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SOLO VERTICAL FARM SEBAGAI BANGUNAN PENDUKUNG 

KEMANDIRIAN PANGAN DI KOTA SOLO DENGAN PENDEKATAN 

GREENSHIP NEW BUILDING VER. 1.2 

Abstrak 

Kota Solo merupakan kota besar yang memiliki luas sekitar 44 km2 dan masih 

memiliki masalah dengan hasil pangan pertanian lokal. Hasil pertanian Kota Solo 

belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya sendiri, sehingga harus 

melakukan ekspor dari daerah sekitar. Keterbatasan lahan pertanian di kota Solo 

menjadi salah satu masalah yang di hadapi Kota Solo. Selain itu, jumlah lulusan 

pertanian yang bekerja di bidang pertanian, jumlahnya sangat sedikit. Adanya 

rencana penghapusan lahan pertanian dari peta RTRW Kota Solo oleh pemerintah 

kota juga akan semakin mengaburkan nasib pertanian di Kota Solo. Pemerintah 

harus segera mencari solusi lain untuk mengembangkan sektor pertanian, perlu 

adanya sebuah gagasan tentang solusi pertanian. Solo Vertical Farm memfokuskan 

pada balai penelitian edukasi masyarakat dan penyediaan lahan tanam vertikal 

untuk tanaman pangan dan sayuran yang bisa dipertimbangkan untuk kota yang 

memiliki masalah keterbatasan lahan. Sehingga penulis menulis dasar program 

perencanaan dan perancangan Arsitektur (DP3A) ini dengan tujuan: 1) Merancang 

konsep Bangunan Solo Vertical Farm, 2) Menerapkan desain bangunan yang 

dengan tolok ukur Greenship New Building ver. 1.2. Metode yang dilakukan dalam 

perancangan konsep ini adalah dengan cara mengumpulkan data, metode 

pengolahan data dan pada bagian akhir dilakukan perumusan sebuah konsep. Solo 

Veritcal Farm sebagai bangunan pendukung kemandirian pangan yang akan 

membantu meningkatkan hasil produktifitas pertanian yang lebih bersih, dan tidak 

akan dipengaruhi oleh iklim cuaca buruk. Desain bangunan ini bertolok ukur 

Greenship New Building ver. 1.2 dengan poin yang direncanakan mendapatkan 29 

poin atau sekitar 28,9%. 

Kata Kunci: Greenship New Building, Kemandirian Pangan, Solo Vertical Farm 

Abstract 

The city of Solo is a large city that has an area of about 44 km2 and still has problems 

with local agricultural food products. The agricultural products of the city of Solo 

have not been able to meet the needs of the people themselves, so they have to 

export from the surrounding area. The limitation of agricultural land in the city of 

Solo is one of the problems faced by the city of Solo. In addition, there are only 

small number of agricultural graduates working in agriculture. The plan to abolish 

agricultural land from the map of Solo City RTRW by the city government will also 

further obscure the fate of agriculture in the city of Solo. The government must 

immediately look for other solutions to develop the agricultural sector, there needs 

to be an idea of agricultural solutions. Solo Vertical Farm focuses on community 

education research centers and the provision of vertical planting land for food and 
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vegetable crops that can be considered for cities with limited land problems. So the 

authors write basic program architecture planning and design (DP3A) with the aim 

of: 1) Designing concept Solo Vertical Farm 2) To create design of building that 

applying benchmarks Greenship New Building ver. 1.2. The method carried out in 

designing this concept is by collecting data, data processing methods and at the end 

of the formulation of a concept. Solo Veritcal Farm is a building supporting food 

independence that will help increase the yield of cleaner agricultural productivity, 

and will not be affected by the climate or bad weather. The design of this building 

stands for the measure of Greenship New Building ver. 1.2 with the planned points 

getting 29 points or around 28.9% 

Keywords: Greenship New Building, Food Independence, Solo Vertical Farm 

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Luas lahan baku sawah di Indonesia saat ini semakin menurun. Berdasarkan 

