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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Deskripsi  

       Judul laporan Dasar Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur 

(DP3A) yang diangkat adalah Solo Recycle Craft Village di Kawasan TPA Putri 

Cempo. Berikut ini akan dijelaskan mengenai maksud dari judul yang diangkat 

dengan menjabarkan pengertian tiap kata yang terkandung pada judul, dan 

kemudian akan disimpulkan arti judul secara keseluruhannya. 

 

1.1.1    Arti tiap kata pada judul 

Solo. Kota yang berada di bawah administrasi Provinsi Jawa Tengah ini 

dikenal juga dengan nama Surakarta yang memiliki semboyan “BERSERI” 

(Bersih, Sehat, Rapi, dan Indah) dan slogan “Solo the Spirit of Java”. 

(http://www.wikipedia.com/Surakarta, 2012) 

Recycle. Kata yang berasal dari Bahasa Inggris ini jika diterjemahkan ke 

dalam Bahasa Indonesia mempunyai arti daur ulang. Dan dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (Balai Pustaka, 2005) daur ulang dapat diartikan sebagai 

pemrosesan kembali bahan yang pernah dipakai misal serat, kertas dan air untuk 

mendapatkan produk baru. 

Craft. Kata yang berasal dari Bahasa Inggris ini jika diterjemahkan ke 

dalam Bahasa Indonesia mempunyai arti kerajinan. Dan kata „kerajinan‟ sendiri 

dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Balai Pustaka, 2005) dapat diartikan 

sebagai barang yang dihasilkan melalui keterampilan tangan (seperti tikar, 

anyaman, dan sebagainya). 

Village. Kata yang berasal dari Bahasa Inggris ini jika diterjemahkan ke 

dalam Bahasa Indonesia mempunyai arti desa/ kampung. Dikarenakan di wilayah 

Kota Solo istilah yang biasa digunakan adalah „kampung‟, maka untuk 

selanjutnya arti kata yang digunakan adalah kata „kampung‟. Dan dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (Balai Pustaka, 2005) kampung dapat diartikan sebagai: 
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a. Kelompok rumah yang merupakan bagian kota (biasanya dihuni orang 

berpenghasilan rendah) 

b. Kesatuan administrasi terkecil yang menempati wilayah tertentu. 

Di. Kata ini merupakan kata depan untuk menandai tempat. (Balai 

Pustaka, 2005) 

Kawasan. Dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 1 tahun 2012, 

kata ini memiliki makna wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau 

budidaya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional serta 

memiliki ciri tertentu. (Pemerintah Kota Surakarta, 2012) 

TPA Putri Cempo. TPA Putri Cempo merupakan  satu-

satunya  tempat  pembuangan akhir sampah yang  ada  di  Kota  Surakarta. 

 

1.1.2 Arti judul keseluruhan 

Setelah menjabarkan arti tiap kata dari Solo Recycle Craft Village di 

Kawasan TPA Putri Cempo, dapat disimpulkan bahwa arti secara keseluruhannya 

adalah kelompok rumah yang berada di Kawasan TPA Putri Cempo dan 

merupakan bagian dari Kota Solo yang menghasilkan barang melalui 

keterampilan tangan dengan mengolah kembali bahan yang pernah dipakai
1
. 

 

1.2 Latar Belakang 

1.2.1 Masalah persampahan yang belum teratasi dan kebijakan Pemerintah 

Kota Solo 

Pesatnya  pertumbuhan  penduduk  dan perkembangan  ekonomi  

membawa  dampak yang  sangat  besar  bagi  keberadaan  suatu kota.  Seperti  

halnya  perkembangnya perekonomian di  Kota Solo seiring dengan  pertambahan  

penduduk  dan  ragam kegiatannya, berpotensi menimbulkan produk samping dari 

kegiatan tersebut, yaitu sampah. Beberapa tahun lalu, ketika populasi penduduk 

masih  relatif  sedikit dan kebutuhan industri relatif rendah, pembuangan sampah 

dengan pola pengelolaan sampah konvensional masih memadai  untuk  dilakukan.  

                                                             
1
 Bahan yang pernah dipakai yang dimaksud lebih mengarah pada sampah, dalam hal ini lebih 

ditekankan pada sampah yang ditampung di TPA Putri Cempo, namun tidak menutup 

kemungkinan pada sampah selain yang terdapat di TPA Putri Cempo. 
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Saat  ini,  dengan meningkatnya  populasi  penduduk  dan perkembangan  industri  

yang  pesat,  serta terjadinya  urbanisasi  secara  besar-besaran yang memberikan 

perubahan yang luar biasa bagi tatanan  kota,  sistem  pengelolaan sampah 

konvensional sudah tidak sesuai lagi. Timbunan  sampah  kota  diperkirakan  akan 

meningkat  lima  kali  lipat  pada tahun  2020. Peningkatan sampah itu tidak 

hanya dari segi jumlah  atau  volume  tetapi  juga  meningkat keragaman  bentuk,  

jenis,  dan  komposisinya (Wahyono, 2003). 

