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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 JUDUL  

Pusat Informasi Penelitian dan Pengembangan Pengolahan Sampah di Surakarta 

 

1.2 PENGERTIAN JUDUL     

 Pusat : Suatu tempat yang berfungsi mewadahi kegiatan-kegiatan  

dalam satu tempat1

Informasi : Pemberitahuan tentang suatu kabar atau berita tertentu2. 

Penelitian : Kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan 

penyajian data yg dilakukan secara sistematis dan objektif 

untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu 

hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum3

Pengembangan : Proses, cara, perbuatan, kegiatan mengembangkan 

sesuatu4. 

Pengolahan : Proses, cara, perbuatan mengolah / menjadikan sesuatu 

menjadi barang5. 

Sampah : sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam 

yang berbentuk padat6. 

Surakarta : Sebuah kota di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia yang 

memiliki semboyan BERSERI yang merupakan akronim 

dari Bersih, Sehat, Rapi, dan Indah7. 

 

                                                 
1 W.J.S. Poerwodarminto, 1995. 
2 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nasional, Balai Pustaka, 
Jakarta. 
3 Ibid. 
4 Ibid. 
5 UU nomor 18 tahun 2008 Tentang Pengelolaan  Sampah. 
6 Ibid. 
7 www.wikipedia.com/Surakarta 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kota
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Berdasarkan uraian diatas serta konteks dalam proposal ini, yang dimaksud 

Pusat Informasi Penelitian dan Pengembangan Pengolahan Sampah Surakarta 

adalah Suatu kawasan yang terdapat fasilitas sebagai tempat untuk kegiatan 

pemberitahuan kepada masyarakat, penelitian dan pengembangan yang berkaitan 

dengan pengolahan barang-barang yang sudah tidak terpakai dan bernilai yang 

berada di Surakarta. 

 

1.3 LATAR BELAKANG 

1.3.1 Keadaan Lingkungan Secara Global 

Pemanasan global merupakan isu besar masalah lingkungan yang 

mengancam keberlaangsungan hidup manusia. Dampak pemanasan global 

telah dirasakan oleh seluruh pendududk dunia. Berbagai bencana seperti 

banjir, kekeringan, krisis energi, peningkatan permukaan air laut 

peningkatan suhu udara mencapai 1,4-5,8 derajat celcius, lenyapnya 

beberapa spesies, kegagalan panen, ancaman kelaparan dan rusaknya 

ekosistem merupakan dampak yang telah dirasakan. 

Diprediksikan 30 persen garis pantai di dunia akan lenyap pada tahun 

2080. Lapisan es kutub akan mencair hingga terjadi aliran air dari kutub 

utara8. Ancaman terbesar penerima dampak pemansan global adalah 

Indonesia, karena Indonesia adalah negara kepulauan. Pengamatan yang 

dilakukan antara tahun 1993-2003 menunjukkan telah terjadi peningkatan 

air laut seinggi 3,1mm/tahun9. Sampai tahun 2006 Indonesia telah 

kehilangan 20 pulau kecil karena abrasi. 

Pemanasan global disebabkan oleh peningkatan gas buang, utamanya 

karbondioksida yang telah menyebabkan panas dalam atmosfer. Dalam satu 

hari 70 juta ton CO2 berpindah ke atmosfer, Menahan Panas yang 

dipantulkan bumi yang seharusnya lepas ke angakasa Luar dan 

memantulkan kembali ke bumi. Akibatnya konsentrasi CO2 meningkat 

                                                 
8 Harian Kompas, 2007. 
9 Harian Kedaulatan Rakyat, 2007. 

 



hingga 31 persen. Panas yang ditahan dan dipantulkan ke bumi disebut efek 

rumah kaca. 

Para ilmuwan telah menyimpulkan bahwa aktifitas menusia telah 

menyumbangkan efek rumah kaca yang terbesar. Aktifitas Industri tidak 

berhenti membuang CO2 ke udara. Semen adalah indutri yang membuang 

CO2 setara dengan berat semenya, tahun 2010 diperkirakan total produksi 

semen mencapai 2,2 miliar ton  yang berarti juga menyumbang 2,2 miliar 

ton CO2 (Harjanto, 2001). Selain itu beberapa hal lain yang menyebabkan 

pemanasan global diantaranya adalah penumpukan sampah. Keberadaan 

sampah yang tidak terurus serta penerapan sistem open dumb (penimbunan 

darat) pada pengelolaan sampah dapat menyebabkan meningkatnya kadar 

CO2 pada atmosfer bumi.  