pemotretan terakhir luas lahan baku sawah Indonesia turun menjadi 7,1 juta hektare 

saat ini, dari 7,75 juta hektare di tahun 2013. Demikian juga dengan kondisi 

pertanian di provinsi Jawa Tengah. Alih fungsi lahan pertanian itu merupakan 

dampak semakin bertambahnya jumlah penduduk. Para penduduk itu jelas 

membutuhkan permukiman/ tempat tinggal dan pekerjaan sehingga muncul 

bangunan pabrik industri yang didirikan di lahan-lahan pertanian. Bukan hanya 

lahan, jumlah rumah tangga petani juga terus berkurang. Anak-anak muda enggan 

menjadi petani.  

Demikian juga dengan kondisi lahan Pertanian di Kota Solo, pemkot meminta 

kepada Pemprov Jawa Tengah agar sawah lestari di kota Solo hilangkan saja. Fakta 

bahwa pertanian di Solo sudah tidak berkembang lagi, sehingga harus dihapuskan. 

Kodim 0735/Solo juga telah mencatat jumlah lahan pertanian di Kota Solo pada 

tahun 2018 yang tersisa hanya sekitar 82 hektare. Lahan untuk kegiatan pertanian, 

juga semakin berkurang diikuti juga dengan pelaku kegiatan pertanian tersebut. 

Sehingga dari tahun ke tahun kontribusi dan pertumbuhan sektor pertanian di Kota 

Surakarta menurun dengan cukup tajam 

Sekitar 69 persen tanah Indonesia masuk pada kategori rusak parah yang 

disebabkan penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan. Salah satu gagasan 

dalam dunia arsitektur yang memiliki fokus terhadap lingkungan dan iklim adalah 
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penerapan desain green building pada awal perancangan bangunan. Salah satu 

pendekatan arsitektur hijau di Indonesia yang diterapkan adalah dengan 

mengimplementasikan standar yang dibuat dari organisasi non-profit bernama 

Green Building Council Indonesia (GBCI). 

Pendekatan tentang arsitektur hijau  berawal dari isu tentang kondisi 

lingkungan saat ini, dimana masih banyak masyarakat yang belum sadar akan 

dampak negatif yang ditimbulkan oleh bangunan terhadap lingkungannya. 

Pendekatan ini diterapkan dengan mengimplementasikan standar yang dibuat oleh 

Green Building Council Indonesia, yang memiliki rating penilaian dinamakan 

“Greenship” diharapkan mampu meminimalisir dampak negatif terhadap 

lingkungan secara langsung maupun tidak langsung. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah Tugas 

Akhir Studio Konsep Perancangan Arsitektur (SKPA) ini adalah: “Bagaimana 

merancang konsep bangunan Solo Vertical Farm sebagai bangunan pendukung 

kemandirian pangan di kota Solo dengan pendekatan tolok ukur greenship New 

Building v.1.2?”. 

1.3 Tujuan 

Adapun tujuan dari Tugas Akhir Studio Konsep Perancangan Arsitektur bangunan 

Solo Vertical Farm di Surakarta antara lain: 

1.3.1. Merancang konsep bangunan Solo Vertical Farm. 

1.3.2. Menerapkan prinsip desain bangunan dengan tolok ukur Greenship New 

Building ver. 1.2. 

2. METODE  

2.1 Langkah-Langkah Desain 

Terdapat dua metode yang digunakan dalam proses pengumpulan data, antara lain: 

2.2.1. Studi Literatur 

Studi literatur yaitu sebuah usaha mengumpulkan data. Dengan cara -

mengambil data di media buku, jurnal, artikel, maupun data sekunder yang 
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berkaitan langsung dengan dunia pertanian modern, arsitektur ramah 

lingkungan dan solusi dari masalah pertanian modern yang diterapkan di negara 

lain, sehingga di dapatkan sekumpulan referensi untuk menerapkan desain 

bangunan vertical farm di Kota Solo. 