Timbulnya sampah dari berbagai sudut kota menjadi masalah klise bagi 

kota yang selalu berkembang, begitu pula dengan Kota Solo. Meningkatnya 

timbulan sampah dari berbagai jenis sampah di seluruh penjuru Kota Solo, 

membuat petugas pengangkut sampah harus bekerja lebih keras memindahkan 

tumpukan sampah di TPS ke TPA setiap harinya. Tumpukan sampah di TPS yang 

membuat keberadaan TPS selalu dihindari bahkan ditolak ini, diperparah dengan 

adanya indikasi penambahan sampah dari luar Kota Solo, terutama TPS yang 

berada di perbatasan kota. Hal ini tentunya akan berdampak juga pada volume 

sampah yang akan ditampung di TPA Kota Solo. Hal ini diperparah lagi dengan 

kondisi TPA Putri Cempo yang sudah dalam keadaan overload.  

TPA Putri Cempo menerapkan metode open  dumping yang   banyak 

menimbulkan  permasalahan lingkungan seperti pencemaran air tanah, bau, 

berkembangnya  vektor  penyakit  dan berkurangnya estetika lingkungan. 

Semakin tingginya volume sampah juga akan  memperpendek  masa  pakai  TPA. 

Sehingga  diperlukan  langkah-langkah  yang akan menjamin optimalnya umur 

pakai TPA yang sudah ada.  

Berikut ini merupakan tabel mengenai rincian mengenai gambaran 

masalah persampahan di Kota Solo. 
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Tabel I.1  

Masalah Persampahan di Kota Solo 

MEKANISME PENGELOLAAN 

SAMPAH MASALAH 

UMUM 

IDENTIFIKASI 

MASALAH Tahapan 

Penanganan 

Masalah 

Pewadahan 

(keranjang/ tong 

sampah) 

 

 Tidak tersedia wadah 

 Wadah tidak memenuhi 

kriteria (tahan lama, 

ringan, kedap, praktis, 
bermulut besar, volume 

cukup) 

 Variasi bentuk kadang 

menyulitkan petugas 

 Penanganan manual/ 

belum mekanis 

membutuhkan SDM 

95% 

 Sarana tidak memadai 

 Partisipasi swasta dan 

masyarakat masih 

minim 

 Rendahnya komitmen 

stake holder 

 Terbatasnya subsidi 

biaya operasional 

 Kualitas pelayanan 

masih rendah 

 TPA penuh dan 

lampaui batas usia 

teknis 
 Transportasi 

 Peran serta swasta 

 Standar pelayanan 

 Koordinasi  

Pengumpulan 

(gerobak tarik/ 

motor, TPS/ 

DEPO, 

container) 

 

 Kondisi sarana 75% tidak 

layak 

 50% dioperasikan secara 

manual 

 Pembiayaan rendah 

 Frekuensi pengambilan 

tidak teratur 
Pengangkutan 

(dump truck, arm 

roll truck, truck 

bak kayu, 

compactor truck) 

 Efisiensi rendah 

 Rasio jumlah kendaraan 

dengan TPS tidak imbang 

 Kualitas kendaraan yang 

tidak layak 

 Pencemaran lingkungan 

 Alokasi anggaran 

pemeliharaan 
Pemusnahan/ 

penumpukan 

(TPA Putri 

Cempo) 

 Pencemaran 

 Penuh, melampaui usia 

teknis 

 Fasilitas pendukung tidak 

layak 

 Pemanfaatan sangat 

minim 
Sumber : BAPPEDA Kota Surakarta, 2013 

 

Salah  satu  upaya  untuk  membantu mengurangi  permasalahan  sampah  

kota adalah melakukan upaya daur ulang sampah dengan  penekanan  pada  proses 

pengomposan. Menjadi pentingnya proses pengomposan karena  sekitar 60% – 

75%  sampah  kota merupakan  sampah organik  yang  dapat diubah menjadi  

kompos .  Oleh karena  itu  diperlukan  langkah  desain pengomposan Kota Solo 

dengan maksud untuk mengurangi beban TPA Putri Cempo, membuat  suatu  
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pengolahan  sampah  agar tidak  menimbulkan  pencemaran  lingkungan yang 

berimbas pada kesehatan manusia, serta guna meningkatkan nilai guna dan 

ekonomi sampah.   

