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ABSTRAKS 

A batik kawung used an implementation of the concept of a ripah tables of jinawi on designing rice 
research and development in kulon progo.In the region kulon progo there is still stretched, rice 
fields rice fields is identical with poverty.Whereas, rice fields is a symbol of wealth a ripah tables 
of jinawi.A ripah jinawi tables of the images of the rich soil and prosperous, in accordance with 
the context of the design of facilities for research and development of this. rice seedsThat led to 
decrease in the interest of the younger generation on agriculture pad.It takes a container to 
exchange the science for the expert, researchers, farmers, educational institutions, local residents 
as well as the general public to develop technology that sustainable and can create perbenihan rice 
that is tough to guarantee the fulfilment of the proper principle the number of, , varieties the 
quality of, time, locations and. Price. Through design objects is an attempt to combine the research 
with rice agricultural education .The implementation of a batik kawung with the basic shape of 
ditransformasi also had a fertility symbol at the stage of the building having 4 ( side of the central ) 
with 1 .The process of designing with meruntut one by one of matter , material , and architecture 
was intended to produce a quality of architecture which unites penghayatan users design with the 
object . 
 
Kata kunci : Kawung, research, ricefields, paddy, KulonProgo 
 
 

I. PENDAHULUAN 

Mengacu pada Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045 dengan Topik Riset Reforma 
Agraria dan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014-2019 yang 
menetapkan salah satu sasarannya adalah Terbangunnya 100 Techno Park di daerah-daerah 
Kabupaten/Kota dan Science Park di setiap Provinsi. Maka perlu dikembangkannya pendidikan 
nonformal pertanian pangan organik. 

 
Selain itu dengan berkembangnya infrastruktur pembangunan di Kulon Progo yang 

mengurangi lahan pertanian serta berkurangnya minat generasi muda dengan pertanian. Diharapkan 
kawasan ini dapat menjadi solusi dari berbgai permaslahan pembangunan dan meningkatkan 
perekonomian masyarakat lokal. Konsep dasar Fasilitas Riset Padi Gemah Ripah Loh Jinawi 
adalah gambaran dari tanah yang subur, tentram dan makmur yang sesuai dengan konteks dari 
objek rancangan fasilitas riset dan pengembangan benih padi ini di JATP Kulon Progo ini. 
Diharapkan akan menjadi wadah untuk bertukar ilmu bagi ahli pertanian, peneliti, petani, institusi 
pendidikan, warga lokal serta masyarakat umum dengan mengembangkan teknologi yang 
berkelanjutan dan dapat menciptakan perbenihan padi yang tangguh dengan menjamin pemenuhan 
prinsip tepat jumlah, varietas, mutu, waktu, lokasi serta harga. 
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Dari berbagai uraian yang telah dikemukakan, maka munculah ide atau gagasan yaitu 

“Perancangan Fasilitas Riset dan Pengembangan Benih Padi di Jogja Agro Techno Park, Kulon 
Progo DIY ”. 

 
Adapun Rumusan masalah yang ada sebagai berikut : 

1. Bagaimana merencanakan dan merancang fasilitas riset dan pengembangan pertanian padi yang 
berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan pangan di JATP Kulon Progo? 

2. Bagaimana merencanakan dan merancang wadah untuk bertukar ilmu bagi ahli pertanian, 
peneliti, petani, institusi pendidikan, warga lokal serta masyarakat umum? 

3. Bagaimana membangun hubungan keterkaitan antara alam, budaya, ekonomi, teknologi dan 
arsitektur dengan memanfaatkan potensi alam sekitar? 

4. Bagaiaman rancangan ini dapat menjadi sarana yang asik, menarik , rekreatif dan edukatif 
bagiahli pertanian, peneliti, petani, institusi pendidikan, warga lokal serta masyarakat umum? 