2.2.2. Survey Lokasi 

Survey lokasi dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kondisi batas-

batas tapak, lingkungan area tapak, mencari data view arah hadap bangunan 

yang menarik dan kurang menarik, mencari potensi yang terdapat di tapak, dan 

mengetahui pola sirkulasi kendaraan di jalanan di sekitar tapak. 

2.2.3. Pengolahan Data 

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah dengan metode deskriptif 

kualitatif, yaitu dengan mengidentifikasi potensi yang ada di lapangan 

selanjutnya dikaitkan dengan permasalahan yang terjadi untuk mendapatkan 

solusi konsep desain yang terbaik yang akan diterapkan. Tidak lupa data 

sekunder juga turut dilibatkan guna memperhatikan aspek yang perlu 

diperhatikan. 

2.2 Parameter Desain 

Terdapat dua acuan parameter dalam mendesain Solo Vertical Farm yaitu: 

2.2.1. Vertical Farm  

Terdapat 2 kategori jenis tanaman yang digunakan untuk mendukung hasil 

kemandiran pangan diantaranya sebagai berikut: 

1. Tanaman Pangan adalah semua model tanaman yang  didalamnya ada 

karbohidrat serta protein sebagai sumber daya manusia. Tanaman 

pangan sebagai tanaman utama yang dikonsumsi oleh manusia sebagai 

makanan untuk berikan konsumsi daya untuk badan. Contohnya yang 

diterapkan pada desain adalah tanaman padi. 

2. Tanaman Holtikultura adalah jenis budidaya tanaman kebun yang 

menitikberatkan pada budidaya tanaman buah, tanaman bunga, sayuran 

serta tanaman obat-obatan. Contoh yang diterapkan pada desain 

menggunakan sistem hidroponik dengan jenis tanaman sayuran. 
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2.2.2. Greenship New Building ver. 1.2  

Dengan mengacu pada tolok ukur Greenship New Building maka pada saat 

prosess desain harus melewati bebrapa kategori yang telah disyaratkan oleh 

GBCI untuk dipenuhi diantaranya terdapat poin Appropriate Site 

Development (ASD), Energy Effiency and Conservation (EEC), Water 

Conservation (WAC), Material Resources and Cycle (MRC), Indoor 

Health and Comfort (IHC) dan Building Environtment Management 

(BEM). 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Gambaran Umum Lokasi 

Solo Vertical Farm  adalah bangunan sebagai bangunan pendukung kemandirian 

pangan di kota Solo dengan pendekatan Greenship New Building yaitu: Bangunan 

tumbuh vertikal yang didalamnya terdapat pelbagai jenis tanaman pertanian yang 

biasa kita jumpai pada area persawahan dan perkebunan yang dikembangkan 

dengan teknologi pertanian modern untuk mendukung seperti kondisi iklim 

menyerupai aslinya yang ditanam dengan terdiri dari beberapa tingkat lantai untuk 

memaksimalkan hasil pertanian/perkebunan di suatu daerah. dengan pendekatan 

desain bangunan yang mengacu pada tolok ukur greenship new building ver. 1.2. 

Site ini memiliki luas 9.237 m2 yang mampu dikembangkan sebagai balai penelitian 

yang terletak di pemukiman padat di dekat kawasan perdagangan dan jasa. 

 

3.1.1 Lokasi Tapak 

Lokasi ini memiliki potensi untuk adanya kegiatan perdagangan dan jasa dekat 

dengan pasar Nusukan, dan dekat dengan sekolah maupun universitas seperti 

dijelaskan dalam gambar skema dibawah ini. 
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Gambar 1. Peta Penggambaran Lokasi Sekitar Tapak 

Tabel 1. Tabel Batas Site 

Keterangan Gambar 

Exisitng 

Site 

   
Dalam Site View Utara View Selatan 

   
View ke Jalan View Timur View Barat 

Luas Site 9.237 m2 

 

3.1.2 Parameter Pemilihan Lokasi 

Lokasi tersebut memenuhi persyaratan sebagai dengan alasan sebagai berikut: 

1. Dekat/ berdampingan dengan daerah pemukiman dengan tingkat kepadatan 

sedang. 