Hingga saat ini beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah 

pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan sampah di Kota Solo. Upaya-

upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah mengatur serta menyediakan 

fasilitas dalam pendistribusian sampah dari Tempat Pembuangan Sampah 

(Tingkat kelurahan dan tingkat kecamatan) ke  Tempat Pembuangan Sampah 

Akhir (TPA). Pola distribusi sampah yang ada pada saat ini adalah sampah-

sampah yang berasal dari perumahan, pasar,perkantoran dan yang ada dijalanan 

dikumpulkan  tempat pembuangan sampah tingkat kelurahan dan selanjutnya 

sampah-sampah tersebut dikumpulkan di tempat pembuangan akhir. Beberapa 

upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan menyediakan mesin 

penghancur sampah (mesin cacah) yang saat ini ada di area TPA Putri Cempo. 

Namun upaya ini tidak berjalan sesuai dengan yang diinginkan karena kurangnya 

sosialisasi kepada masyarakat TPA Putri Cempo sehingga mesin tersebut kini 

terbengkalai serta tidak dapat digunakan lagi. 

Untuk rencana jangka panjang persampahan, DKP (Dinas Kebersihan dan 

Pertamanan) Kota Solo sebagai pihak yang menangani masalapersampahan, 

menetapkan beberapa ketentuan yang telah disepakati untuk menangani masalah 

persampahan ini. Selain menekankan perubahan paradigma tentang sampah yang 

dibuang begitu saja, diganti dengan pemanfaatan sampah melalui konsep 3R. 

Penanganan ditingkat skala terkecil yang merupakan sumber sampah yaitu 

lingkungan/ rumah tangga, sehingga terdapat peran serta masyarakat maupun 

swasta. Kemudian terdapat beberapa kebijakan yang telah ditetapkan, yaitu : 

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. 
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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. 

 

Saat ini pengolahan sampah dilakukan oleh badan usaha milik swasta. 

Namun pengelolaan tersebut dinilai kurang efektif karena tahap-tahap 

pengolahanya dilakukan di daerah yang berbeda-beda. Sehingga perlu adanya 

langkah serius dari pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan sampah yang 

ada di Surakarta. Langkah yang perlu dilakukan antara lain dengan 

mempersiapkan instansi yang menangani daur ulang disertai sosialisasi yang tepat 

kepada masyarakat sehingga pengelolaan sampah tidak terbatas hanya sampai 

pada pembuangan akhir sehingga dapat menguntungkan bagi pemerintah, 

lingkungan serta masyarakat di sekitar TPA Putri Cempo. 

 

1.2.2 Simbiosis antara TPA Putri Cempo dengan Kampung Jatirejo sebagai 

entry point terwujudnya kampung wisata hijau berbasis masyarakat  

Beberapa potensi yang terdapat pada TPA Putri Cempo maupun pada 

Kampung Jatirejo saling terkait satu sama lain yang akhirnya menumbuhkan 

sebuah simbiosis mutualisme. Hal ini tentunya akan sangat bermanfaat bagi kedua 

belah pihak. Berikut ini akan diutarakan beberapa potensi yang ada. 

1.2.2.1 Potensi aspek ekologis 

a. Kondisi alam/ geografis kampung ini masih alami sehingga masih 

banyak pohon dan tanaman-tanaman baik di area permukiman maupun 

di area TPA. Dengan perencanaan lansekap yang sesuai untuk kawasan 

TPA tentunya akan berdampak lebih memperbaiki kondisi TPA 

terutama dari aspek bau yang kurang sedap.  

b. Kegiatan mendaur ulang sampah plastik menjadi kegiatan yang paling 

dominan di kampung ini. Produk akhir yang dihasilkan rata-rata adalah 
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berupa barang setengah jadi seperti cacahan plastik dan bijih plastik 

(pelet). Dan produk ini biasanya dibeli oleh pabrik plastik ataupun 

pabrik penghasil produk plastik. Sehingga bisa dikatakan kampung 

Jatirejo ini merupakan pemasok bahan baku plastik. Di sisi lain 

kegiatan daur ulang ini juga berpotensi sebagai wisata edukasi bagi 

siapapun yang ingin mengetahui lebih jauh mengani prosesnya. 

c. Tidak dapat dipungkiri bahwa sebuah kegiatan industri pasti 

menghasilkan limbah, begitu pula yang terjadi dengan yang ada di 

kampung ini. Meskipun hanya home industry, akan tetapi dikarenakan 

faktor pendidikan yang kurang memadai maka aspek utilitas 

lingkungan kampung ini kurang memenuhi syarat. Namun keadaan 

yang tidak memenuhi syarat ini justru menjadi objek penelitian bagi 

para peneliti maupun akademisi. Sehingga secara tidak langsung sudah 

terdapat wisata edukasi di kampung ini. 

