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ABSTRAK 

 

      Dinamisme Kota Solo tak lepas dari pesatnya perkembangan di berbagai sektor, 

terutama ekonomi.Hal ini tentunya sangat menguntungkan bagi kehidupan masyarakat 

Solo. Namun di sisi lain, hal tersebut juga menimbulkan dampak negatif. Salah satu 

diantaranya adalah sampah, produk samping dari segala macam kegiatan yang tak 

terhindarkan lagi.Sekelumit masalah persampahan yang berpacu dengan konsekuensi 

logis pertumbuhan di berbagai sektor serta fenomena degradasi lingkungan telah 

mendesak Pemerintah Kota Solo untuk menentukan kebijakan dan langkah penanganan 

yang lebih kreatif dan inovatif untuk mengatasinya, terlebih saat ini satu-satunya TPA 

Kota Solo sudah dalam kondisi overload. Akan tetapi, meskipun berada dalam fase kritis 

TPA Putri Cempo mempunyai simbiosis mutualisme dengan kampung disekitarnya, 

terutama dalam hal persampahan. Adanya simbiosis mutualisme ini berpotensi menjadi 

entry point terwujudnya sebuah kampung wisata hijau berbasis masyarakat yang akan 

diaplikasikan pada Kampung Jatirejo sebagai upaya perbaikan kampung dan diharapkan 

juga menjadi salah satu jawaban masalah persampahan di Kota Solo. Namun tentunya 

upaya ini membutuhkan koordinasi dari semua stake holders yang berkompeten, terutama 

Pemerintah Kota Solo dan juga partisipasi dari masyarakat, baik dari tahap perencanaan 

hingga pengelolaannya. 

      Solo Recycle Craft Village merupakan upaya perwujudan dari kampung wisata hijau 

berbasis masyarakat yang akan diaplikasikan pada Kampung Jatirejo. Kebutuhan akan 

Solo Recycle Craft Village ini dirasa perlu karena adanya keterdesakan dari permasalahan 

yang ada dan tantangan yang dihadapi, serta melihat potensi dan peluang yang ada sangat 

mendukung perencanaan dan perancangan desain ini. Perancangan Solo Recycle Craft 

Village diharapkan mampu mewadahi kegiatan yang ada sehingga tercipta sinergi antara 

Kampung Jatirejo dengan TPA Putri Cempo dalam upaya pengelolaan dan pengolahan 

sampah Kota Solo secara terpadu dengan metode partisipatif. Dengan penerapan konsep 

green architecture serta memperhatikan konsep ruang dan waktu pada desain 

perancangan ditujukan untuk memperkuat karakter kawasan dan kehidupan sosial budaya 

setempat. 

 

Kata kunci : recycle, craft, village, Solo, partisipatif, green 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The dynamic of Solo city can not be separated from the rapid growth of all kind of 

aspects, particularly economic aspect. This certainly is very advantageous for the lives of 

the citizent of Solo city. But in the other hand, it also causes negative effect. For example 

is waste, the side product of all kind of activity that can not be avoided. Waste problem 

which faces logic consequence of growth in every aspect and environmental degradation 

symptom have forced the government of Solo city to determine rules and steps to handle 

it in more creative and inovative ways. Moreover, the one and only landfill in Solo city 

has been in overloaded condition. Even though it is in such critical phase, Putri Cempo 

landfill has a mutualism symbiocist relationship with the villagers surround, particularly 

in waste matter. It has potency to become an entry point for the realization of a green 

tourism village based on community which is going to be applied on Jatirejo village as an 

effort to repair the village and it is also expected to become one of the solution to 

overcome waste problem in Solo city. It certainly needs to be organized from all the stake 

holders who are competence, particularly the government of solo and also the citizent 

participation, from planning to maintenance. 

      Solo Recycle Craft Village is an effort to create the green tourism village based 

community which is going to be applied on Jatirejo village. The needs of Solo Recycle 

Craft Village is necessary because of the state of emergency from the problem which is 

existed and the challenges which is faced and also considering the potency and 

opportunity which support its plan and design. Solo Recycle Craft Village design is 

expected to be able to mewadahi its activity there so that the sinergy between Jatirejo 

village and Putri Cempo landfill can be created solidly by participative method. The 

application of space and time concept on the design intend to strengthen the character of 

the area and its social and cultural life. 

 

Key words/ tagline: recycle, craft, village, Solo, participative, green  
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PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

1.1.1 Masalah persampahan yang belum teratasi dan kebijakan Pemerintah 

Kota Solo 

TPA Putri Cempo yang menerapkan metode open dumping, juga 

mengalami masalah klise yang ada pada TPA di sebagian besar kota-kota di 

Indonesia. Salah satunya adalah terlampauinya batas usia teknis ditengah 

keterbatasan lahan TPA. Selain itu ada beberapa masalah terkait operasional TPA. 