 

1.3.2 Permasalahan Sampah di Indonesia 

Banjir semakin lama semakin menjadi di banyak kota di Indonesia. 

Demikian juga dengan suhu kota yang terus meningkat. Penyebab banjir 

mulai dari kurangnya daerah resapan air, hingga masalah sampah. 

Sayangnya belum banyak pihak yang mengelola masalah sampah ini dengan 

baik. Pengelolaan sampah yang buruk di kota kota Indonesia mulai dari 

individu yang tidak membuang sampah atau limbah pada wadah yang 

seharusnya, system pendistribusian yang tidak efisien, dan kurangnya sistem 

pengolahan kembali. 

Tabel 1. Tabel Sampah 
JENIS SAMPAH LAMA HANCUR 

Kertas  

Kulit Jeruk  

Dus Karton  

Filter Rokok  

Kantong Plastik  

Kulit Sepatu  

Pakaian/Nylon  

2-5 bulan  

6 bulan  

5 bulan  

10-12 tahun  

10-20 tahun  

25-40 tahun  

30-40 tahun  

 



Plastik  

Alumunium  

Styrofoam 

50-80 tahun  

80-100 tahun  

tidak hancur 

Sumber: http://merbabu-com.ad-one.net/artikel/sampah.html 
  

Pada dasarnya sampah dibedakan menjadi 2 yaitu sampah organic dan 

anorganik. Sampah Organik, yaitu sampah yang mudah membusuk seperti 

sisa makanan, sayuran, daun-daun kering, dan sebagainya. Pengolahan 

sampah organic biasanya dilakukan dengan cara pengomposan yang 

selanjutkan dapat dipergunakan sebagai pupuk tanaman. Sedangkan sampah 

anorganik adalah sampah yang tidak mudah membusuk serta memerlukan 

pembusukan yang relative lama. Beberapa contoh sampah anorganik antara 

lain plastik wadah pembungkus makanan, karet ban, kertas, plastik mainan, 

botol dan gelas minuman, kaleng, kayu, dan sebagainya. 

 

1.3.3 Permasalahan Sampah di Surakarta 

Perkembangan kota sedikit banyak telah membawa banyak dampak 

positif dan negatif bagi masyarakat. Salah satu permasalahan klasik yang 

dihadapi oleh masyarakat perkotaan adalah penumpukan sampah. TPA  Putri 

Cempo  yang  terletak  di  Kelurahan  Mojosongo,  Kecamatan  Jebres,  Kota 

 Surakarta,  merupakan  satu-satunya  tempat  pembuangan  sampah  akhir 

 yang  ada  di  Kota  Surakarta.  Setiap  harinya  TPA  ini  menampung  tidak 

 kurang  dari  250  ton  sampah  dari  seluruh  penjuru  kota. 

Pada kenyataanya, TPA Putri Cempo sudah mengalami overload 

sampah yang berlebihan. Menurut Dinas Kebersihan dan Pertamanan, TPA 

Purti Cempa seharusnya sudah tidak dapat digunakan lagi karena berdasarkan 

perencanaanya hanya dapat beroperasi selama 15 tahun yaitu semenjak tahun 

1986 hingga tahun 2000/2001. Akan tetapi karena tidak tersediaanya lahan 

untuk relokasi tempat pembuangan akhir di Surakarta maka TPA tersebut 

masih beroperasi hingga sampai saat ini. Apabila hal ini terus di biarkan, 

maka longsor sampah yang terjadi di Bandung bisa saja terjadi di Solo. 

 



Selain keberadaan pemulung, di TPA juga terdapat sekumpulan sapi 

milik peternak setempat yang jumlahnya diperkirakan mencapai 1025 ekor 

yang memakan sampah organik. Volume makan sehari-hari sapi diperkirakan 

10% dari total bobot badannya, sehingga dengan ratarata berat badan sapi 

antara 300 sampai 350 kilogram per ekor, maka ada sekitar 30 hingga 35 ton 

sampah organik dikonsumsi sapi tiap harinya atau sekitar 900 ton per bulan. 

Di TPA, selain dari yang dikonsumsi oleh sapi, saat ini belum ada sampah 

organik yang diproses. Sampah tersebut hanya teronggok dan jumlahnya 

bertambah sebanyak 3,850 ton per bulan, atau sekitar 70% dari total timbunan 

sampah Kota Surakarta10. 