d. Keberadaan TPA dengan sampah yang menggunung, selain menjadi 

polemik juga bisa menjadi potensi. Pasalnya gunungan sampah ini 

menghasilkan gas methane berlimpah yang seharusnya berpotensi 

menjadi sumber tenaga listrik ataupun bahan bakar. Sampah organik 

yang juga terdapat di TPA, bahkan dengan prosentasi yang lebih besar 

dibandingkan dengan jumlah sampah non-organik ini juga membantu 

pembusukan sampah di TPA. Sampah organik yang seharusnya bisa 

dimanfaatkan untuk pembuatan kompos belum terlaksana di kampung 

ini karena kurangnya edukasi mengenai hal tersebut. 

Untuk lebih jelasnya akan diperlihatkan gambaran umum mengenai 

kondisi ekologis di Kampung Jatirejo termasuk di dalamnya TPA Putri Cempo 

melalui beberapa foto berikut ini. 
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Gambar I.1 

Keadaan Alam Sekitar TPA Putri Cempo 

Sumber : Observasi lapangan, 2012 
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1.2.2.2 Potensi aspek ekonomis dan sosio-kultur dimana TPA sebagai sentra 

perekonomian masyarakat permukiman. 

Pada awalnya penduduk Kampung Jatirejo berprofesi sebagai Pegawai 

Negeri Sipil, guru dan beberapa diantaranya berwiraswata untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Namun lambat laun banyak yang beralih ataupun berprofesi 

ganda, terutama yang berkaitan dengan sampah. Melihat banyaknya sampah yang 

melimpah dan keuntungan yang ada, banyak penduduk Kampung Jatirejo yang 

berprofesi sebagai pemulung, pengepul ataupun agen sampah. 

Menginjak tahun 1999 pemulung mulai mengalami penurunan pendapatan 

dikarenakan sebagian masyarakat telah mengetahui nilai ekonomis dari sampah 

terutama sampah plastik dan kertas. Selain mempunyai masalah ekonomi, 

penduduk sekitar TPA mempunyai permasalahan sosial. Meskipun kini telah 

memiliki pendapatan dari TPA akan tetapi sampai sekarang mereka masih merasa  

Gambar I.2 

Maket Kondisi Awal TPA Putri Cempo 

Sumber : Observasi lapangan, 2012 
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korban dari kebijakan pemerintah. Maka tidak heran jika masyarakat 

sekitar cenderung tertutup kepada pihak luar. 

Letak geografis Kampung Jatirejo ini bisa dikatakan jauh dari pusat Kota 

Solo, bahkan menjadi bagian dari daerah perbatasan sebelah utara. Hal ini 

menjadikan Kampung Jatirejo sedikit termarjinalkan baik dari segi fisik maupun 

non-fisik. Namun di sisi lain aspek budaya (culture) yang terlihat melalui kearifan 

lokal budaya Jawa masih terasa di kampung ini. Beberapa rumah yang terdapat di 

Kampung Jatirejo ini masih menerapkan arsitektur tradisional Jawa yang 

disesuaikan dengan kondisi setempat.  

Kondisi sosial budaya masyarakat di RW XI (RT 04 dan RT 06)  

didasarkan pada hubungan sosial kemasyarakatan yang erat serta kebersamaan  

yang  bersifat  tradisional  agraris  masih  sangat  melekat. Saling  berbagi  satu 

dengan yang lain, karena mereka berprinsip “milikku juga milikmu“.  Selain itu, 

komunitas kampung  selalu  mengandalkan  komunikasi  verbal,  karena  dengan  

verbal  berbagai  simbol kehidupan bisa ditangkap dengan baik. Inilah yang 

menjadi hakekat kehidupan bersama. Prinsip  Ini  mereka  terapkan  dalam  hidup  

keseharian  mereka,  yang  notabene  mereka  dapat dikatakan sebagai “orang 

kecil“, tetapi dalam kekurangan tersebut mereka berbagi dengan yang lainnya, 

tanpa mempedulikan “kemiskinan“ mereka sendiri. 