Ditambah lagi pola hidup masyarakat saat ini yang sedikit banyak mempengaruhi 

keberagaman dan jumlah sampah yang akan ditampung di TPA. 

Kebijakan pemerintah pun tentunya akan berpengaruh terhadap perihal 

persampahan Kota Solo. Dengan melihat kondisi yang dihadapi saat ini 

Pemerintah Kota Solo membuat kebijakan yang berkenaan dengan persampahan 

Kota Solo sebagai berikut : 

a. Pemberian insentif, berupa hadiah/ penghargaan, diskon RPP/K (3R, 

yang berdekatan TPS/ depo/ TPA dll) 

b. Tarif RPP/K bertingkat, semakin besar timbulan sampah akan semakin 

berlipat besarnya tarif yang harus dibayar. 

c. Pasang target pengurangan sampah. 

Bagi daerah yang melakukan 3R, dana pembangunan block grand 

diperbesar. 

d. Fasilitas teknologi ramah lingkungan. 

e. Fasilitas produk daur ulang. 

f. Permudah swasta ikut pengelolaan sampah. 

1.1.2 Simbiosis antara TPA Putri Cempo dengan Kampung Jatirejo sebagai 

entry point terwujudnya kampung wisata hijau berbasis masyarakat  

TPA Putri Cempo dan Kampung Jatirejo mempunyai potensi masing-  

masing yang saling berkaitan satu sama lain. Sehingga bisa dikatakan diantara 

keduanya sudah terjalin sebuah simbiosis. Beberapa potensi yang dimiliki antara 

lain : 



 
 

a. Potensi aspek ekologis 

b. Potensi aspek ekonomis dan sosio-kultur dimana TPA sebagai sentra 

perekonomian masyarakat permukiman 

c. Potensi aspek implementasi program pemerintah 

d. Potensi aspek edukasi dan wisata  

1.1.3     Kreasi dan inovasi dalam pengolahan sampah berbasis masyarakat 

Masalah persampahan yang selalu hangat diperbincangkan, menjadi salah 

satu indikasi bahwa masalah persampahan ini belum sepenuhnya teratasi. Bahkan 

seiring berjalannya waktu masalahnya semakin beragam selain karena pesatnya 

perkembangan teknologi juga adanya perubahan pola hidup masyarakat. Untuk itu 

dibutuhkan kreativitas dan inovasi-inovasi dalam memunculkan solusi yang akan 

digunakan untukmengatasi masalah persampahan yang ada. 

1.1.4     Tanggung jawab manusia terhadap lingkungan hidup 

 “Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat:  

‘Sesungguhnya Aku hendak menjadikan khalifah dimuka bumi.’...” 

(QS. Al Baqarah: 30) 

Allah SWT menciptakan manusia dimuka bumi ini dengan maksud 

menjadikannya sebagai pemimpin (khalifah). Dan manusia akan dimintai 

pertanggungan jawab terhadap apa yang dipimpinnya. Ketika dahulu kala manusia 

dengan segala keterbatasannya berada di alam ini, maka keseimbangan alam ini 

masih terjaga, karena intervensi yang relatif minimum dari manusia. Namun 

ketika manusia mulai dapat menguasai alam dengan segala kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, tanpa mempertimbangkan dan memahami 

karakteristik alam ini (sunnatullah), maka perlahan tapi pasti, baik disadari 

maupun tidak, manusia mulai merusak alam.  

 

1.2 Tujuan  

1.2.1     Tujuan 

       Menyusun konsep penataan atau rancang bangun arsitektur pada kawasan 

TPA Putri Cempo yang bersinergi dengan Kampung Jatirejo dalam mewujudkan 

kawasan wisata hijau berbasis masyarakat dengan konsep ruang dan waktu. 



 
 

PEMBAHASAN 

 

 Pada bab ini akan membahas tentang semua hal-hal yang berkaitan dengan 

objek yang direncanakan yaitu  recycle craft village. 

 

2.1     Tinjauan Sampah  

2.2.1 Pengertian sampah  

Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, 

sampah  adalah  sisa  kegiatan  sehari-hari  manusia  dan/atau  proses  alam  yang 

berbentuk padat. Sampah merupakan bahan padat buangan dari kegiatan rumah 

tangga, pasar, perkantoran, tempat penginapan, rumah makan, industri, puingan 

bahan bangunan dan besi-besi tua bekas kendaraan bermotor. Sampah juga bisa 

dikatakan sebagai hasil sampingan dari aktivitas manusia yang sudah terpakai.  

