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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Deskripsi Judul 

Mendeskripsikan judul yang diangkat dalam penulisan Tugas Akhir Dasar 

Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (DP3A) Universitas Muhammadiyah 

Surakarta, penulis mengambil judul “Solo Vertical Farm (SVF) Sebagai Bangunan 

Pendukung Kemandirian Pangan di Kota Solo (dengan pendekatan Greenship New 

Building ver. 1.2)”. Untuk mempermudah pembaca dalam memahami judul yang 

dibuat, terlebih dahulu penulis perlu menjabarkan tiap kata dari judul sebagai 

berikut: 

a. Kota Solo 

Kota Surakarta atau biasa disebut sebagai Solo atau Sala, merupakan wilayah 

otonom dengan mengantongi status sebagai Kota di bawah Provinsi Jawa Tengah, 

dengan kisarann jumlah penduduk berkisar 516.102 jiwa (2017) dengan kepadatan 

penduduk mencapai 11.718 jiwa/km2. Kota yang memiliki luas sekiatar kurang 

lebih 44 km2 ini menjadi kota terbesar ke-3 di yang ada di pulau Jawa bagian 

selatan, Bandung dan Malang berada di atas kota Solo. Pada bagian timur kota ini 

dilewati sungai yang terabadikan dalam salah satu lagu keroncong, Bengawan Solo. 

 

b. Vertical Farm 

Vertical Farm adalah cara membudidayakan tanaman atau hewan didalam 

gedung pencakar langit atau bidang-bidang vertikal. Ken Yeang membuat sebuah 

konsep Vertical farming pada bangunan pencakar langit multi-fungsi. Pendapat 

Ken Yeang, tumbuhan harus dirawat dan dikembangkan di ruang terbuka, 

bangunan pencakar langit multifungsi untuk mengatur iklim dan konsumsi tanaman 

yang ada. Pertanian vertikal memang terdengar dan terkesan baru, tetapi ada 

beberapa manfaat nyata. Karena pertanian vertikal dapat mengendalikan semua 

teknologi yang digunakan untuk menumbuhkan hasil panen, tanaman dapat 

ditanam sepanjang tahun (archivioguerrapolitica, 2017). 
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c. Kemandirian Pangan 

Menurut UU No. 18/2012 tentang Pangan, Kemandirian Pangan adalah 

kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam 

dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup 

sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, 

manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat. 

d. Greenship New Building ver. 1.2 

Alat penilai bangunan hijau yang dibuat oleh GBCI dan digunakan di 

Indonesia diberi nama Greenship dan  yang diluncurkan pertama kali adalah  

Greenship New Building (NB) versi 1.0.  Setelah  diterbitkannya alat penilaian 

Greenship NB versi 1.0,  berkembanglah sekarang menjadi beberapa alat penilaian 

berikutnnya; Greenship Existing Building (EB), Greenship Neighborhood, 

Greenship Homes, dan Greenship Interior.  

Sehingga dari penjabaran tiap kata pada judul di atas dapat disimpulkan 

pengertian judul tentang Solo Vertical Farm (SVF) Sebagai bangunan pendukung 

kemandirian pangan di Kota Solo dengan pendekatan Greenship New Building ver. 

1.2 yaitu: Bangunan 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 menyerupai 

aslinya yang ditanam dengan beberapa tingkat lantai untuk memaksimalkan hasil 

pertanian/perkebunan di Kota Solo dengan pendekatan greenship untuk 

meminimalkan dampak negatif bangunan terhadap lingkungan. 

 

1.2. Latar Belakang 

1.2.1. Kondisi Pertanian Indonesia 

Saat ini sektor pertanian Indonesia dari sisi produksi merupakan 

sektor kedua paling berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, 

setelah industri pengolahan (Yonida, 2017). Kondisi ini tak lepas dari road 

map pertanian yang sudah disusun pemerintah untuk menjadikan Indonesia 

sebagai Lumbung Pangan Dunia tahun 2045. Swasembada beras merupakan 

salah satu prestasi yang pernah diraih oleh Indonesia pada masa orde baru 
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tepatnya pada 14 November 1985 saat Soeharto memberikan pidatonya 

pada sidang peringatan 40 tahun FAO (Food And Agriculture Organization) 

di Roma (kumparan, 2017). 

Sepanjang tahun 2018 menurut data dari BPS, pemerintah Indonesia 

telah mengimpor beras sebanyak 2.25 Juta ton yang didatangkan secara 

bertahap tiap bulannya selama setahun (Kusuma, 2019). 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 (Hidayat, 2018).  