Betolak dari permasalah ekonomi dan sosio-kultur tersebut, maka 

diperlukan adanya solusi yang tidak hanya memperhatikan masalah ekonomi yang 

ada di masyarakat. Namun juga memperhatikan permasalahan sosial yang ada di 

masyarakat. Oleh karena itu, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan 

dalam perancangan Solo Recycle Craft Village. Jangan sampai dengan 

perancangan justru merusak kehidupan ekonomi dan sosial mayarakat di sekitar 

TPA Putri Cempo. Melainkan dengan perancangan Solo Recycle Craft Village 

diharapkan dapat mengangkat kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Oleh 

karena itu hal-hal yang perlu dilakukan adalah dengan cara memberdayakan 

potensi masyarakat yang telah turut serta melakukan langkah „recycle’, meskipun 

masih dalam tahap pemrosesan material (baca: memilah, mencuci, mencacah, 

melebur menjadi bijih plastik). Selain itu, adanya perancangan ini di harapkan 
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dapat memberikan pelatihan pengolahan sampah secara sederhana (dalam bentuk 

barang jadi) sehingga keahlian penduduk sekitar bertambah serta dapat 

meningkatkan penghasilan. 

 

1.2.2.3 Potensi aspek implementasi program pemerintah 

Keadaan kampung yang masih jauh dari keadaan lingkungan sehat dapat 

membuka peluang terhadap dilaksanakannya beberapa program pemerintah di 

kampung ini. Selain karena secara fisik kampung ini sedikit berbeda dengan 

kampung-kampung lain di Kota Solo, dari aspek pembangunan memang sudah 

menjadi perhitungan Pemerintah Kota Solo. KIP (Kampoong Improvement 

Program) sebagai salah satu contoh program pemerintah, akan sangat bermanfaat 

jika dapat diterapkan di kampung Jatirejo ini. Hal ini disebabkan karena kampung 

Jatirejo yang merupakan kampung pemulung ini memang membutuhkan 

perbaikan, baik secara fisik maupun non-fisik. Sehingga jika program ini berhasil 

dilaksanakan, program pemerintah ini tidak hanya menjadi slogan tetapi  ada  

realitas  di  lapangan  yang  memberikan contoh pada segmen lain. Beberapa 

program pemerintah lainnya bisa saja dilaksanakan di kampung ini, dengan 

memperhatikan aspek-aspek yang melekat di dalamnya. 

 

1.2.2.4 Potensi aspek edukasi dan wisata  

Kondisi ekologis dan sosio-kultur yang begitu kompleks, menarik para 

pengunjung terutama para peneliti dan akademisi untuk melakukan riset. Namun 

ada pula beberapa pengunjung yang datang untuk memberikan bantuan, kegiatan 

ini biasanya dilakukan oleh instansi tertentu. Secara tidak langsung kegiatan riset 

yang sering terjadi di kampung ini sudah menjadi wisata edukasi yang tidak 

sengaja terjadi di kampung Jatirejo. Beberapa objek yang dijadikan riset antara 

lain terkait dengan aspek sosial dan budaya masyarakat, kondisi ekologis 

lingkungan terutama yang berkaitan dengan kesehatan dan kebersihan, dan lain 

sebagainya. Selain itu terdapat situs Putri Cempo di kawasan TPA Putri Cempo 

yang berpotensi menjadi wisata sejarah bagi pengunjung yang datang ke kampung 

Jatirejo. 
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Potensi-potensi yang ada tersebut secara tidak langsung berdampak pada 

terbentuknya sebuah simbiosis antara TPA Putri Cempo dengan Kampung Jatirejo 

(baca: kampung pemulung). Dengan adanya simbiosis yang sudah terjalin selama 

ini berpotensi menjadi salah satu entry point terwujudnya lingkungan binaan yang 

lebih terintegrasi dan sustainable. Dengan dilaksanakannya sustainable 

development di kampung Jatirejo dan termasuk didalamnya TPA putri Cempo 

diharapkan kelestarian alamnya dapat lebih terjaga.  

 

1.2.3     Kreasi dan inovasi dalam pengolahan sampah berbasis masyarakat 

Masalah sampah yang begitu pelik, dihadapkan pada kondisi lingkungan 

hidup yang semakin terdegradasi. Terlebih dengan adanya fenomena pemanasan 

global yang mengakibatkan perubahan iklim. Hujan lebat turun tidak pada 

waktunya, gelombang panas melanda tempat yang tidak pernah mengalami 

sebelumnya. Pemanasan global ini diduga keras akibat dari emisi gas karbon 

dioksida (CO2) yang berlebihan ke atmosfer.  

Sampah kota yang menggunung di Tempat Pembuangan Akhir memicu 

timbulnya gas karbon yang berlebih. Hal ini tentunya akan semakin memperparah 

kondisi yang ada. Ditambah lagi, jumlah yang semakin meningkat dan 

karakteristik yang lebih beragam dari sampah kota memicu terjadinya timbulan 

sampah yang tidak terkendali dan berpotensi menimbulkan pencemaran baik 

tanah, air maupun udara. Pada akhirnya vegetasi tercemar, manusia pun terancam 

kesehatannya dan keberlangsungan hidupnya, karena lingkungan dalam skala 

kecil maupun besar menjadi tercemar.  

