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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Judul 

 Pengembangan Kampung Baratan Boyolali Sebagai Pusat Edukasi 

Permaculture dan Ekowisata Agraris dengan Pendekatan Arsitektur Ramah 

Lingkungan. 

1.2 Pengertian Judul 

Pengembangan  : Meningkatkan mutu agar bisa dipakai untuk berbagai 

   keperluan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai  

  Pustaka). 

Kampung  :  Kelompok rumah yang merupakan bagian kota (Kamus  

     Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka) 

Baratan  : Nama sebuah kampung yang secara administrasi  

    terletak di kelurahan Jeron Kecamatan Nogosari  

     Kabupaten Boyolali. 

Boyolali : Nama sebuah Kabupaten di karesidenan surakarta. 

Pusat : Pokok Pangkal atau yang menjadi pumpuan berbagai 

hal, urusan dan lain sebagainya (Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, Balai Pustaka) 

Edukasi : Berubah tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan 

pengalaman (Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai 

Pustaka) 

Permaculture : Pengelolaan pertanian yang meningkatkan kualitas 

lahan, memberikan hasil dan pendapatan, dan tetap 

berkelanjutan hingga ke masa depan (www.ar.itb.ac.id) 

Eko-Wisata : Salah satu kegiatan pariwisata yang berwawasan 

lingkungan dengan mengutamakan aspek konservasi 

alam, aspek pemberdayaan sosial budaya ekonomi 
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masyarakat lokal serta aspek pembelajaran dan 

pendidikan. 

Agraris : Mengenai pertanian atau tanah pertanian. 

 Pengembangan Kampung Baratan Boyolali Sebagai Pusat Edukasi 

Permaculture dan Ekowisata Agraris adalah meningkatkan potensi dikampung 

Baratan yang digunakan oleh masyarakat untuk belajar tentang pertanian organik 

dan permaculture yang diharapkan mampu menjadi perbaikan lingkungan 

kampung Baratan sehingga berdampak pada ekowisata agraris dengan melakukan 

suatu kegiatan yang mencakup proses pengenalan, pelatihan, pembelajaran, dan 

produksi. 

1.3 Latar Belakang 

1.3.1 Kampung Baratan Sebagai Kampung Agraris 

Kampung Baratan merupakan kawasan dengan guna lahan kegiatan 

pertanian dan peternakan, dan pengembangan kegiatan permukiman. Kampung ini 

dikelilingi oleh persawahan dan mayoritas penduduk kampung berprofesi sebagai 

petani. Menurut data yang diperoleh dari kelurahan Jeron, persawahan 

dikelurahan Jeron terbagi menjadi dua yaitu sawah abadi dan kawasan industri. 

Sedangkan persawahan dikampung Baratan merupakan persawahan abadi. Hingga 

saat ini pembangunan yang telah dijalankan masih belum optimal. Dalam usaha 

pengembangan pertaniannya memiliki beberapa kendala untuk dapat berkembang. 

Kemampuan masyarakat lokal dalam bertani dan berternak masih terbatas dalam 

metode konvensional dan belum terintegrasi. Sebagai contoh dalam bertani, 

penduduk hanya bercocok tanam padi, tanpa sistem tumpang sari. Pupuk yang 

digunakan adalah pupuk kimia yang harus dibeli di KUD. Selain itu pola 

penanaman masih menggunakan pola lama yang memberikan hasil lebih sedikit 

daripada pola penanaman baru. Dalam beternak, penduduk masih kesulitan dalam 

pengadaan pakan ternak. Sementara itu keluaran dari sapi belum dimanfaatkan 

secara maksimal. Hal-hal tersebut memberikan dampak rendahnya keuntungan di 

bidang pertanian dan peternakan. Selain itu sistem pertanian dan peternakan yang 

saat ini dilakukan memberi dampak buruk terhadap lingkungan. Pencemaran ini 

disebabkan oleh aktivitas peternakan, terutama berasal dari limbah yang 
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dikeluarkan oleh ternak yaitu feses, urine, sisa pakan, dan air sisa pembersihan 

ternak dan kandang. 

