udara dan air sehingga diperlukan bahan yang tahan cuaca. 

Pada area yang lebih ke dalam (yang masih memungkinkan hubungan dengan 

area luar) digunakan lantai teraso, sedangkan untuk lantai di dalam ruang 

digunakan lantai keramik.  

h. Warna dan elemen – elemen permukaan 
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Untuk pemilihan warna perhatian diberikan untuk mengurangi kesilauan 

sekaligus mengurang penyerapan panas permukaan. Dari 2 kepentingan 

tersebut diambil jalan tengah menggunakan warna muda (pertengahan).  

Secara lebih khusus digunakan warna coklat muda (krem)  pada permukaan 

yang luas bisa pula dengan warna kelabu,   krem dan hijau muda pada bagian 

lain (kesesuaian dengan lingkungan), untuk bidang kecil (sempit) digunakan 

warna yang lebih tua untuk menghindari kesan monoton. 

 

H. ANALISA SISTEM STRUKTUR DAN UTILITAS 

3. ANALISA SISTEM STRUKTUR 

a. Bangunan unit pengelola dan unit penelitian 

· Struktur Pondasi 

Menggunakan sistem pondasi tiang pancang  dengan pertimbangan tinggi 

bangunan sekitar 4 lantai dengan kontur yang cukup ekstrim 

(memungkinkan kelabilan tanah), untuk kedalaman tiang pancang 

didasarkan pada kedalaman tanah keras yang berbeda tergantung kontur. 

· Super Struktur 

Digunakan sistem rangka balok sebagai pengikat antar kolom dengan 

ukuran disesuaikan dengan ukuran dan jarak antar kolom yang diikat. 

Sebagai penopang digunakan kolom beton, pada bagian antar unit yang 

memiliki kedalaman kontur mencolok diberikan sisten dilatasi. 

· Struktur Atap 

Dengan bentuk dasar mirip limasan (sederhana) dengan bentang cukup 

lebar maka dipilih kuda – kuda baja sebagai rangka utama. Untuk 

kemiringan atap yang landai langsung menggunakan baja IWF sebagai 

penopang. 
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Ketinggian pond asi footplat 
beda tergantung kedalaman lapisan keras

Modul standart 6 X 4 Modul 6 x 8
untuk space 
yang lebih lebar

Zone produksi

Sistem

Struktur
Bentang  lebar dengan 
kolom  leb ih besar

 

b. Bangunan Unit Produksi 

Dalam hal ini pertimbangan yang digunakan adalah : 

Untuk struktur kolom dan atap digunakan kombinasi antara struktur rangka 

baja dengan atap gabungan antara plat beton dan plat tipis zyncalume. 

Berkaitan dengan antisipasi bahaya kebakaran, pada bagian atap dilengkapi 

dengan lobang udara (ventilasi sebagai tempat keluarnya asap, dimana lobang 

tersebut direncanakan terdapat pada tiap satuan bentang (± 6m). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Bangunan Unit Pembudidayaan 

Menggunakan struktur rangka baja hal tersebut dilakukan dengan 

pertimbangan kemampuan untuk mengikuti bentuk yang diinginkan (miring), 

kemampuan bertahan dialam terbuka serta kesesuaian dengan bahan kaca 

solarcool dan paranet di atasnya, dan kemampuannya dalam struktur bentang 

lebar. 

Gambar VII. 21. Sistem struktur  
Sumber. Ilustrasi penulis 

Gambar VII. 22. Sistem struktur 
instalasi produksi 

Sumber. Ilustrasi penulis 

Kuda-kuda Baja
Lubang ventilasi

Kemungkinan penempatan 
derek gantung
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Gambar VII. 24. Sistem kerja reflektor 
Sumber. www.solar-electric.com  

 

4. ANALISA SISTEM UTILITAS 

h. Sistem Mekanikal dan Elektrikal 

Dalam hal ini sistem ME digunakan 3 sumber tenaga sekaligus yaitu jaringan 

listrik PLN, panel surya dan genset. 

Adapun pemanfatannya listrik PLN digunakan sebagai pensuplai utama 

kelistrikan dan rolling pada atap greenhouse.  