2. Dekat dengan sungai/ danau. 

3. Lokasi tidak tertutup oleh bangunan tinggi. 

4. Dekat dengan area pendidikan dan  dieklilingi area perdagangan dan jasa. 
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Ketentuan pembangunan di Kota Surakarta telah diatur di dalam peraturan Daerah 

Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Bangunan Gedung antara lain: 

1. GSJ = ½ x lebar jalan depan = ½ x 10m = 5 m. 

2. KDB maksmimum adalah 85% dan KDB yang digunakan untuk perancangaan 

adalah 60% x luas tanah = 9.237 m2 x 60% = 5.542 m2 

3. KDH ditentukan sebesar minimal 10% dari luas tanah yang bebas dari GSJ atau 

GSS, kecuali lokasi tertentu. 

4. Penetapan KLB untuk suatu ketinggian bangunan dibedakan dalam tingkatan 

ketinggian: bangunan tinggi +8 Lantai. 

 

3.2 Konsep Vertical Farm 

3.2.1 Analisis Potensi Kawasan (Makro) 

Konsep Makro pada bangunan Solo Vertical Farm (SVF) adalah sebagai balai 

penelitian pertanian modern dan pengembangan pertanian vertikal pertama di Kota 

Solo yang diharapkan dapat meningkatkan hasil produktifitas pertanian pangan dan 

holtikultura yang higenis, bebas hama, bebas pestisida dan memiliki hasil panen 

yang berkualitas. Sebagai balai penelitian pertanian, edukasi menjadi poin yang 

penting untuk diajarkan dan diketahui oleh masyarakat luas untuk menumbuhkan 

rasa peduli akan pentingnya pertanian untuk kebutuhan hidup. 

3.2.2 Konsep Kawasan (Makro) 

1. Konsep Kemandirian Pangan 

Konsep Makro pada bangunan Solo Vertical Farm (SVF) adalah sebagai 

balai penelitian pertanian modern dan pengembangan pertanian vertikal 

pertama di Kota Solo  yang diharapkan dapat meningkatkan hasil 

produktifitas pertanian pangan dan holtikultura yang higenis, bebas hama, 

bebas pestisida dan memiliki hasil panen yang berkualitas. Diharapkan 

kedepannya mampu meningkatkan segi sosial, ekonomi masyarakat, dan 

lingkungan. Penerapan bangunan sebagai salah satu solusi kemandirian 

pangan didapat dengan: 

a. Memberikan Edukasi  Masyarakat Tentang Pertanian 

b. Kelangsungan Kehidupan Ekonomi Masyarakat 
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c. Kelangsungan Kehidupan Sosial Masyarakat 

2. Konsep Vertical Farm 

Konsep dari bangunan ini adalah membuat wujud lahan pertanian baru 

dengan dibatasi luas yang ditentukan yang terdiri dari beberapa level, hal 

ini untuk memaksimalkan produksi tanam dan panen tanaman. Dalam 

bangunan ini akan menghadirkan pasar yang menjual hasil produksi 

pertanian hidroponik. Bangunan ini akan menjadi yang pertama menjadi 

bangunan yang mampu memproduksi pangan dan di distribusikan ke pasar-

pasar tradisional di Kota Solo khususnya dan luar kota Solo pada umumnya. 

3.2.3 Konsep Bangunan (Mikro) 

1. Konsep Vertical Farm 

a. Penanaman Indoor Farming 

Lantai 1 pada bangunan di manfaatkan untuk menjual hasil pertanian 

dan sayuran hiroponik, sedangkan pada lantai 2 di manfaatkan untuk 

area kantor, area pendidikan dan area pembibitan tanaman. Penanaman 

sayuran hidroponik dan tanaman pangan di mulai pada lantai 3 dan di 

teruskan pada bangunan tower sebagai media tanam vertikal yang di 

mulai dengan lantai 4 sampai lantai 10. 

b. Penanaman Outdoor 

Bertujuan untuk memanfaatkan lahan rooftop pada lantai 2 dan lantai 3 

sebagai media tanam khusus untuk tanaman padi. Karena tanaman padi 

lebih tahan terhadap suhu tinggi sedangkan sayuran hidroponik tidak. 