 

Gambar 1.1 Peta Kampung Baratan dan area pertaniannya 

Sumber: google earth (2015) 

 
Gambar 1.2 Zonasi Wilayah 

Sumber: digambar ulang dari google earth (2015) 

1.3.2 Isu dan Tren Konsumsi Makanan Organik 

Pergeseran pola makan dan gaya hidup manusia modern saat ini, berimbas 

pada kesehatan masyarakat. Beragam penyakit kronis muncul dari kebiasaan 

makanan yang salah. Tren makanan siap saji dan produk olahan instan, ditambah 

gaya hidup sedentari, alias kurang aktif, memicu gangguan sistem metabolik yang 

pada akhirnya meningkatkan risiko penyakit kronis. Obesitas, diabetes, penyakit 

jantung dan kardiovaskular, serta kanker adalah beberapa penyakit yang lekat 

dengan manusia modern. Mengatasinya, kini masyarakat urban berusaha kembali 

mengadopsi konsep naturopaty, gaya hidup di masa lalu, yakni mengonsumsi 



4 

makanan bebas pencemaran zat kimia, atau lazim disebut makanan organik 

(Kertopati, 2015). 

 

Gambar 1.3 Makanan non-Organik 

Sumber: www.selingkaran.com (2015) 

Melansir UK Food Standards Agency, makanan organik adalah bahan 

pangan yang diproduksi dengan menggunakan metode pertanian organik, yang 

membatasi input sintetik modern seperti pestisida sintetik dan pupuk kimia. 

Sebenarnya, gerakan ‘kembali ke alam’ dengan makanan organik muncul pada 

tahun 1940an, menanggapi industrialisasi pertanian yang semakin gencar 

menggunakan pupuk kimia. Seiring berjalannya waktu, pertanian dan makanan 

organik semakin besar, menyusul kepedulian masyarakat akan gaya hidup sehat 

(Kertopati, 2015). 

 

Gambar 1.4 Makanan Organik 

Sumber: www.alfathfarm.wordpress.com (2015) 

Bukti bahwa pangan organik lebih sehat ternyata bukan hanya isapan 

jempol. Penelitian yang dilakukan Rutgers University (Amerika Serikat) 

membuktikan bahwa pangan organik lebih kaya mineral dibandingkan dengan 

pangan non-organik. Tabel dibawah ini menunjukkan perbandingan kadar mineral 

pangan organik dan pangan non-organik (Sudardjat, 2011). 
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Tabel 1.1: Tabel Perbandingan Pangan Organik 

 

Sumber: Rutgrs University USA dalam Sudrajat, 2011 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai nutrisi mineral pangan organik 

jauh lebih baik dari pangan non-organik. Contoh yang mencolok adalah nilai 

nutrisi besi pada tomat dan bayam, dimana pada pangan organik mencapai skala 

ribuan miligram, sedangkan tomat dan bayam non-organik hanya mencapai 1 mg 

dan 49 mg. Kemudian, pada pangan organik terdapat trace element (unsur yang 

sedikit dibutuhkan tubuh, tetapi sangat penting dalam pertumbuhan, 

perkembangan dan pemeliharaan tubuh) yang kaya, sementara trace elements 

pada pangan non-organik tidak lengkap. 

Boyolali yang merupakan salah satu kabupaten dengan potensi agrarisnya 

yang tinggi, harusnya mempelopori pentingnya penggunaan bahan organik dan 

hidup dengan pola organik, sehingga terwujudnya Boyolali yang sehat dan cerdas 

bisa mengangkat harkat dan martabat rakyat Boyolali khususnya dan Indonesia 

pada umumnya. Perlunya proyek percontohan kawasan organik di Boyolali, 

dimana proses budidaya mulai dari hulu sampai hilir, termasuk perangkat yang 

mendukung seperti input (on farm) dan out put (off farm) menuju pertanian 

organik berwawasan lingkungan yang berkelanjutan. 

1.3.2 Permaculture Sebagai Pengelolaan Pertanian 

Permaculture telah menjadi salah satu topik utama dalam isu 

berkelanjutan bidang negara agraris. Permaculture diyakini sebagai pendekatan 

yang paling holistik dalam perencanaan dan perancangan berkelanjutan. Dalam 

konteks sustainability livehood, pendekatan permaculture merupakan alternatif 
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penting yang bergerak dalam usaha menghasilkan tanaman pangan organik, 

desain rumah, tata ruang desa, dan lingkungan yang sehat, cara untuk 

menghasilkan energi, serta pengembangan ekonomi yang berkelanjutan. Pada 

dasarnya prinsip-prinsip permaculture dapat diterapkan di manapun, namun saat 

ini baru sedikit studi akademik tentang permaculture di Indonesia. Terdapat dua 

organisasi yang bergerak dalam bidang permaculture di Indonesia, yaitu 

Indonesian Development of Education and Permaculture (IDEP) Foundation dan 

Yayasan Permakultur Aceh (YPA), namun pergerakannya masih terbatas di 

daerah Bali dan Aceh (http://www.ar.itb.ac.id/ diakses 10/12/2015 21:56). 