 
Batasan Perancangan 
1. Fungsi 

a. Fungsi Primer 
Sebagai penelitian dan pengembangan teknologi benih padi 

b. Fungsi Sekunder 
Mewadahi aktivitas pengunjung dan pengelola 

2. Pengguna 
- Para ahli 
- Pengolah 
- Pengelola 
- Peneliti 
- Petani 
- Pengunjung instansi pendidikan 

 
 

II. METODE  
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Gambar 2.1 Alur Pemikiran. 

Metode pengumpulan data ini diperoleh antara lain : 

a. Studi Kasus 
Pengumpulan data melalui survei lokasi eksisting dengan tujuan mencari tahu permasalahan 

dan kendala yang ada di lokasi eksisting. 
b. Studi Literatur 

Metode pengumpulan data dari buku-buku referensi, standart, internet yang berhubungan 
dengan penelitian ini. 
c. Studi Banding 

Metode pengamatan objek-objek sejenis untuk mendapatkan gambaran tentang objek yang di 
rancang. 
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III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Pengertian Perancangan 

 Perancangan adalah suatu proses, cara atau aktivitas kreatif untuk membawa kepada 
sesuatu yang baru dan bermanfaat yang sebelumnya tidak ada, A. Davis mengusulkan serangkaian 
prinsip-prinsip dasar dalam perancangan/desain sebagai berikut : 

a. Proses desain tidak boleh menderita karena tunnel vision. 
b. Desain tidak boleh berulang. 
c. Desain harus terstruktur untuk mengakomodasi perubahan. 
d. Desain harus terstruktur untuk berdegradasi dengan baik, bahkan pada saat data dan event-

event menyimpang atau sedang menghadapi kondisi operasional. 
e. Desain bukanlah pengkodean dan pengkodean bukanlah desain. 
f. Desain harus dinilai kualitasnya pada saat desain dibuat, bukan setelah jadi. 
g. Desain harus dikaji untuk meminimalkan kesalahan-kesalahan konseptual (semantik). 

 

3.2 Deskripsi Lokasi 

Perancang melakukan perwujudan gagasan dengan menetapkan beberapa parameter awal 
perancangan. Adapun parameter perancangan tersebut merupakan hasil dari analisis terhadap 
konteks tapak tempat rancangan berada dan kemungkinan potensi serta masalah yang dihasilkan. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Tapak terletak di Dusun Kemiri, Desa Wijimulyo, Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulon 
Progo, D.I. Yogyakarta, tapak merupakan area sawah yang masih luas sehingga  berpotensi untuk 
beradaptasi dari fungsi bangunan serta akan mudah untuk mengatur kemungkinan aliran air. 

 

3.3 Data Site 

 

gambar  3.1:Peta DIY dan Kabupaten Kulon Progo 
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Gambar 3.3 Site lokasi riset dan pengembangan benih padi 
 

Luas ± 25.000 
Panjang Timur (depan) : 360 m 
Panjang Selatan : 80 m + 120 m 
Panjang Barat : 275 m 
Panjang Utara : 185 m 
Lebar jalan depan tapak : 8 m 
 
Batasan sekitar site, antara lain : 
1. SMK Negeri 2 Nanggulan dan SMP Negeri 2 Nanggulan 
2. Arah menuju Kota Yogyakarta 
3. Arah menuju NYIA dan wisata pantai kulon progo 
4. Kali Progo 
5. Area Persawahan yang luas 
6. Pedukuhan Kemiri 
 

3.4 Analisa Fungsi 

Fasilitas Riset dan Pengembangan Benih Padi di Jogja Agro Techno Park ini meiliki fungsi 
beberapa kelompok kebutuhan ruang yang dibedakan berdasarakn kepentingannya, yaitu : 

A. Fungsi Primer 

Fungsi Primer merupakan fungsi yang paling utama dalam rancangan ini. Terdapat kegiatan 
utama di Balai Benih dan Produksi Padi di Jogja Agro Techno Park, yaitu kegiatan para ahli 
peneliti dan ilmuan yang mengembangkan pertanian khusunya padi, jenis-jenis laboratorium, 
gudang peralatan pertanian padi dan sawah ekstensif. 