 

3.2.4 Penerapan Konsep Vertical Farm pada Interior 

Penyediaan ruang khusus untuk kegiatan pertanian yang di tempatkan pada sistem 

media tanam yang berbeda dengan memisahkan ruang untuk tanaman pangan dan 

tanaman holtikultura yang menggunakan sistem hidroponik NFT. 
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Gambar 2. Penyediaan ruang khusus sebagai media tanam untuk tanaman padi dan media 

tanam dengan sistem hiroponik NFT. 

 

3.3 Konsep Greenship New Building ver. 1.2 

Penerapan dengan pendekatan greenship di ambil beberapa poin yang di gunakan 

pada perancangan Solo Vertical Farm, penggunaan pendekatan greenship tidak 

mentargetkan untuk mencapai pada sertifikasi tertentu, tetapi lebih ke pengambilan 

beberapa poin yang dapat di terapkan pada perancangan desain yang telah di 

jabarkan penggunaanya dalam skala mikro, meso dan mikro. Hasil pengumpulan 

poin dijumlahkan untuk di identifikasi poin dan persentase penerapannya pada tabel 

berikut: 

Tabel 2. Penerapan Greenship Pada Desain 

Kriteria. Tolok Ukur Nilai 
Persentase 

(%) 

ASD 

1 

1 

A 

Memilih daerah pembangunan yang dilengkapi 

minimal 8 dari 12 prasarana kota. 
1 

6.9% 

ASD 

2 

1 
Terdapat minimal 7 jenis fasilitas umum sejauh 

1.500m dari tapak. 
1 

2 

Membuka akses pejalan kaki selain ke jalan 

utama di luar tapak sehingga tersedia akses ke 

minimal 3 fasilitas umum sejauh 300 m jarak 

pencapaian pejalann kaki. 

1 

ASD 

3 
2 

Adanya fasilitas untuk jalur pedestrian di dalam 

area gedung untuk menuju ke stasiun transportasi 

umum terdekat aman dan nyaman. 

1 

ASD 

4 

1 

Adanya tempat parkir sepeda yang aman 

sebanyak satu unit parkir per 20 pengguna gedung 

hingga maksimal 100 unit sepeda. 

1 

2 
Tersedianya shower sebanyak 1 unit untuk setiap 

10 parkir sepeda. 
1 

ASD 

6 

3

A 

Vegetasi pada sirkulasi utama pejalan kaki 

menunjukkan adanya pelindung dari panas akibat 

radiasi matahari. 

1 

EEC 2 

Penggunaan cahaya alami secara optimal minimal 

30% dari luas lantai yang digunakan untuk 

bekerja mendapatkan intensitas cahaya alami. 

2 3,9% 
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EEC 3 

Tidak mengkondisikan (tidak memberi AC) ruang 

WC, tangga, koridor, dan lobi lift, serta 

melengkapi dengan ventilasi alami maupun 

mekanik. 

1 

EEC 5 

Menggunakan sumber energi terbarukan. Setiap 

0,5% daya listrik yang dibutuhkan gedung yang 

dapat dipenuhi oleh sumber energi terbarukan 

mendapatkan 1 nilai (sampai maksimal 5 nilai). 

1 

WAC 

2 

 

1

A 

Mengguanakan fitur air yang sesuai dengan 

kapasitas buangan di bawah standar maksimum 

kemampuan keluaran air minimal 25%. 

1 

5,9% 

WAC 

3 

1

A 

Penggunaan seluruh air bekas pakai (grey water) 

yang telah di daur ulang unntuk kebutuhan sistem 

flushing atau cooling tower. 

2 

WAC 

4 

1

B 

Menggunakan lebih dari 1 sumber air dari air 

kondensasi AC, air bekas wudhu, atau air hujan 
1 

WAC 

5 

1

A 

Adanya instalasi penampungan air hujan yang 

berkapasitas 20% dari jumlah air hujan yang jatuh 

di atas atap bangunan. 