Bertolak dari banyaknya permasalahan sampah yang ada di Surakarta, 

maka diperlukan upaya-upaya pemanfaatan TPA yang ada melalui mekanisme 

penglolaan yang sesuai. Dari tabel  diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

sampah di TPA Putri Cempo adalah didominasi oleh sampah organik yang 

diantaranya berupa sisa sayuran dari pasar. Sedang sampah yang lainnya 

berupa plastik, kertas logam dan lain sebagainya. Oleh karena itu, diperlukan 

adanya ruang yang dipergunakan untuk pengolahan sampah tersebut. Dalam 

hal ini yang diutamakan adalah pengolahan sampah organic yang tidak 

dikonsumsi oleh sapi, plastik, kertas serta sampah logam yang notabene 

mempunyai volume yang besar akan tetapi sedikit perusahaan yang 

mengolahnya. 

Dengan keberadaan Pusat Informasi dan Penelitian Pengolahan Sampah, 

di harapkan dapat menyadarkan kepada masyarakat akan pentingnya menjaga 

kebersihan lingkungan serta mengurangi perilaku yang yang tidak 

bertanggung jawab terhadap lingkungan. Disamping itu, diharapkan adanya 

suatu wadah yang memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat 

akan pentingnya daur ulang sampah untuk menjaga kelestarian lingkungan 

serta mengurangi polusi baik tanah, air dan udara. 

 

 

                                                 
10 Strategi Sanitasi Kota (SSK)  Surakarta tahun 2008-2010 Volume 7 

 



1.3.4 Peran Arsitek Terhadap Lingkungan 

Untuk turut membangun dunia yang baik di masa yang akan datang dan 

bukannya turut menghancurkan, sudah seharusnya para arsitek sejak awal 

dipersiapkan melalui proses pendiddikan arsitektur yang menurut UIA Charter 

for Architectural Education (UIA 2005) seharusnya menekankan pada hal hal 

seperti: 

• Pencapaian kualitas kehidupan yang layak bagi semua penghuni 

pada permukiman penduduk. 

• Penerapan aplikasi teknologi yang menghargai kebutuhan social, 

budaya, estetika, seta kesadaran penggunaan material yang sesuai 

dalam arsitektur baik pertimbangan investasi awal maupun 

pembiayaan berikutnya.  

• Pembagunan secara ekologis, seimbang dan bekelanjutan untuk 

lingkungan terbangun dan alam termasuk didalamnya pemanfaatan 

yang rasional terhadap sumber daya yag ada. Arsitektur dihargai 

sebagai sebuah kekayaan (kepemilikan) dan tanggung jawab semua 

orang. 

Perlu dilihat kembali tantangan dan peluang profesi arsitek saat ini, mulai 

dari desain, pembangunan, dan pengoperasian. Bangunan tidak hanya dituntut 

memiliki kinerja atau performa internal yang baik. Namun juga memberikan 

kontribusi positif pada keberlanjutan kehidupan ekosistem di muka bumi ini. 

Untuk mempertimbangkan hal ini arsitek harus mulai mempertimbangkan 

dengan sungguh sungguh sejak dimulai pembuatan konsep desai perancangan, 

fase konstruksi, saat dioperasikan, bahkan saat dirubuhkan. Untuk itu 

dibutuhkan tim perancang yang handal dan berwawasan luas serta 

berwawasan lingkungan.  

 

 

 

 

 

 



1.4 POTENSI 

1.4.1 Potensi Ekologis  

Pada awalnya, TPA Putri Cempo memiliki pemandangan yang indah, 

bahkan memiliki potensi wisata yang besar didalamnya serta dapat dijadikan 

sebagai tempat konservasi flora dan fauna. Akan tetapi setelah di pergunakan 

sebagai Tempat Pembuangan Akhir, pemandanganya menjadi jelek bahkan 

terkesan kumuh. Akibat lain yang ditimbulkan oleh adanya Tempat Pembuangan 

Akhir adalah rusaknya fungsi tanah, air dan udara yang disebabkan oleh polusi 

yang berkepanjangan serta beberapa hasil penelitian menunjukan bahwa sapi yang 

berada di areal TPA Putri Cempo tidak layak untuk dikonsumsi karena memiliki 

kandungan timbal yang tinggi. Oleh karena itu apabila tidak segera diselesaikan 

maka dapat menimbulkan permasalahan yang lebih komplek lagi. Langkah-

langkah yang perlu dilakukan antara lain dengan pendaur ulangan sampah untuk 

mencegah penimbunan sampah yang terus menerus sehingga tersedia lahan yang 

layak bagi ternak sapi sehingga selaian mempunyai ternak yang sehat penduduk 

mendapat penghasilan tambahan dari prnjualan sapi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gb 1.1. Keadaan Alam Sekitar TPA Putri Cempo 
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2009 