Melihat beberapa dampak buruk yang diakibatkan oleh sampah kota 

tersebut, memicu adanya kreasi dan inovasi dalam mengelola maupun mengolah 

sampah. Hal ini dimaksudkan agar masalah sampah bisa segera teratasi dan tidak 

memicu masalah baru lagi. Dengan melibatkan kreativitas dan inovasi, diharapkan 

pengolahan maupun pengelolaan sampah menjadi lebih efektif dan optimal. Salah 

satu contoh misalnya pemanfaatan plastik yang sudah tidak dapat di daur ulang 

diolah menjadi kerajinan tangan. Dengan menerapkan aspek budaya serta aspek 

green, kerajinan tangan yang dihasilkan akan lebih unik dan beragam. Menurut 
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Umar Kayam dalam bukunya yang berjudul Seni, Tradisi, Masyarakat (1981) 

bahwa kreativitas, sembarang kreativitas, adalah proses pengungkapan yang akan 

melahirkan satu inovasi. Inovasi itu, karena ditemukan oleh manusia yang hidup 

bermasyarakat, berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Demikianlah dengan 

kreativitas kesenian. 

 

1.2.4     Tanggung jawab manusia terhadap lingkungan hidup
2
  

“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.  

Dan ketika hal ini terus terjadi, maka pada saat yang tepat, sang pencipta 

alam ini, Allah ’azza Wajalla, sesuai janjiNya, kemudian memberikan pelajaran 

kepada manusia, yang dapat berupa berbagai bencana alam, musibah sosial dan 

ekonomi, agar alam ini kembali terjaga keseimbangannya danmanusia kembali 

kejalan yang benar, yang pada akhirnya diharapkan ia dapat kembali merendahkan 

diri dihadapan kebesaranNya. Seperti yang Allah firmankan secara harfiah dalam 

Al Qur‟anul Kariim, surat Ar-Rum ayat 41: 

”Telah tampak kerusakan di darat dan laut akibat perbuatan tangan manusia; 

Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan 

mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” 

                                                             
2
 Disarikan dari makalah seminar Arsitektur Islam(i) 2 yang disampaikan oleh Dr. Ir. Budi Faisal, 

MAUD., MLA. 
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Begitu pula, dalam surat Ar Rahman,  ayat 7-8, Allah SWT mempertegas 

kepada manusia agar tidak melampaui batas dan merusak keseimbangan.  

“ Dan langit telah ditinggikanNya dan Dia ciptakan keseimbangan, agar kamu 

jangan merusak keseimbangan itu.” 

Dewasa ini manusia dalam berbagai ranah aktivitasnya, telah melampaui 

batas keseimbangan itu, termasuk dalam konteks pembangunan perkotaan. 

Apabila sebuah kota telah melampaui ambang batasnya (carrying capacity), 

misalnya kekurangan air bersih, udara yang polutif, infrastruktur kota yang tidak 

memadai, memiliki sistem transportasi dan sistem tata hijauyang minim,over 

populated, interaksi sosial yang buruk, hilangnya budaya tolong menolong akibat 

munculnya budaya egoisme dan individualistis.   

Dalam model kota seperti tersebut di atas, hampir dapat dipastikan kota 

tersebut tidak akan aman dan nyaman untuk ditinggali yang pada akhirnya 

menyebabkan kota tersebut akan ditinggalkan oleh penghuninya. Misalnya dalam 

lima tahun terakhir ini, beberapa kota di Eropa mulai ditinggalkan para 

penghuninya, hal ini dikenal dengan istilah „shrinking cities‟ (kota yang 

mengkerut). 

Di dalam Islam kita mengenal sebuah kaidah, األصل في األشياء اإلباحة(al-ashlu 

fil asyyaa-i al-ibaahah) hukum asal dari segala sesuatu (meliputi benda, muamalah 

dan kemanfaatan) adalah boleh (hingga datang larangannya). Dan dalam 

kenyataannya, manusia dengan akal-budinya yang kemudian menjadikan mereka 

makhluk berbudaya, cenderung untuk selalu berkembang dan membuat perubahan 

(seperti yang diungkapkan oleh penyair Islam terkenal, Muhammad Iqbal: „satu 

satunya yang tetap adalah perubahan‟. Sehingga apa yang ada sekarang telah 

berubah dari yang ada di masa lalu. Demikian pula dengan apa yang akan ada di 

masa mendatang. Disinilah terlihat hikmah mengapa Al-Qur‟an dan hadits shahih 

tidak banyak memberikan aturan yang rinci dan  teknis mengenai wujud 

arsitektur.  