1 

WAC 

6 
1 

Seluruh air yang digunakan untuk irigasi gedung 

tidak berasal dari sumber air tanah/ atau PDAM 
1 

MRC 

3 
1 

Tidak menggunakan/ memilih bahan yang 

berpotensi merusak lapisan ozon pada seluruh 

sistem pendingin gedung. 

2 

5,9% 

MRC 

4 

1 

Menggunakan bahan material kayu yang 

bersertifikat legal sesuai dengan peraturan 

pemerintah tentang asal kayu terbebas dari 

perdagangan kayu ilegal sebesar 100%. 

1 

2 
30% mennggunakan kayu bersertifikat dari pihak 

LEI atau FSC. 
1 

MRC 

6 

 

1 

Menggunakan material yang lokasi bahan baku 

utama dan fabrikasinya berada dalam radius 1.000 

km dari lokasi proyek mnimal 50% dari total 

biaya material. 

1 

2 

Menggunakan material yang lokasi asal bahan 

baku utama dalam wilayah Republik Indonesia 

minimal 80% dari total biaya. 

1 

IHC 

2 
1 

Pemasangan tanda “Dilarang Merokok di Seluruh 

Area Gedung” dan tidak membuat bangunan/ area 

yang  khusus disediakan untuk para perokok di 

dalam area gedung. 

2 

3,9% 

IHC 

3 
1 

Menggunakan cat dan coating yang mengandung 

kadar VOCs rendah, yang di tandai dengan label/ 

sertifikasi yang diakui GBC Indonesia. 

1 

BEM 

2 
1 

Limbah padat, dengan menyediakan area 

pengumpulan, pemisahan, dan  sistem pencatatan. 
1 

1,9% 
BEM 

3 
1 

Mengolah mandiri limbah organik gedung 

maupun bekerjasama dengan pihak ke-3 sehingga 

menambah nilai manfaat dan dapat mengurangi 

dampak lingkungan. 

1 

Total Nilai Keseluruhan 29 28,9% 

 

Dari hasil yang di jabarkan pada tabel di atas, penerapan tolok ukur Greenship New 
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Building ver. 1.2 hanya mampu di capai dengan 29 poin dengan persentase 

penerapan sebesar 28,9 % dan dapat dikatakan di bawah predikat bronze. 

3.3.1 Penerapan Pendekatan Greenship New Building v1.2 pada Interior 

Penggunaan material kayu pada interior bangunan yang telah bersertifikat LEI atau 

FSC yang legal untuk kebutuhan furniture, ceiling, dan lantai, serta memasang 

tanda dilarang merokok di seluruh area gedung. Penggunaan lampu bebas asbestos 

dengan menggunakan lampu LED serta pemilihan cat dan coating interior pada 

ruangan dengan kadar VOCs yang rendah yang telah bersertifikat diakui GBCI. 

Gambar 3. Penggunaan material kayu yang mendominasi pada interior V-Farm Market 

dan lampu penggunaan lampu LED serta pemilihan cat interior dengaan VOCs rendah 

3.4 Analisis Kegiatan Pengguna Ruang 

Pengguna ruang akan mempengaruhi berbagai faktor pertimbangan akan besarnya 

ruang yang dibutuhkan agar mampu menampung aktivitas di dalamnya dan ruang 

apa saja yang akan dihadirkan pada tapak. 

3.4.1 Analisis Pengguna Ruang 

Jumlah pengguna ruang didapatkan dari estimasi banyaknya orang yang akan 

melakukan kegiatan di dalamnya. Penjabaran pengguna ruang akan di 

kelompokkan seperti tabel di bawah ini. 