2.2.2 Jenis-jenis sampah  

Berdasarkan Undang-Undang Pengelolaan Sampah, sampah yang dikelola 

terdiri atas:  

a. Sampah rumah tangga;  

Sampah  rumah  tangga  berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah 

tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. 

b. Sampah sejenis sampah rumah tangga;  

Sampah  sejenis  sampah  rumah  tangga  berasal  dari  kawasan  

komersial,  kawasan  industri,  kawasan  khusus, fasilitas sosial, fasilitas 

umum, dan/ atau fasilitas lainnya. 

c. Sampah spesifik. 

1) sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;  

2) sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;  

3) sampah yang timbul akibat bencana;  

4) puing bongkaran bangunan;  

5) sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau  

6) sampah yang timbul secara tidak periodik. 



 
 

Menurut UU No. 18 Tahun 2008 pasal 2 ayat 5, ketentuan  lebih  lanjut  

mengenai  jenis  sampah  spesifik  di  luar  ketentuan di atas diatur  

dengan  peraturan  menteri  yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang lingkungan hidup. 

 

2.2      Definisi recycle craft village (kampung kerajinan daur ulang) 

Industri  kerajinan adalah  suatu  kegiatan  industri  yang  menghasilkan 

barang-barang kerajinan dengan proses pembuatan menggunakan keterampilan 

atau  teknologi.  Penggunaan  keterampilan  atau  teknologi  yaitu dari  tradisional, 

sederhana, madya, hingga modern atau perpaduan dari tingkat-tingkat teknologi 

tersebut. Selanjutnya barang-barang  yang dihasilkan dijual dan diperdagangkan 

di dalam dan ke luar daerah. 

Penyebaran dan perluasan  kampung-kampung  dalam  suatu  kesatuan 

desa  memungkinkan  terbentuknya dua  macam  pola desa  yakni  pola desa 

tersebar  dan pola desa  terkonsentrasi.  Desa  dengan pola  tersebar  ialah  desa 

yang  lokasi  kampung-kampungnya  tersebar  di  beberapa  tempat  yang 

terpisahkan oleh  sawah,  kebun,  sungai,  jalan,  bukit,  lembah,  dan hutan. 

Dalam hal ini ada kampung induk sebagai pusat desa, biasanya kampung yang 

pertama kali muncul, dan sekitarnya terpencar kampung-kampung lain. Desa 

dengan pola terkonsentrasi  ialah desa  yang  letak kampung-kampungnya 

berpusat  di  suatu lokasi  tertentu,  biasanya  dikelilingi  bangunan  sarana desa  

(balai  desa,  masjid, sekolah, madrasah) yang berpusat di alun-alun desa 

(Ekadjati, 1995).  

  Menurut  Marbun  (1994)  desa-desa asli  yang berfungsi lengkap  

sebagai suatu unit  pemukiman  telah ditata dengan  sarana  fungsional  dalam  

skala yang sederhana. Ada barisan perumahan, rumah upacara, lumbung,  

pemondokan pemuda,  tapian  (tempat  mengambil  air  minum  dan  mandi),  

tempat  beternak, peladangan,  tempat  berburu,  kuburan dan  jalan  setapak.  

Penduduk  desa hidup harmonis dengan alam. Hidup mereka diikat oleh adat dan 

upacara keagamaan, gotong-royong,  tepa selira dan  solidaritas  mewarnai  

sistem  perkerabatan dan pergaulan mereka sehari-hari.  



 
 

Kampung kerajinan daur ulang merupakan sebuah kampung yang 

mempunyai potensi dalam bidang industri kerajinan daur ulang. Industri yang 

tergolong dalam skala kecil ini dikelola oleh warga kampung dengan usaha 

pengolahan sampah yang dilakukan di masing-masing rumah warga (home 

industry. red). Kumpulan home industry inilah yang membentuk sebuah industri 

kerajinan daur ulang yang terwadahi dalam sebuah kampung. Meskipun masing-

masing rumah tidak menghasilkan hasil olahan yang sama, namun mereka telah 

melakukan tujuan yang sama, yaitu mengolah sampah. 