 

 



 
Gb 1.5 Maket Keadaan Awal TPA Putri Cempo 

Sumber: Kantor Pengelola TPA Putri Cempo, 2009 
 

1.4.2 Potensi Ekonomi dan Sosial 

Sebelum Kawasan Putri Cempo dijadikan sebagai Tempat Pembuangan 

Akhir, pada awalnya penduduk bermata pencaharian sebagai Pegawai Negeri 

Sipil, guru serta beberapa diantaranya sebagai wiraswasta. Akan tetapi mata 

pencaharian tersebut dinilai tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi 

masing-masing keluarga. Pada awalnya keberadaan Tempat Pembuangan 

Akhir (TPA) Putri Cempa ditentang oleh penduduk sekitar. Akan tetapi 

karena desakan kebutuhan ekonomi maka sebagian besar penduduk beralih 

profesi menjadi pemulung sampah yang pada waktu itu cukup untuk 

memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. 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 korban dari 

 



kebijakan pemerintah. Maka tidak heran jika masyarakat sekitar cenderung 

tertutup kepada pihak luar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gb I.6. Keadaan Pemukiman Sekitar TPA Putri Cempo 
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2009 

 
Betolak dari permasalah ekonomi dan sosial yang disebutkan diatas, 

maka di perlukan adanya solusi yang tidak hanya memperhatikan masalah 

ekonomi yang adak di masyarakat. Namun juga memperhatikan permasalahan 

sosial yang ada dimasyarakat. Oleh karena itu, ada beberapa hal penting yang 

harus diperhatikan dalam perancangan Pusat Informasi, Penelitian dan 

Pengolahan Sampah. Jangan sampai dengan keberadaan Pusat Informasi, 

Penelitian dan Pengolahan Sampah justru merusak kehidupan ekonomi dan 

sosial mayarakat di sekitar TPA Putri Cempo. Melainkan dengan keberadaan 

Pusat Informasi, Penelitian dan Pengolahan Sampah di harapkan dapat 

mengangkat kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Olah karena itu hal-

hal yang perlu dilakukan adalah dengan cara mengolah sampah yang pada 

awalnya sudah cuci dan dipilah oleh penduduk sehingga selain penduduk 

sekitar tidak kehilangan mata pencaharian sehingga kinerja Pusat Informasi 

Penelitian dan Pengolahan Sampah lebih simple karena ada beberapa langkah 

yang tidak harus dilakukan. Selain itu, keberadaan Pusat Informasi, Penelitian 

 



dan Pengolahan Sampah di harapkan dapat memberikan pelatihan pengolahan 

sampah secara sederhana (dalam bentuk barang jadi) sehingga penduduk 

sekitar keahlianya bertambah serta dapat memperoleh penghasilan tambahan. 

 

1.5 PERMASALAHAN 

1.5.1 Permasalahan Umum  

a. Bagaimana mengembangkan kawasan TPA Putri Cempo sebagai area 

pembuangan sampah beserta system pengelolaanya serta sebagai Pusat 

Informasi dan Penelitian Pengolahan Sampah di Surakarta 

b. Bagaimana menyediakan suatu kawasan di area TPA Putri Cempo yang 

berisi fasilitas-fasilitas yang berhubungan dengan penelitian dan 

pengembangan pengolahan sampah yang ada Surakarta serta 

pengaplikasian teknologi terapan dalam pengolahan sampah yang 

berkembang di Indonesia maupun yang berkembang di negara lain . 