Permaculture yaitu Permanent Agriculture adalah pengelolaan pertanian 

yang meningkatkan kualitas lahan, memberikan hasil dan pendapatan, dan tetap 

berkelanjutan hingga ke masa depan. Permaculture dapat menghidupkan 

kehidupan pertanian dengan sistem yang terintegrasi dan berkelanjutan, budaya 

maupun teknologi lokal (indigenous knowledge). Prinsip utama permaculture 

adalah mengintegrasikan elemen-elemen di dalamnya. Elemen permaculture 

adalah setiap bagian dalam rumah tangga maupun pertanian yang dialiri energi 

dan nutrien, misalanya rumah, kebun, kandang, dan sebagainya. Setiap elemen 

berfungsi bersama membentuk sistem. Pertanian yang dirancang pada intinya 

merupakan pertanian yang mampu menjaga keseimbangan ekosistem di dalamnya 

sehingga aliran nutrien dan energi terjadi secara seimbang. Keseimbangan 

ekosistem akan menghasilkan produktivitas yang tinggi dan keberlanjutan 

produksi yang terjaga secara efektif dan efisien, sehingga dapat meningkatkan 

pendapatan petani (http://www.ar.itb.ac.id/ diakses 10/12/2015 21:56). 

Berdasarkan uraian di atas, penerapan sistem permaculture dirasakan 

mampu menjadikan Kampung Baratan menjadi sebuah pusat edukasi pertanian 

dan permaculture yang baik sehingga berdampak pada ekowisata yang berbasis 

edukasi pertanian. 

1.4 Rumusan Permasalahan 

1.4.1 Permasalahan 

Bagaimana konsep mengembangkan dan merancang 

Pengembangan Kampung Baratan Boyolali Sebagai Pusat Edukasi 
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Permaculture dan Ekowisata Agraris yang mampu mendukung kegiatan 

masyarakat meliputi pelatihan, pembelajaran dan produksi di sektor 

Pertanian?  

1.4.2 Persoalan 

1. Penentuan ruang luar dan ruang dalam yang dibutuhkan dalam 

memfasilitasi kegiatan yang ada didalam konsep perancangan. 

2. Penentuan tapak yang tepat berdasarkan arsitektur ramah lingkungan 

dan jenis kegiatan sehingga dapat mendukung keberadaanya. 

3. Penentuan tata masa  yang tepat (site plan, blok plan). 

4. Penentuan teknologi material bangunan yang ramah lingkungan. 

5. Penentuan fasade bangunan sesuai fungsi bangunan dan kaidah-kaidah 

arsitektur ramah lingkungan. 

1.5 Tujuan dan Sasaran 

1.5.1  Tujuan  

 Menghasilkan konsep pengembangan dan perancangan kampung 

Baratan Boyolali sebagai pusat edukasi permaculture dan ekowisata 

agraris yang mampu mendukung kegiatan masyarakat meliputi pelatihan, 

pembelajaran dan produksi di sektor pertanian. 

1.5.2  Sasaran 

  Menyusun konsep perencanaan dan Pengembangan Kampung 

Baratan Boyolali Sebagai Pusat Edukasi Permaculture dan Ekowisata 

Agraris yang berupa: 

1. Konsep ruang luar dan ruang dalam yang dibutuhkan dalam 

memfasilitasi kegiatan yang ada didalam konsep perancangan 

2. Konsep tapak yang tepat berdasarkan arsitektur ramah lingkungan dan 

jenis kegiatan sehingga dapat mendukung keberadaanya. 

3. Konsep tata masa  yang tepat (site plan, blok plan). 

4. Konsep teknologi material bangunan yang ramah lingkungan. 

5. Konsep tampilan fasade bangunan sesuai fungsi bangunan dan kaidah-

kaidah arsitektur ramah lingkungan. 
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1.6 Lingkup dan Batasan Pembahasan 

1.6.1  Lingkup Pembahasan 

 Pembahasan diorientasikan pada masalah arsitektur kawasan dalam 

mengembangkan dan merancang kampung Baratan Boyolali sebagai pusat 

edukasi permaculture serta ekowisata agraris yang ingin dicapai 

berdasarkan data yang ada, sedangkan hal-hal lain akan di bahas secara 

garis besar dalam batas lingkup disiplin ilmu arsitektur. Pembahasan diluar 

disiplin ilmu arsitektur dibahas sebagai pendukung dan pertimbangan 

sesuai kebutuhan. 

