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BAB 1  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan zaman diikuti dengan perkembangan ilmu 

teknologi telah mengubah segala aspek dalam kehidupan manusia. 

Dengan demikian, manusia harus bisa menyesuaikan perkembangan 

zaman agar tidak tertinggal. Saat ini banyak temuan hasil 

perkembangan teknologi yang sudah ada, maupun yang baru 

ditemukan. Semua aspek sudah canggih, bahkan teknologi dapat 

menggantikan manusia itu sendiri. Oleh karena itu manusia dituntut 

untuk dapat menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan-

perubahan yang ada mendorong manusia untuk terus belajar dan 

berkompetisi untuk menyesuaikan dengan zaman. Proses belajar 

tersebut tentunya tidak cukup dengan mengikuti kegiatan belajar 

mengajar di sekolah saja. Untuk membantu mengembangkan pola 

pikir dan pengetahuan masyarakat dapat melalui pembangunan 

sarana dan prasarana pendidikan formal maupun non formal.  

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan alam 

melimpah, mulai dari potensi kelautan, kehutanan, pertanian, 

peternakan dan perkebunan. Potensi-potensi alam tersebut 

dimanfaatkan oleh peduduk Indonesia sebagai mata pencaharian, dan 

potensi wisata. Menurut The International Ecotourism Society (2000) 

dalam Agrowisata Sebagai Pariwisata  Alternatif Indonesia, hingga 2 

dekade kedepan pertumbuhan jumlah wisatawan diperkirakan 4,1 % 

tiap tahunnya. 

Kantor Menteri Negara Riset pada tanggal 7 september 2001 

telah mengeluarkan Keputusan Menteri No.75/M/Kp/IX/2001 tentang 

Kebijakan Pembudayaan Iptek melalui Pembangunan Pusat Peragaan 
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Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah (Science Centre). Science 

centre atau PP-IPTEK merupakan sarana pembelajaran diluar sekolah 

untuk mengembangkan budaya ilmu pengetahuan dan teknologi 

dengan cara yang interaktif, sehingga menghibur dan dapat diterima 

dengan mudah oleh masyarakat, khususnya pelajar. 

Dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia yang 

dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019 menetapkan arah 

kebijakan dan strategi pembangunan dibidang IPTEK dengan 

menargetkan pembangunan 100 Techno Park di Kabupaten/ Kota dan 

Science Park disetiap provinsi. Terdapat 9 butir prioritas 

pembangunan (Nawa Cita) salah satuya yaitu pada butir ke-6 adalah 

meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar 

internasional, yaitu dengan membangun Science dan Techno Park di 

daerah-daerah. 

Dilansir dari laman website Kementrian Riset, Teknologi, dan 

Pendidikan Tinggi, untuk provinsi Jawa Barat akan terdapat 8 Science 

dan Techno Park yang tersebar dibeberapa daerah di Jawa Barat 

seperti Cimahi, Cirebon, Bogor, Jatinagor, Bandung, dan Kabupaten 

Bandung. Dari ke-8 Science dan Techno Park yang ditetapkan 

tersebut , hanya di Kabupaten Bandung Barat saja yang belum 

tersedia. 

Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat, 

tanaman Hortikultura merupakan kontributor terbesar yaitu sebesar 

34,47 persen, disusul Tanaman Pangan sebesar 25,87 persen, 

Peternakan sebesar 19,56 persen, Tanaman Perkebunan sebesar 

9,85 persen dan Perikanan sebesar 8,16 persen dari seluruh nilai 

tambah subkategori. Sementara itu, kontribusi dua subkategori lain 

terhadap kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masing-

masing kurang dari dua persen. Kontribusi subkategori Jasa Pertanian 
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dan Perburuan serta Kehutanan dan Penebangan Kayu masing-

masing adalah sebesar 1,66 persen dan 0,43 persen. 

Fasilitas yang disediakan dalam science centre, khususnya di 

Kabupaten Bandung Barat masih sebatas alat peraga non alam. Saat 

ini di Kabupaten Bandung Barat sendiri belum memiliki science centre 

berbasis alam. Dengan adanya science centre berbasis alam akan 

menumbuhkan kepekaan masyarakat terhadap alam. Peran alam 

sangat penting bagi kegiatan edukasi anak untuk mengembangkan 

pola pikir, dan instinct anak. 

Kecamatan Lembang merupakan daerah yang terkenal akan 

agro wisatanya mulai dari hortikultura, perhutanan, dan perkebunan. 

Kekayaan alam yang melimpah membuat Kecamatan Lembang 

berkembang menjadi kawasan agro. Aktivitas yang sering dijumpai di 

Kecamatan Lembang yaitu budidaya sayuran, budidaya anggrek, 

serta budidaya lebah madu. 

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, diperlukan 

sarana pendidikan science centre berbasis alam di Kecamatan 

Lembang, Kabupaten Bandung Barat. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Perkembangan zaman memicu manusia untuk menguasai ilmu 

 pengetahuan dan teknologi  

2. Sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi di 

Kabupaten Bandung Barat masih minim 

3. Belum tersedia science park di Kabupaten Bandung Barat 

4. Belum tersedia science center berbasis alam 
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1.3 Maksud dan Tujuan 

1.3.1 Maksud 

Maksud dari perancangan ini yaitu untuk menyediakan 

fasilitas pendidikan non-formal berupa pusat sains berbasis 

alam untuk mengembangkan pola pikir anak dan menambah 

wawasan anak. 