 

1.5.2 Permasalahan Khusus  

a. Bagaimana menata kawasan TPA Putri Cempa yang didalamnya 

mewadahi kegiatan yang berhubungan dengan informasi, penelitian dan 

pengembangan pengolahan sampah yang ada di Surakarta. 

b. Bagaimana merancangan kawasan daur ulang dan pengolahan sampah 

dengan memperhatikan aspek-aspek ekologi kawasan sehingga menjaga 

fungsi asli dari kawasan tersebut (air, tanah dan udara disekitar kawasan) 

c. Bagaimana merancang fasilitas Pusat Informasi, Penelitian dan 

Pengembangan Pengolahan Sampah  secara keseluruhan (kawasan dan 

bangunan) yang nyaman digunakan untuk beraktivitas bagi 

pegawai/pengelola serta nyaman untuk dikunjungi. 

d. Bagaaimana merancang zoonifikasi kawasan Pusat Informasi, Penelitian 

dan pengembangan dengan memperhatikan keadaan disekitar site 

sehingga dapat meredam polusi yang ada serta tercipta kawasan yang 

bersih dan rapi.  

 



e. Bagaimana memanfaatkan bahan-bahan daur ulang sampah sebagai salah 

elemen arsitektural bangunan 

f. Memberikan image Pusat Informasi, Penelitian dan Pengolahan Sampah  

sebagai tempat baik, sehat, ramah lingkungan serta nyaman untuk 

beraktivitas bagi pengelola dan pegawai serta nyaman untuk dikunjungi. 

 

1.6 TUJUAN DAN SASARAN 

1.6.1 Tujuan  

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Merancang suatu kawasan yang menjadi wadah informasi dan penelitian 

tentang pengolahan sampah khususnya yang berada di Surakarta dengan 

mengedepankan bangunan/kawasan yang ekologis dan keramahan 

terhadap lingkungan serta mengurangi dampak limbah yang dihasilkan 

oleh aktivitas dikawasan tersebut. 

b. Mengurangi dampak lingkungan yang disebabkan oleh keberadaan TPA 

Putri Cempo sehingga dapat mewujudkan lingkungan yang ekologis serta 

mengendalikan dampak polusi yang disebabkan aktivitas yang ada 

didalamnya. 

c. Intensifikasi lahan TPA Putri Cempo menjadi lahan yang lebih bermanfaat 

secara ekologis sehingga dapat mengembalikan fungsi tanah yang rusak 

akibat polusi yang berkepanjangan. 

 

1.6.2 Sasaran 

a. Menyusun konsep perancangan Pusat Informasi dan Penelitian 

Pengolahan Sampah Surakarta dengan menggunakan pendekatan yang 

mengedepankan keramahan terhadap lingkungan serta mengurangi 

dampak limbah yang dihasilkan oleh aktivitas dikawasan tersebut. 

b. Pengolahan tata ruang luar dari bagunan hingga pada kawasan yang 

mengedepankan pada keramahan terhadap lingkungan serta pengolahan 

 



system sanitasi yang memadai sehingga dapat menaggulangi dampak 

polusi yang diakibatkan aktivitas diluar dan didalam site. 

c. Pengaplikasian konsep ekologis pada bangunan dan kawasan sebagai 

upaya dalam mengurangi kerusakan fungsi air, tanah dan udara. 

d. Perencanaan dan perancangan kawasan yang meyediakan fasilitas-

fasilitang yang berhubungan dengan informasi, penelitian serta 

pengembangan pengolahan sampah namun tetap memperhatikan nilai-nilai 

arsitektural pada bangunan. 

 

1.7 LINGKUP PEMBAHASAN 

Pembahasan akan dibatasi pada permasalahan yang dapat menghasilkan 

faktor-faktor penentu dan pendukung dalam merencanakan dan merancang Pusat 

Informasi dan Penelitian Pengolahan Sampah Surakarta, antara lain :  

1. Pembahasan Non Arsitektural :  

 Aktivitas/kegiatan  yang diwadahi pada tiap bangunan. 

 Jenis sampah yang memerlukan daur ulang. 

 Pengolahan site yang meliputi jenis vegetasi yang mampu mengurangi 

polusi di sekitar site. 

2. Pembahasan Arsitektural :  

 Organisasi ruang dalam yang meliputi sistem tata ruang dan sirkulasinya 

yang berkaitan dengan aktifitas dalam dan antar bangunan.  

 Organisasi ruang luar yang meliputi tata ruang dan sirkulasinya sesuai 

dengan aktifitas yang ada. 

 Pembahasan mengenai desain bangunan dalam kaitannya dengan 

penampilan bangunan.  

 Pembahasan mengenai site yang memiliki kemudahan akses dan 

kemudahan pencapaian baik secara visual maupun fisik.  