B. Fungsi Sekunder 

Fungsi Sekunder merupakan fungsi yang digunakan untuk mendukung atau menunjang 
fungsi utama. Kegiatan-kegiatan tersebut terdiri dari kegiatan edukasi yang ditujukan kepada siswa, 
mahasiswa, para ilmuwan dan masyarakat.  

C. Fungsi Penunjang  

Fungsi Penunjang adalah fungsi yang mendukung terlaksananya aemua kegiatan baik primer 
maupun sekunder. Pada fungsi penunjang terdapat kegiatan pendukung yang dikelompokkan dalam 
fungsi penunjang umum. 
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3.5 Konsep  
3.5.1 Konsep Kawasan 

Rencana konsep kawasan pada kawasan ini merupakan goal dari konsep dasar “ Riset 
Penelitian Padi Gemah Ripah Loh Jinawi “  yang pada dasarnya mengajak masyarakat dan generasi 
muda untuk lebih menghargai dan peduli mengenai pertanian pangan. Gemah ripah loh jinawi 
sendiri adalah gambaran dari tanah yang subur tentram dan makmur. Kemudian esensi dari bentuk 
motif batik kawung yang bentuk dasarnya berupa biji dan juga memiliki makna kesuburan di 
terapkan pada konsep kawasan dengan transformasi filosofi dari motif batik kawung itu sendiri, 
yaitu 4 penjuru (mata angin) dengan 1 pusat ditengahnya. Filosofi tersebut diterapkan pada konsep 
kawasan dengan pancer di tengah sebagai area komunal, dimana peneliti, petani serta intansi 
pendidikan dapan bertemu. Mengingat karakter lokasi dari rancangan riset dan pengembangan padi 
ini adalah di Daerah Istimewa Yogyakarta yang ramah dan berbudaya. 

 

 

 

 

 



8 
 

3.5.2 Konsep Bentukan  
 

 

 

3.5.3 Konsep Material 
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Konsep Interpendensi yakni hubungan antara manusia, budaya dan alam yang menjadi 
sebuah desain arsitektural yang sesuai dengan konteks daerah. 
konsep ini bertujuan untuk saling menghargai antara manusia sebagai pengguna, budaya sebagai 
acuan desain dan alam sebagai material utama 

 

3.6  Desain 

  

 

Gambar : masterplan 
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Gambar : laboratorium dan sawah indoor 

  

Gambar : interior laboratorium 

  

Gambar : interior sawah indoor 
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Gambar : sawah percobaan/ sawah tematik 

  

Gambar : Display Benih Padi dan Herbarium Padi 

        

Gambar : Kantor Pengelola 

 

IV. KESIMPULAN 

Perancangan fasilitas riset dan pengembangan benih padi di Jogja Agro Techno Park, Kulon 
Progo berfungsi sebagai wadah untuk bertukar ilmu bagi institusi pendidikan, warga lokal serta 
masyarakat umum dengan cara memanfaatkan potensi alam dan budaya yang ada yang dapat 
meningkatkan kesejahteraan petani serta warga lokal. Dengan adanya penunjang wisata edukasi 
pertanian pangan padi ini diharapkan para petani dan warga lokal Kulon Progo mampu 
membudidayakan dan mengembangkan pertaniannya serta institusi pendidikan maupun wisatawan 
dapat menghargai pangan yang dihasilkan oleh petani, sehingga terwujud hubungan 
ketergantungan antara manusia, alam, hewan dan arsitektur dengan baik. 

 

Dengan penerapan konsep dasar Riset dan Pengembangan Benih Padi Gemah Ripah Loh 
Jinawi yang di implementasikan pada ide bentuk dari motif batik kawung yang keduanya memiliki 
makna kesuburan sesuai dengan konteks rancangan serta lokasi rancangan yang beradadi daerah 
yang ramah dan berbudaya. 
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