1.3.2 Tujuan 

1. Menyediakan ruang bagi masyarakat untuk mengembangkan 

 sumber daya pertanian setempat 

2. Mengembangkan sumber daya manusia setempat 

3. Menciptakan science park berbasis alam dengan 

menghadirkan landscape berupa agro wisata 

4. Menciptakan laboratorium riset 

5. Menciptakan science park yang ramah, nyaman, dan aman 

bagi anak usia 7
th

 – 12
th

. 

1.4 Masalah Perancangan 

1. Bagaimana merancang sebuah science park yang 

mempertahankan lingkungan alam sekitarnya? 

2. Bagaimana mengolah ruang dan sirkulasi yang baik dalam 

perancangan science park? 

3. Bagaimana mengolah taman sains yang ramah, nyaman, dan 

aman bagi anak? 

4. Bagaimana membudidayakan anggrek disesuaikan dengan iklim 

lokal? 

5. Bagaimana membudidayakan anggrek disesuaikan dengan sifat 

anggrek tersebut? 

6. Bagaimana penataan ruang untuk anggrek hybrid dan spesies? 

7. Bagaiman penataan ruang budidaya lebah madu untuk wisata 

edukasi? 

8. Bagaimana penataan ruang budidaya sayur untuk wisata edukasi? 
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1.5 Pendekatan Perancangan 

1. Studi lapangan terhadap lahan yang akan dirancang dengan 

 memperhatikan kondisi lingkungan sekitar, dan suasana tapak. 

2. Studi banding mengenai proyek sejenis yang meliputi fungsi dan 

 pemecahan masalah. 

3. Studi literatur mengenai sarana edukasi, dan pengolahan tapak. 

4. Studi literatur mengenai science park 

5. Studi literatur mengernai agrowisata, agro perkebunan, 

hortikultura, dan perhutanan. 

1.6 Ruang Lingkup dan Batasan 

1.6.1 Ruang Lingkup 

1. Fasilitas untuk anak dan remaja untuk memenuhi kebutuhan 

proses belajar dengan menyenangkan. 

2. Berorientasi kepada edukasi dan pengembangan pola pikir 

dan menambah wawasan anak.  

1.6.2 Batasan 

1. Agricultural Science Park merupakan taman sains yang 

berorientasi kearah agro wisata yang diperuntukan untuk 

anak-anak sebagai media belajar. 

2. Agricultural Science Park sebagai pusat penelitian akademisi 

dalam bidang agro. 

3. Agricultural Science Park selain sebagai sarana belajar 

untuk anak-anak, tetapi juga sebagai sarana rekreasi 

keluarga. 

4. Pemerintah dengan kerjasama dengan lembaga riset dan 

lembaga pendidikan tinggi. 
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1.7 Kerangka Berpikir 

 

 

  

JUDUL / KASUS 

AGRICULTURAL SCIENCE 

PARK 

STUDI LITERATUR 

1. Arsitektur landscape 

2. Science park 

3. Agrowisata 

 

 

KRITERIA PERANCANGAN 

1. Program ruang agro wisata 

dan science park 

2. Standar perancangan science 

park 

3. Standar Perancangan 

Agrowisata 

ANALISIS 

KONSEP 

Pengembangan Desain Desain Skematik Pengembangan Struktur & 

Konstruksi 

HASIL RANCANGAN 

STUDI EMPIRIS 

1. Studi Banding 

2. Studi Lapangan 

3. Wawancara 

 

PERMASALAHAN 

TEMA 

Organik 
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1.8 Sistematika Pembahasan 

BAB I  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini memuat latar belakang yang mencakup pembangunan 

agricultural science park, rumusan masalah, maksud dan tujuan, 

kerangka berpikir, serta metode penyususnan laporan. 

BAB II DESKRIPSI PROYEK DAN ANALISA 

Dalam bab ini memuat penjelasan mengenai proyek secara umum, 

program kegiatan, analisa dan kebutuhan. 

BAB III ELABORASI TEMA 

Dalam bab ini memuat tema dari proyek dengan definisi-definisinya. 

Serta menguraikan kriteria-kriteria yang diperoleh dari tema tersebut 

dan hubungannya menyangkut fungsi dan bentuk.  

BAB IV ANALISA 

Dalam bab ini memuat data, dan analisa tapak dengan lingkungan 

sekitarnya, dan guidelines. 

BAB V KONSEP RANCANGAN  

Dalam Bab ini memuat konsep perancangan, prinsip, dan kriteria 

perancangan. 

BAB VI  HASIL RANCANGAN 

Dalam Bab ini memuat hasil perancangan AGRICULTURAL 

SCIENCE PARK yang meliputi denah, site plan, block plan, 3D 

massa dan tapak 3D suasana eksterior maupun interior. 

  