 

1.2.2. Kondisi Lahan Pertanian di Jawa Tengah 

Demikian juga kondisi lahan pertanian di Provinsi Jawa Tengah 

terus berkurang karena beralih fungsi. Berdasarkan data dari Badan 

Pertanahan Nasional (BTN), jika dirata-rata, lahan yang mengalami alih 

fungsi sekitar 700 hektare per tahun. Pada tahun 2013, lahan pertanian 

mencapai 2.835 hektare, angka itu menyusut menjadi 720,21 hektare pada 

tahun 2014 dan berkurang lagi 700 hektare pada tahun 2015 (Tempo, 2016). 

Menurut Suryo dalam (Tempo, 2011) alih fungsi lahan pertanian itu 

merupakan dampak semakin bertambahnya jumlah penduduk. Para 

penduduk itu jelas membutuhkan permukiman dan pekerjaan sehingga 

muncul pabrik industri yang didirikan di lahan-lahan pertanian. Bukan 

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

muda enggan menjadi petani.  

Salah satu kota di Jawa Tengah yang masih memiliki lahan 

pertaniannya adalah Kota Solo. Kota Solo menjadi salah satu wilayah yang 

wajib menyediakan kawasan pertanian basah dan kawasan pertanian kering 

seluas 110 hektare. Menurut Ali (2018) hasil produksi padi yang ada 

sekarang tidak mampu memenuhui kebutuhan masyarakat Solo. Pemkot 

tidak bisa berbuat banyak sehingga terpaksa harus menggantungkan 

kebutuhan beras dari daerah lain di Soloraya. 
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1.2.3. Kondisi Lahan Pertanian di Kota Solo 

Ketika pemerintah pusat sedang memutar otak mencari cara untuk 

meningkatkan luasan tanah lestari yang mulai menyusut, kini justru dari 

Pemerintah kota Surakarta mencari rekomendasi kepada Kementerian 

Pertanian untuk menghapuskan  sawah lestari dari peta RTRW. Pemerintah 

Kota Solo beralasan bahwa penghapusan sawah lestari itu adalah hal yang 

realistis menurut fakta di lapangan, bahwa lahan pertanian di Solo tidak lagi 

produktif. Pemerintah Kota meminta kepada Pemprov Jawa Tengah agar 

sawah lestari di kota Solo hilangkan saja (Gunawan, 2018). Fakta ini juga 

didukung oleh pemberitaan di SoloTV News tahun 2016, bahwa pertanian 

di Solo sudah tidak berkembang lagi, sehingga harus dihapus.  

Menurut Perda Nomor 6/2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

(RTRW) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, Kota Solo menjadi salah 

satu wilayah yang wajib menyediakan kawasan pertanian basah dan 

kawasan pertanian kering seluas 110 hektare. Menurut Kodim 0735/Solo 

telah mencatat jumlah lahan pertanian di Kota Solo pada tahun 2018 yang 

tersisa hanya 82 hektare.  

Untuk kegiatan pertanian, luas lahan untuk pertanian sawah dan 

tegalan masing-masing mengalami penurunan yaitu sebesar 1,61 % per 

tahun (sawah) dan 4,04 % per tahun (tegalan). Lahan untuk kegiatan 

pertanian, juga semakin berkurangnya pelaku kegiatan pertanian tersebut. 

Sehingga dari tahun ke tahun kontribusi dan pertumbuhan sektor pertanian 

di Kota Surakarta menurun dengan cukup tajam (RPJPD Kota Surakarta 

Tahun 2010-2025). 

Lahan pertanian sebanyak 82 hektare di Solo tersebar di tiga 

kelurahan. Hasil produksi padi yang ada sekarang tidak mampu memenuhui 

kebutuhan masyarakat Solo (Ismail, 2018). Menurut Ali (2018) masih ada 

cara untuk meningkatkan lahan pertanian di kota Solo, yaitu dengan 

memanfaatkan lahan tidur yang ada di kota Solo. Kodim mendata masih ada 

sekitar 1 hektare lahan tidur yan bisa ditanami padi.  
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Salah satu alternatif yang dilakukan di negara maju, adalah dengan 

dengan melakukan urban indoor farming di dalam gedung/ bekas gudamg 

yang dilakukan dengan cara media hidroponik yang ditanam dan disusun 

secara vertikal. Ide gagasan tersebut mampu menjawab persoalan 

keterbatasan lahan horizontal dengan memaksimalkan luas lahan yang sama 

dengan tumbuh keatas. 

 

1.2.4. Kebutuhan Akan Lahan Pertanian  

Pertanian dengan model indoor farming ada beberapa pilihan 

diantaranya adalah dengan sistem hidroponik, aquaponik, dan aeroponik. 