Tabel 3. Analisis Kelompok Pengguna 

No. Kelompok 

Pengguna 

Pengguna Estimasi Jumlah 

Pengguna 

1 Pengelola 

Direktur 1 

Manager 1 

Staff/ Karyawan 30 

Peneliti dan Akademisi 20 

Petani 30 

Distributor 10 

Komunitas 40 

2 Pengunjung Anak-Anak Sekolah 60 
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Mahasiswa dan Dosen 120 

Petani 30 

Masyarakat 180 

Konsumen 150 

3 Keamanan Security 3 

4 Pihak ke 3 

Cleaning Service 20 

Dinas Pengelola Sampah 10 

Dinas Pemadam Kebakaran 6 

Service AC 6 

Sedot WC 3 

3.5 Analisa dan Bentuk Massa Bangunan 

   (a)        (b) 

Keterangan: 

(a) Bentuk massa bangunan berasal dari 1 massa solid yang membentuk mengikuti 

bentuk site. (b) Dengan pertimbangan dari analisis angin, massa bangunan di 

pisahkan menjadi 2 bagian, agar angin mampu melewati celah diantara 2 massa 

bangunan. Untuk menghubungakn 2 massa bangunan di tambahkan jembatan 

penghubung untuk sirkulasi pengguna. 

   (c)        (d) 
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Gambar 4. Bentuk Massa Bangunan 

Keterangan: 

(c) Massa bangunan di angkat ke atas untuk memberikan space kosong pada lantai 

dasar untuk sirkulasi angin, karena angin dingin datang dari bawah kemudian naik 

ke atas untuk membuang udara panas. Lantai dasar ini digunakan untuk ruang 

publik. (d) Hasil Axonometri dari bentuk massa yang di rencanakan. 

3.6 Konsep Arsitektural 

Dalam berarsitektur, sebuah gagasan ide atau konsep merupakan hal yang harus di 

perhatikan seorang arsitek di dalam proses mendesain bangunan skala mikro 

sampai makro. Selain itu, estetika bangunan, keamanan struktur dan utilitas dan 

kenyamanan luar maupun dalam bangunan menjadi hal yang wajib diperhitungkan. 

Ide dalam mengolah bentuk bangunan secara (mikro) yang diterapkan di Solo 

Vertical Farm adalah sebagai berikut: 

3.6.1 Fasad Bangunan Eksterior 

Fasad bangunan merupakan sebuah wujud dari hasil perencanaan dan perancangan 

yang telah diperhitungkan oleh seorang arsitek. Estetika eksterior yang bagus akan 

menarik perhatian para pengguna jalan dan akan membuat orang penasaran hingga 

memiliki hasrat untuk melihat bangunan lebih dekat. Konsep massa dan eksterior 

pada Solo Vertical Farm adalah sebagai berikut: 

1. Sebagian eksterior pada bangunan diberi batas berupa kaca mati transparan

dan bukaan jendela yang bisa dibuka tutup sesuai penggunaan.
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Gambar 5. Penerapan materiak kaca pada selubung bangunan 

3.6.2 Interior 

Interior merupakan pengalaman utama yang di rasakan oleh pengguna ruang, dan 

pengguna lebih banyak menghabiskan waktu berlama-lama di dalam ruangan tidak 

seperti eksterior yang orang tidak akan berlama lama di luar hanya untuk melihat 

bangunan saja. Layout ruang di atur berdasarkan Zona: 

1. Zona Publik, yaitu aktivitas pergerakan manusia yang secara acak tidak

di atur secara tidak langsung, karena memiliki tujuan sirkulasi yang

berbeda.

Gambar 6. V-Farm market ada di zona publik 

2. Zona Semi Publik, yaitu aktivitas pergerakan manusia yang tidak semua

orang bisa mengakses kecuali telah mendapatkan izin. Jika

mendapatkan izin maka pengunjung akan memiliki tujuan khusus.
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Gambar 7. Ruang Workshop Masuk Di Zona Semi Publik 

3. Zona Privat, yaitu aktivitas pergerakan manusia yang telah diatur pola

ruangnya dan batasan pergerakan sudah ditentukaan dengan furniture dan

dinding. Ini untuk ruang pengelola,  nuansa hijau di bawa masuk ke dalam area

kantor.