Panel surya digunakan pada unit penyulingan, dimana panas yang diperoleh 

dapat dimanfaatkan untuk menaikkan suhu tungku penyulingan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bila keaadaan memungkinkan panel surya dapat digunakan untuk 

menggerakkan rolling pada greenhouse setelah sebelumnya disimpan dalam 

baterai. (Pada saat hujan cenderung tidak ada sinar matahari). 

Sedangkan genset digunakan sebagai cadangan apabila 2 sistem tersebut tidak 

berfungsi. 

 
 

 Tempat menyimpan energi jika 
akan digunakan pada rolling 
greenhouse 

Panel Surya Tungku 
Pemanas 

Baterai  

Rolling 
Greenhouse 

Gambar VII. 23. Sistem struktur unit 
budidaya 

Sumber. Ilustrasi penulis 
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Bagan VII.1. Sistem Kerja 
Kelistrikan 

Sumber. Sintesa penulis   

Bagan VII.2. Sistem Suplai Air 
Sumber.Sintesa penulis   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i. Sistem Suplai Air Bersih 

Secara umum sumber air yang digunakan adalah dari tandon air besar yang 

terdapat  di sektor XI wahana Mangunan yang selama ini melayani kebutuhan 

air di wahana tersebut. Hal ini dimungkinkan sebab ketinggian sektor XI lebih 

tinggi dibanding sektor IV. 

· Untuk selanjutnya air dipompakan dan dibagi 2 buah bak yang masing-

masing untuk fungsi produksi dan fungsi pengelola, penelitian dan 

budidaya dengan  melalui sistem gravitasi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

II
III

IV

V
VI

VII
VIII

IX X

XIXII

Ke makam Imogiri

Jalan tembus

Ke Pathuk

Ke Cempluk 

Kec Imogiri

Utara

Bangunan lama
Bangunan baru

Pipa instalasi a ir lama

Sumber air
dan tandon I

Untuk kelompok 
bangunan yang lebih 

tinggi 

Sistem 
grafitasi 

Sumber air Bak I 

Air hujan  

Bangunan  Bak II Pompa/pembagi 

Gambar VII 25. Sistem suplai air bersih 1 
Sumber. Ilustrasi penulis 
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j. Sistem Pemadam Kebakaran 

· Fire Alarm 

Berfungsi untuk memperingatkan bahaya kebakaran pada tahap awal. 

Digunakan secara otomatis maupun manual. 

ü Otomatis 

- Smoke detector, alat sensor terhadap timbulnya asap yang 

berlebihan 

- Thermal comfort, alat sensor terhadap panas/peningkatan kondisi 

suhu 

Asumsi perhitungan jumlah smoke detector dan thermal control 

1 detector melayani areal 75 m2, dibutuhkan 2592,6 / 75 = 34,5 = 35 buah 

ü Manual  

Menggunakan alat push bottom box, dengan cara menekan tombol 

yang ada pada setiap ruangan bila terjadi kebakaran. 

· Hydrant Box 

Menggunakan jaringan pipa bertekanan tinggi yang disambungkan dengan 

selang. 

Asumsi perhitungan kebutuhan air 

Radius  jangkauan 75 m2 sehingga jumlah yang diperlukan adalah  2592,6 / 75 = 

34,5 = 35 buah. Dengan ukuran 15 mm mampu menghasilkan 50 lt/menit dan mampu 

bekerja selama 30 menit. 

tampung
Bak 

Bak cuc i
ProduksiPompa 

Suplai air
 Ta naman

Gambar VII 26. Sistem suplai air bersih 2 
Sumber. Ilustrasi penulis 
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Bagan VII. 3. Sistem Pemadam 
Sumber. Sintesa penulis   

Air yang dibutuhkan adalah 25 x 50 x 30 = 37.500 lt. kebutuhan tersebut dipasok 

oleh tangki air yang apabila tidak mencukupi digunakan air sungai pada dam yang 

ada di lokasi wahana Mangunan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

· Sprinkler Gas 

Digunakan untuk kebakaran yang terjadi pada ruang yang memakai 

peralatan elektronik dan ruang dengan koleksi berharga (arsip, buku, 

herbarium, koleksi) 

Ruang yang direncanakan menggunakan sprinkler gas : 