Sekarang ini, sebagian besar model pertanian dengan indoor farming 

mengkombinasikan sistem hidroponik dan cahaya buatan (LED). Akan 

tetapi, pada sebagaian kasus metode indoor farming seperti yang diterapkan 

di green house, dapat dikombinasikan dengan sumber cahaya alami dan 

buatan. Jepang dan Amerika, sebagai contoh negara dengan penerapan 

teknologi pertanian yang modern, telah giat mengerjakan indoor farming 

dengan serius. Kualitas produk yang dihasilkan lebih unggul dari hasil 

pertanian konvensional, bahkan model pertanian Indoor farming telah 

dijadikan sebagai pilihan pertama (Agronet, 2018). 

Vertical Farm merupakan pengembangan pertanian modern yang 

diharapkan mampu menjawab masalah keterbatasan lahan pertanian di 

daerah perkotaan. Konsep ini sebenarnya yang telah lama di gagas oleh 

dunia barat dan masih menimbulkan pro dan kontra. Pembangunan ini 

melibatkan kolaborasi antara para ahli pertanian dan arsitek sebagai 

perencana dan perancang (Agronet, 2018). 

Strategi Vertical farming bertujuan meningkatkan hasil pertanian 

secara signifikan. Vertical indoor farming diklaim mampu memberikan 

banyak keuntungan sebagai sumber makanan bersih dan hijau, bebas hama, 

kekeringan, dan pengurangan penggunaan transportasi dan bahan bakar 

fosil. Keuntungan lain yang didapatkan, kegiatan pertanian dapat dilakukan 

di bangunan tinggi dengan model indoor farming. Tidak seperti bercocok 
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tanam konvensional, gagal panen karena cuaca, seperti hujan lebat, 

berubahnya iklim yang tidak menentu, tidak menjadi sebuah ancaman, 

itulah kelebihan dari model indoor farming (Agronet, 2018). 

Sekitar 69 persen tanah Indonesia masuk pada kategori rusak parah 

yang disebabkan penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan (Ratno, 

2018). Salah satu gagasan dalam dunia arsitektur yang memiliki fokus 

terhadap lingkungan dan iklim adalah 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. 

 

1.2.5. Pendekatan Greenship New Building ver. 1.2 

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. 

 

1.2.6. Fungsi Bangunan 

Solo Vertical Farm adalah sebuah nama dari bangunan balai 

penelitian pertanian yang menjadi infrastruktrur pertanian modern di Kota 

Solo. Bangunan ini dirancang tumbuh vertikal layaknya sebuah apartemen 

yang terdiri dari beberapa lantai, yang berfungsi untuk mensiasati 

penggunaan lahan horizontal pertanian di perkotaan yang terbatas. 

Bangunan ini memiliki fungsi dasar layaknya Green House. 

Green House merupakan  bangunan yang menyerupai sebuah rumah 

handal untuk menyediakan lingkungan yang menguntungkan bagi 
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pertumbuhan tanaman. Bedanya, bangunan ini memiliki fungsi yang lebih, 

selain sebagai tempat untuk membudidayakan tanaman pertanian, bangunan 

ini juga sebagai pusat studi pengembangan dan penelitian pertanian modern. 

Aktivitas yang dilakukan didalamnya berupa kegiatan bercocok 

tanam, pengujian lab sample hasil pertanian, kegiatan workshop, seminar 

pertanian, dan kegiatan edukasi keliling bangunan yang melibatkan para 

petani di kota Solo dan akademisi pertanian untuk mengembangkan 

pertanian yang modern yang diharapkan mampu menghasilkan standarisasi 

produk pertanian tinggi dan meningkatkan efisiensi waktu panen. 

Demikian juga manfaat becocok tanam di dalam ruangan atau biasa 

disebut sebagai indoor farming juga memiliki pengaruh terhadap hasil dari 

pertanian, indoor farming terbukti memiliki penampilan tanaman lebih baik, 

lebih cepat pertumbuhannya dari media tanam tradisional dan hasil panen 

lebih higenis karena terbebas dari penggunaan pestisida dan terbebas dari 

serangan hama maupun perubahan cuaca. Demikianlah fungsi dari 

perencanaan bangunan Solo Vertical Farm sebagai lahan baru pertanian 

modern di perkotaan yang diarapkan mampu meningkatkan jumlah 

produktifitas panen pertanian di daerah perkotaan. 

1.3. Rumusan Masalah 

1.2.1. Permasalahan 

Bagaimana konsep pada bangunan Solo Vertical Farm sebagai 

bangunan pendukung kemandirian pangan di Kota Solo dengan pendekatan 

arsitektur hijau dengan tolok ukur Greenship New Building v.1.2? 