1.6.2  Batasan Pembahasan 

  Pembahasan berorientasi pada penerapan konsep  yang 

dititikberatkan pada penyususan  konsep pengembangan dan perancangan 

kawasan yang meliputi penentuan tapak, tata masa bangunan dan estetika 

bangunan dengan mempertimbangkan sifat kegiatan sesuai standar 

kebutuhan yang ada, teknologi material bangunan yang sesuai. 

1.7  Keluaran 

Keluaran yang dihasilkan berupa konsep perencanaan dan 

perancangan Pengembangan Kampung Baratan Boyolali Sebagai Pusat 

Edukasi Permaculture dan Ekowisata Agraris yang mengacu pada kaidah-

kaidah arsitektur ramah lingkungan dan sesuai dengan disiplin ilmu arsitektur 

dengan memperhatikan aturan-aturan yang berlaku. 

1.8 Metode Pembahasan 

1.8.1 Metode Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung 

terhadap objek yang diteliti untuk mencari data-data yang diperlukan 

berkaitan dengan pengamatan lokasi, potensi dan kendala-kendala yang 

ada. 

2. Studi Banding 

Kegiatan meninjau sebuah objek yang berkaitan dengan pusat belajar 

lingkungan dan pengembangan kampung untuk mendapatkan gambaran 
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mengenai perencanaan dan perancangan yang berhubungan dengan 

proyek. 

3. Studi Literatur 

Mencari referensi teori yang berkaitan dengan perencanaan dan 

perancangan pusat belajar lingkungan dan pengembangan kampung yang 

bersumber dari buku, media cetak maupun media elektronik untuk 

mendukung penyusunan. 

4. Wawancara 

Melakukan proses tanya jawab dengan pihak-pihak yang berhubungan 

dengan masyarakat maupun pemerintahan untuk mendapatkan informasi. 

1.8.2  Analisa dan Sintesa 

1. Analisa 

 Mengidentifikasi masalah berdasarkan data-data yang ada, kemudian 

dianalisa berdasarkan teori-teori yang mendukung yang berkaitan 

dengan permasalahan, kemudian ditarik kesimpulan. 

2. Sintesa 

Kesimpulan dari analisa yang merupakan inti dari pembahasan yang akan 

digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan konsep rancangan 

pengembangan kampung Baratan Boyolali sebagai pusat edukasi 

pertanian organik dan permaculture yang berdampak pada ekowisata 

agraris. 

3. Konsep 

 Konsep perencanaan dan perancangan yang dihasilkan dalam 

pengembangan kampung Baratan Boyolali sebagai pusat edukasi 

pertanian organik dan permaculture yang berdampak pada ekowisata 

agraris. 
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1.9 Sistematika Pembahasan 

 Bab 1 : Pendahuluan 

 Tahap pertama membahas tentang latar belakang, pengertian 

judul, rumusan permasalahan, tujuan dan sasaran, lingkup dan 

batasan pembahasan, keluaran, metode pembahasan dan 

sistematika pembahasan. 

 Bab II : Tinjauan Pustaka 

 Tahap kedua berisi tentang tinjauan umum pusat edukasi 

pertanian, permaculture, arsitektur ramah lingkungan, teknologi 

material ramah lingkungan, ekowisata dan studi komparasi pusat 

belajar lingkungan. 

 Bab III : Tinjauan Lokasi Perencanaan 

Tinjauan umum Kabupaten Boyolali meliputi kondisi geografis 

dan iklim, kependudukan, perekonomian, transportasi dan tinjauan 

khusus wilayah Kabupaten Boyolali meliputi rencana 

pengembangan wilayah. 

 Bab IV : Analisis Pendekatan dan Konsep Perancangan 

 Membahas tentang penyusunan konsep desain perancangan Pusat 

Belajar Lingkungan yang meliputi analisis pendekatan dan 

konsep perancangan tentang gagasan perencanaan dan konsep 

penentuan tapak,  analisis kegiatan dan konsep ruang, analisis 

konsep teknologi material bangunan, analisis konsep tata masa 

bangunan, analisis konsep fasade bangunan.  