 Pembahasan mengenai bangunan yang mengedepankan konsep ekologis 

dan keramahan terhadap lingkungan serta mengurangi dampak limbah 

yang dihasilkan oleh aktivitas 

 

 



1.8 METODE PEMBAHASAN 

1.8.1 Pengumpulan Data 

Secara garis besar cara memperoleh data untuk mendukung pembahasan 

dan metode yang digunakan dalam menganalisa dan membahas permasalahan 

melalui beberapa proses sebagai berikut : 

 Observasi lapangan, dengan pengamatan langsung terhadap obyek 

yang terkait dengan Pusat Informasi dan Penelitian Pengolahan 

Sampah baik secara langsung maupun studi banding dengan 

bangunan serupa. 

 Studi literature untuk memperoleh suatu acuan data yang bisa 

didapat dari tugas akhir sebelumnya. 

 Studi literatur untuk mendapatakan data mengenai Pusat Informasi 

dan Penelitian Pengolahan Sampah Surakarta dari buku, majalah, 

koran, tabloid, dan dari internet. 

1.8.2 Analisa 

Merupakan tahap pengolahan data yang telah di dapat dari pengamatan 

yang meliputi analisa ruang dan bangunan serta analisa tapak. Kemudian 

disusun baik dalam bentuk klasifikasi, tabel, sketsa gambar, maupun 

penjelasan. 

 Analisa bentuk bangunan diambil dari tipologi bentukan bangunan 

serta di sesuaikan dengan standart sudah ada untuk diterapkan 

kedalam tiap fungsi bangunan yang fleksibel dan ramah 

lingkungan 

 Analisa ruang dilakukan secara kualitatif pada pola hubungan antar 

ruang dengan mempertimbangkan aspek aktifitas di dalam 

bangunan. 

 Analisa tapak dengan menggunakan metode pembatasan deduktif, 

dimana permasalahan yang bersifat umum disimpulkan bergerak 

kearah permasalahan yang lebih khusus yaitu tapak. 

 

 

 



1.8.3. Sintesa 

Dalam tahap ini akan dilakukan penyaringan data yang telah didapat 

dan kemudian memutuskan unntuk mengambil beberapa hal saja yang 

nantinya benar-benar digunakan untuk pedoman selama dalam masa 

perancangan. 

 

1.8.4 Tahap Perumusan Konsep 

Merupakan tahap pengambilan keputusan, batasan-batasan dan arahan 

perancangan diambil melalui berbagai pertimbangan dalam proses 

sebelumnya. 

 

1.8.5 Tahap Perancangan 

Dalam tahap ini, seluruh data dan informasi mengenai kebutuhan akan 

ruang, analisa perilaku dan konsep perancangan mulai dituangkan kedalam 

serangkaian gambar teknis. Tahap ini lebih dikonsentrasikan pada eksplorasi 

bentuk tata ruang dan tampilan bangunan saja sesuai dengan penekanan 

perancangan. Konsep perancangan sudah dianggap selesai pada tahap 

sebelumnya. 

 

1.9 SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

BAB I PENDAHULUAN 

Meliputi pokok-pokok pikiran dan latar belakang yang mendasari 

pemilihan judul, permasalahan umum dan khusus, maksud, tujuan dan 

sasaran, metode Pengumpulan data, lingkup pembahasan, metode 

pembahasan, dan sistematika pembahasan. 

 

BAB 2  TINJAUAN UMUM 

Meliputi jenis sampah yang di daur ulang, system pengelolaan sampah 

yang sudah ada, arsitektur ramah lingkungan, serta perkembangan 

teknologi yang terkait dengan pengolahan sampah yang direncanakan. 

 

 



BAB 3 TINJAUAN KAWASAN 

Meliputi tinjauan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Putri Cempo yang 

berkaitan dengan system pengolahan sampah dan sanitasi lingkungan yang 

sudah ada serta rencana pemerintah tentang TPA Putri Cempo. 

 

BAB 4 KONSEP PENDEKATAN DAN ANALISA DESAIN 

Meliputi konsep pendekatan serta analisadesain yang dilakukan untuk 

konsep perencanaan dan perancangan dengan mempertimbangkan 

kebutuhan ruang, konsep ekologis, keramahan terhadap lingkungan serta 

aplikasi vegetasi dan sanitasi pada kawasan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