1.4. Tujuan 

Adapun tujuan dari Tugas Akhir Studio Konsep Perancangan 

Arsitektur bangunan Solo Vertical Farm di Surakarta antara lain: 

a. Merancang konsep bangunan Solo Vertical Farm. 

b. Menerapkan desain bangunan bersistem tolok ukur Greenship New 

Building ver. 1.2. 
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1.5. Manfaat 

Adapun manfaat yang didapatkan dari perencanaan bangunan Solo Vertical 

Farm di kota Solo adalah sebagai berikut: 

a. Mendapatkan konsep perencanaan dan perancangan Solo Vertical Farm 

yang tepat sebagai penawar masalah lahan pertanian di kota Solo. 

b. Menambah wawasan tentang kondisi pertanian yang ada di kota Solo. 

c. Dapat dijadikan pengetahuan bagi mahasiswa Program Studi Arsitektur 

Universitas Muhammadiyah Surakarta 

1.6. Lingkup Pembahasan dan Batasan 

Batasan-batasan untuk ruang lingkup dalam pembahasan laporan Tugas 

Akhir Studio Konsep Perancangan Arsitektur ini adalah sebagai berikut: 

1.5.1. Batasan substansi materi 

Batasan materi terfokus pada materi perencanaan bangunan Solo 

Vertical Farm sebagai salah satu solusi kemandirian pangan di Kota Solo 

dengan pendekatan Greenship New Building ver. 1.2. 

1.5.2. Batasan Lokasi Site 

 

Gambar I.1 Peta Kota Surakarta 

Sumber : http://peta-kota.blogspot.com, 2018 

1.5.3. Batasan Tujuan 

Batasan tujuan adalah konsep perancangan bangunan Solo Vertical 

Farm yang menggambarkan pendekatan Greenship New Building ver. 1.2 

yang meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan. 



9 

 

 
 

1.5.4. Batasan Pendekatan Konsep 

Konsep tentang bangunan Solo Vertical Farm dengan pendekatan 

arsitektur hijau dengan tolok ukur Greenship New Building ver. 1.2. 

1.5.5. Batasan Penyusunan Laporan 

28 Januari 2019 – 29 Maret 2019 

1.7. Luaran 

Luaran yang dihasilkan dari Tugas Akhir Studio Perancangan Konsep 

Arsitektur ini adalah: Konsep desain bangunan Solo Verical Farm sebagai 

bangunan pendukung kemandirian pangan yang selama ini belum bisa terpenuhi 

oleh produksi pertanian sendiri di kota Surakarta dengan pendekatan desain 

arsitektur hijau tolok ukur Greenship New Building ver. 1.2. 

1.8. Metode Pembahasan 

1.7.1. Metode Pengumpulan Data 

Terdapat dua metode yang digunakan dalam proses pengumpulan 

data, antara lain: 

a. Studi Literatur 

Studi literatur yaitu sebuah usaha mengumpulkan data. Dengan cara -

mengambil data di media buku, jurnal, artikel, maupun data sekunder 

lainnya yang berkaitan dengan judul laporan. 

b. Survey Lokasi 

Survey lokasi dilakukan untuk mendapatkan informaasi mengenai 

kondisi lokasi yang dipilih sebagai lokasi perencanaan. 

1.7.2. Metode 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. 
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1.7.3. Perumusan Konsep 

Konsep dirumuskan dari hasil indentifikasi sesuai dengan 

permasalahan, potensi yang ada dan tujuan perancangan  untuk selanjutnya 

diguanakan sebagai pedoman mendesain. 

1.9. Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penyusunan Tugas Akhir Studio Perencanaan Konsep 

Arsitektur dibagi ke dalam beberapa bab sebagai berikut: 

BAB I : Pendahuluan, ini menguraikan tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan dari penelitian dan manfaat yang akan 

didapatkan, serta bagaimana sistem penulisan yang diguanakan 

BAB II : Tinjauan Pustaka, berisi tentang teori-teori yang digunakan dalam 

penyusunan kosep yang mendasari dalam proses menganalisis 

potensi dan permasalahan yang ada. 

BAB III : Potensi dan Kondisi Pertanian di kota Surakarta, berisi tentang 

lokasi serta potensi yang dapat dimanfaatkan dari tempat tersebut 

untuk proses pengolahan  data dalam perencanaan konsep 

bangunan. 

BAB IV : Analisis Konsep Pendekatan Perancangan dan Perencanaan, pada 

bab ini berisikan tentang pendekatan konsep yang nantinya dipakai 

dalam mendesain dan disertai penjabarannya. 

   

  