Gambar 8. Ruang Tanam Padi ada di zona privat 

Gambar 9. Ruang Hidroponik ada di zona privat 

3.7 Konsep Struktur dan Utilitas Bangunan 

3.7.1 Struktur Bangunan Tower 
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1. Super Struktur

Menggunakan dinding geser (shear wall) pada penguatan struktur  dinding 

basement dan core bangunan untuk menjaga stabilitas tower. Menggunakan 

struktur rangka beton bertulang. 

2. Sub Struktur

Menggunakan pondasi kombinasi antara footplat dengan tiang pancang. 

3. Top Struktur

Mengguanakan struktur plat beton bertulang dengan kemiringan 3o, dan 

telah difinishing dengan waterproof, karena digunakan untuk perletakan 

solar panel. 

3.7.2 Utilitas Bangunan 

1. Air Bersih Untuk Konsumsi

Kebutuhan akan air bersih yang digunakan berasal dari 2 sumber yakni

menggunakan air tanah dan PDAM.

Gambar 10. Distribusi Air Bersih dari PDAM 

 Sumber : tropicalarchitectblog.wordpress.com, 2016 

2. Air Nutrisi Untuk Tanaman Hidroponik

Teknik sistem hidroponik yang digunakan adalah sistem NFT. Air

nutrisi menggunakan AB mix yang telah di sesuaikan kadar pH dan ppm

nya, air dipompa menggunakan pompa aquarium dengan daya watt

rendah yang dihhidupkan dan matikan menggunaakn timer.
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Gambar 11. Skema Pengairan Nutrisi Hidroponik NFT 

3. Air Untuk Kebutuhan Irigasi

Air untuk kebutuhan irigasi menggunakan air daur ulang sisa air wudhu

dan penampungan bak air hujan. Semua air di lakukan melalui tahap

filtrasi lebih dahulu sebelum di gunakan.

Gambar 12. Sistem Instalasi Untuk Padi 

4. Pengolahan Sampah Organik

Pengolahan limbah organik untuk menghasilkan pupuk kompos dengan 

prinsip penguraian bahan-bahan organik hasil sayuran, daun. Kompos 

digunakan untuk pertanian yang bersifat ramah lingkungan dan 

menanggulangi limbah. 

Gambar 13. Pengolahan Limbah Organik di IPB 

      Sumber : Green Campus, 2016 
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5. Solar Panel

Sumber energi terbarukan yang akan digunakan pada malam hari, untuk

memberi pencahayaan untuk tanaman, agar selama 24 jam penuh

mendapatkan cahaya.

Gambar 14. Letak Solar Panel pada Desain Rooftop Tower 

4. PENUTUP

Berdasarkan Tugas Akhir Dasar Program Perencanaan dan Perancangan (DP3A) 

dengan judul Solo Vertical Farm sebagai bangunan pendukung kemandirian 

pangan di Kota Solo dengan pendekatan greenship new  building ver. 1.2 adalah 

sebagai berikut: 

4.1 Konsep Vertical Farm 

Penerapan pada desain diberikan pendekatan pada bagian: 

4.2.1. Secara makro dengan memperhatikan memberikan edukasi  kepada 

masyarakat luas tentang pertanian, serta juga mendukung kelangsungan 

kehidupan ekonomi masyarakat dan kelangsungan kehidupan sosial 

masyarakat. 

4.2.2. Secara mikro dengan membuat media tanam pada area Indoor dan area 

outdoor. Pada area Indoor ditempatkan pada bagian tower bangunan sedangkan 

pada bagian outdoor ditempatkan di sebagian rooftop lantai 2 dan 3. 

4.2 Konsep Pendekatan Greenship New Building ver. 1.2 

Pendekatan greenship new building ver. 1.2 dilakukan dengan memilih berbagai 

kriteria tolok ukur yang mampu diterapkan pada bangunan, dan direncanakan 
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bangunan ini mendapatkan sekitar 29 poin atau 29% penerapan pada Greenship 

New Building ver. 1.2. 
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