Meski demikian, bukan berarti kedua sumber utama syari‟at tersebut 

kosong dari bimbingan tentang bagaimana masyarakat Muslim harus mewujudkan 

lingkungannya. Petunjuk-petunjuk mengenai hal tersebut dapat digali dari nilai-
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nilai yang tersurat dan tersirat pada keduanya. Mengingat arsitektur dan 

lingkungan binaan adalah ranah yang lekat dengan perubahan dan isu-isu 

kontekstual lainnya, maka pendekatan melalui ilmu fiqh3 
akan banyak membantu 

dalam memahami tuntutan nilai-nilai Islam terhadap perwujudan fisiknya. 

Besim Selim Hakim dalam Islamic Architecture and Urbanism (1989) 

menyatakan: 

“The nature of the fiqh guidelines and their application depended on the intent 

and/or performance, and not on prescriptive standards.  

Thus people in the traditional setting involved in building decision-making 

operated within a flexible framework of performance criteria.  

Each design situation could be resolved according to the conditions in the 

specific locality and the requirements of the people concerned.  

As long as the intent of the guidelines was met,  

the peculiar configurations of the solution would be acceptable. This approach 

directly influenced the three-dimensional outcome and quality of the built environment.” 

Jadi menurut Hakim, pada prinsipnya arahan fikih terhadap lingkungan 

fisik itu terletak pada substansi isi (norma) bukan sekedar pada masalah rumus 

atau standar-standar teknis belaka. 

 

1.3 Rumusan Permasalahan 

1.3.1    Permasalahan  

       Kampung Jatirejo merupakan sebuah kampung yang di dalamnya terdapat 

TPA Putri Cempo, tempat penampungan akhir sampah Kota Solo. Dengan adanya 

beberapa potensi yang dimiliki, Kampung Jatirejo berpotensi untuk 

dikembangkan menjadi kawasan wisata. Upaya pemanfaatan potensi ini 

memungkinkan untuk meningkatkan aktivitas ekonomi yang bermanfaat bagi 

pertumbuhan wilayah serta peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal. 

Potensi pemanfaatan kegiatan kepariwisataan ini tentunya perlu disesuaikan 

dengan daya dukung kawasan yang tersedia baik daya dukung fisik maupun 

nonfisik. Hal ini dilakukan untuk mengakomodir pemanfaatan yang optimal 

                                                             
3
Dengan tanpa menafikan perlunya sokongan ilmu-ilmu syar‟i yang lainnya, karena sejatinya ilmu 

tentang Islam saling kait-mengkait. 
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sekaligus meminimalisasi kemungkinan konflik kepentingan dalam pemanfaatan 

ruang. 

       Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas sebelumya, maka dapat 

dirumuskan beberapa dasar permasalahan yaitu : 

a. Bagaimana mengembangkan Kampung Jatirejo yang terdapat di dalamnya 

TPA Putri Cempo menjadi sebuah simbiosis mutualisme antara keduanya, 

yang terangkum dalam sebuah kawasan wisata hijau berbasis masyarakat 

(community-based green tourism area)? 

b. Bagaimana menata dan menyediakan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan dalam 

sebuah kampung wisata hijau berbasis masyarakat (community-based green 

tourism area) dengan menerapkan konsep ruang dan waktu? 

 

1.3.2   Persoalan 

a. Bagaimana masterplan kawasan TPA Putri Cempo yang terdapat di dalamnya 

pemukiman pengrajin daur ulang sampah? 

b. Bagaimana site plan  area pemukiman di sekitar  kawasan TPA Putri Cempo? 

c. Bagaimana lay out tata ruang pada rumah warga pengolah sampah di Solo 

Recycle Craft Village? 

d. Bagaimana rumusan konsep estetika dan teknologi yang tepat untuk Solo 

Recycle Craft Village di kawasan TPA Putri Cempo? 

 

1.4   Tujuan dan Sasaran 

1.4.1     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. 

 

1.4.2    Sasaran  

       Merencanakan konsep penataan kawasan TPA Putri Cempo yang 

bersinergi dengan Kampung Jatirejo dengan memperhatikan potensi kawasan, isu-

I 



II    |   17  

 

isu permasalahan yang terjadi, yang sesuai dengan peran dan fungsi kawasan ini 

yaitu kawasan TPA. 