- R. Arsip Utama      :   16      m2 

- R. Penabur      :   13,35 m2 

- R. Inkubasi      :   14,2   m2 

- R. Plantula      :   28,4   m2 

- R. Lemari Asam      :     8,5   m2 

- Instalasi Herbarium, Simplisia dan Koleksi   : 137,6   m2 

Total luasan pelayanan ruang     : 218,05 m2 

Asumsi perhitungan kebutuhan karbondioksida : 

Bak II 

Sungai/Dam  
Kedung Bunder 

Pompa 

Pompa 

Hydrant box Sprinkler 

I

II
III

IV

V
VI

VII
VIII

IX X

XIXII

Ke makam Imogiri

Jalan tembus

Ke Pathuk

Ke Cempluk 

Kec Imogiri

Utara

Bangunan baru

Pipa instalasi air lama

Sumber air
dan tandon I

Kedung bunder

Gambar VII. 27. Ilustrasi sumber air 
Sumber. Ilustrasi penulis 
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Kebutuhan 3,75 m3/m2 ruang. Total kebutuhan  218,05 x 3,75 = 817,6 m3. volume 

karbondioksida yang diperlukan adalah 40% x 817,6 = 327,1 m3. 

· Sprinkler Air 

Digunakan  pada ruang yang tidak menggunakan peralatan elektonik dan 

tidak memiliki koleksi yang perlu pengamanan khusus. 

Asumsi perhitungan kebutuhan air : 

Luas ruang 2011,55 m2. menggunakan sprinkler 0,2 gallon/menit/m2. dengan masa 

aktif 20 menit, total kebutuhan 0,2 x 2011,55 x 20 = 8046,2 gallon = 29.770 liter. 

· Fire Extinguiser 

Tabung karbondioksida 

portable untuk memadamkan 

api secara manual. 

Ditempatkan pada daerah – 

daerah strategis agar mudah 

dijangkau dan dikenali pada 

ruang – ruang yang memiliki 

resiko kebakaran tinggi 

 

 

 

k. Sistem Penangkal Petir 

Sesuai dengan kondisi daerah yang 

memiliki bahaya petir cukup timggi, bangunan menggunakan penangkal petir 

sistem faraday, dimana tiang setinggi 50 cm dipasang pada atap untuk 

selanjutnya dihubungkan pada ground menggunakan kawat tembaga 

l. Sistem Telekomunikasi 

· Internal 

Menggunakan intercome antar ruang dan PABX system untuk 

menghubungkan setiap unit dengan unit lain. Sistem sambungan 

menggunakan kawat. 

· Eksternal 

Komunikasi instansi balai dengan pihak luar  

m. Sistem drainase  

Gambar VII. 28. Sistem Pemadam 
kebakaran 

Sumber. Ilustrasi penulis 
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Dalam hal ini menggunakan penggabungan antara sistem drainase terbuka dan 

sistem drainase tetutup adapun sistem drainase ini hanya dikhususkan untuk 

aliran air hujan saja, dengan pertimbangan : 

· Penggunaan drainase tertutup (dalam pipa) direncanakan pada daerah 

dengan kondisi kontur asli (tanpa perkerasan) hal ini ditujukan untuk 

menjaga kondisi struktur tanah agar tidak longsor akibat pemusatan aliran 

air terbuka yang memungkinkan luapan pada sisinya. 

· Penggunaan drainase 

terbuka pada daerah 

dengan kemungkinan 

perkerasan lapisan 

tanah (kemungkinan 

longsor kecil) sekaligus 

dapat mengalirkan air 

kesegala arah. Untuk 

menjaga keamanan 

digunakan teralis 

penutup drainase. 

n. Sistem Sanitasi dan 

Pengolahan Sampah 

Dibedakan menjadi beberapa macam menurut sumbernya : 

· Air kotor cair 

Berasal dari KM, pantry, laboratorium dan unit produksi. Dalam hal ini 

diberikan saluran khusus (tetutup) untuk selanjutnya diarahkan pada bak 

pengolah limbah setelah cukup aman dialirkan ke dalam sumur resapan. 

· Air kotor padat 

Berasal dari WC, pengolahan dilakukan dengan cara pemberian 

septicktank ( mendapat water treatment melalui pemberian lapisan pasir 

dan kerikil ditambah pemberian cesspoll-septic treatment ) untuk 

selanjutnya dialirkan ke sumur resapan. 

  

 
 

 

Gambar VII. 29. Sistem Drainase 
Sumber. Ilustrasi penulis 
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