 

2.3 Gagasan Perencanaan Dan Perancangan 

   Dalam merencanakan pengembangan kawasan Kampung Jatirejo, 

Kelurahan Mojosongo, Kota Solo, sebagai Solo Recycle Craft Village akan 

mengacu pada design guidelines yang akan direncanakan. Area perencanaan yang 

akan lebih ditekankan pada kawasan sekitar TPA Putri Cempo meliputi sepanjang 

jalur sirkulasi TPA Putri Cempo (Jalan Pelangi), lahan permukiman pada 

Kampung Jatirejo, dan lahan khusus pada Kampung Jatirejo sebagai sub kawasan 

siap bangun. Panduan ini memberikan arahan pada beberapa aspek perencanaan 

kawasan, seperti tata guna lahan, intensitas pengembangan, jaringan sirkulasi, tata 

bangunan, tata ruang terbuka hijau, sistem penanda (signange), serta kelengkapan 

jalan (street furniture).  

 Arahan pengembangan ini merupakan arahan prioritas kawasan Kampung 

Jatirejo yang terbagi atas arahan prioritas kawasan jalur sirkulasi TPA Putri 

Cempo yang meliputi gerbang kawasan dan elemen-elemennya, arahan prioritas 

kawasan permukiman, arahan prioritas kawasan pusat ekonomi, serta arahan 

prioritas kawasan peternakan. 

Dasar pertimbangan perencanaan area kawasan prioritas Kampung Jatirejo 

adalah : 

1. Mengembalikan nilai-nilai budaya atau tatanan masyarakat yang pernah ada 

melalui penataan bangunan dan lingkungan sehingga dapat memperkuat 

karakter kawasan.   



 
 

2. Memanfaatkan lahan-lahan produktif yang masih banyak terdapat di 

permukiman Kampung Jatirejo sebagai area hijau dan area ekonomi 

masyarakat. 

3. Menata pusat ekonomi masyarakat sesuai dengan fungsi dan potensi yang ada 

sehingga dapat memberikan input ekonomis yang optimal. 

4. Meningkatkan kualitas lingkungan melalui penataan Kampung Jatirejo sesuai 

dengan ketentuan pengembangan kawasan TPA. Dan penataan kampungnya 

sendiri dengan menata letak kandang dengan hunian serta jaringan utilitas, 

sanitasi, penyediaan ruang-ruang terbuka hijau dan tentunya area untuk 

pengolahan sampah. 

5. Mempertahankan kawasan permukiman penduduk yang tumbuh dengan 

organis yang merupakan karakter khas tetapi dengan pengaturan tata guna 

lahan serta intensitas penggunaan lahan yang lebih terencana dan terarah. 

6. Menyediakan lahan serta merencanakan kandang komunal sebagai area usaha 

dan ekonomi masyarakat yang lebih tertata dan memberikan nilai ekonomis 

yang lebih, bahkan ke depannya dapat dimanfaatkan sebagai area wisata 

dengan penataan dan perawatan yang lebih intensif. 

 

Pembagian dan pendekatan kawasan khusus (prioritas) Kampung Jatirejo 

adalah : 

Dalam perencanaan sub kawasan Kampung Jatirejo dibagi dalam 4 (empat) 

cluster (bagian) yang didasarkan pada homogenitas guna lahan dan karakteristik 

serta kesesuaian lahan pada sub kawasan. Meskipun begitu, perencanaan 

pembangunan setiap bagian sub kawasan tetap saling terkait dan saling 

mendorong pertumbuhan pembangunan masing-masing sub kawasan. Sub 

kawasan Kampung Jatirejo tersebut antara lain : 

1. Area gerbang masuk kawasan dan sepanjang Jalan Pelangi, jalur sirkulasi 

TPA Putri Cempo hingga kantor pengelola TPA Putri Cempo. 

2. Area permukiman masyarakat Kampung Jatirejo yang berfungsi juga sebagai 

area ekonomi masyarakat, termasuk jalan lingkungannya. 



 
 

3. Area Recycle Corner (pusat pengolahan sampah terpadu di TPA Putri 

Cempo), dan kandang komunal. 

4. Kawasan TPA Putri Cempo. 

 

Tabel IV.1 Pembagian dan Pendekatan Kawasan Prioritas Kampung Jatirejo 

P E M B A G I A N  Z O N A  

K A W A S A N  

P E N D E K A T A N  

Jejalur 
Street 

furniture 

Tata 

hijau 

Komponen 

bangunan dan 

lingkungan 

Kualitas 

lingkungn 

Ekonomi 

masyarakt 

Sub kawasan 

I 

Gerbang kawasan dan 

sepanjang jalan utama 

kampung 

      

Sub kawasan 

II 

Permukiman dan jalan 

lingkungan kampung 

Jatirejo 

      

Sub kawasan 

III 

Recycle Corner 

sebagai pusat studi 

dan pengolahan 

sampah terpadu di 

TPA, dan kandang 

komunal 

      

Sub kawasan 

IV 

Kawasan TPA Putri 

Cempo 
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