 

1.5 Lingkup Pembahasan 

a. Pembahasan dilakukan dalam koridor disiplin ilmu arsitektur dan 

disiplin ilmu lain sebagai penunjang data dan analisa, baik kuantitatif 

maupun kualitatif. 

b. Konsep perencanaan dan perancangan merupakan penataan serta 

pengembangan dari bangunan yang sudah ada. 

c. Ruang lingkup lokasi adalah pada daerah kampung di sekitar kawasan 

Tempat Pembuangan Akhir Putri Cempo. 

d. Penataan ruang dengan menggunakan konsep ruang dan waktu dengan 

memperhatikan aspek ramah lingkungan. 

 

1.6 Keluaran 

       Masalah sampah non-organik yang sulit diolah kembali menjadi pemicu 

terbentuknya sebuah industri penolong. Solo Recycle Craft Village  sebagai sentra 

industri pengolahan sampah secara kreatif bertujuan untuk mengatasi sederet 

permasalahan lingkungan dan diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup 

para pemulung sampah. Perencanaan awal yang menggunakan konsep ruang dan 

waktu untuk mewujudkan sebuah kampung wisata hijau berbasis masyarakat. 

 

1.7 Metodologi Pembahasan 

       Metode pembahasan yang digunakan adalah dengan metode deskriptif 

dengan pendekatan deduktif, yaitu metode yang menerangkan data yang ada 

dengan landasan teori yang terkait, baik arsitektural maupun non arsitektural. 

Metode ini dilakukan mulai dari pengumpulan, pengolahan data yang faktual 

untuk penyusunan konsep perencanaan dan perancangan. 
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1.7.1    Pengumpulan data 

a. Primer 

1) Metode observasi 

Metode pengumpulan data dengan cara pengamatan secara langsung. 

2) Metode interview 

Metode pengumpulan data dengan wawancara dan diskusi dengan 

beberapa narasumber. 

b. Sekunder 

Literatur data yaitu pengumpulan data, menarik kesimpulan dari berbagai 

referensi yang menunjang pembahasan. Sumber-sumber literatur : 

1) Perpustakaan UMS 

2) Koleksi pribadi 

3) Internet 

c. Preseden 

1) Wisata TPA Talangagung di Kepanjen, Malang. 

2) Kampung Badegan di Bantul, Yogyakarta. 

3) Kampung Code di Yogyakarta. 

4) Kampung Patuk di Ngampilan, Yogyakarta. 

5) Kampung Sambirejo RW IX di Kadipiro, Surakarta. 

6) Sekolah Alam Kandank Jurank Doank di Sawah Baru, Ciputat. 

7) Solo Techno Park di Jebres, Surakarta. 

8) Review. 

 

1.7.2    Pengolahan data 

a. Pengidentifikasian data. 

b. Menyusun data dengan sistematis dan pengaplikasian guna menunjang 

pembahasan. 

c. Melakukan pengamatan dan penelitian dari data kemudian dianalisa 

tentang hal yang relevan untuk menjadi prioritas. 

d. Merupakan hasil akhir berupa konsep perencanaan dan perancangan 

serta desain bangunan. 
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1.8 Sistematika Penulisan 

       Hasil-hasil dari pengamatan, yang akan disusun menjadi sebuah laporan 

DP3A (Dasar Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur), dan disajikan 

kedalam tahapan-tahapan yang mana urutan satu dengan yang lain saling 

berkaitan, urutan tersebut adalah sebagai berikut :  

BAB I      :   PENDAHULUAN 

Berisikan tentang Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan dan 

Sasaran, Lingkup Pembahasan, Metode Pembahasan, dan 

Sistematika Pembahasan. 

BAB II    :   TINJAUAN PUSTAKA 

Mengemukakan tentang uraian tentang teori yang berkenaan dengan 

kerajinan daur ulang sampah serta  kampung wisata hijau berbasis 

masyarakat. 

BAB III   :   GAMBARAN UMUM WILAYAH PERENCANAAN  

Berisi tentang lokasi wilayah perencanaan, kondisi exsisting, aspek 

fisik, aspek aktifitas, aspek peraturan pemerintah tentang bangunan. 

BAB  IV     :   ANALISA  DAN  KONSEP  PERENCANAAN  DAN  PERANCANGAN 

Mengadakan analisa berdasarkan permasalahan dan persoalan guna 

merumuskan perencanaan dan perancangan bangunan dengan 

menitikberatkan pada perencanaan dan perancangan desain penataan 

kampung di sekitar kawasan Tempat Pembuangan Akhir Putri 

Cempo menjadi sebuah kawasan kampung wisata kreatif dengan 

pendekatan konsep ruang dan waktu. 

 

 

 

 

 

 

 

I 


