
16 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Deskripsi Judul 

Agar dapat memahami pengertian dari judul “Edu-Excursion Park: 

Pusat Pengenalan dan Pelestarian Buah Belimbing Sebagai Ikon Kota 

Depok”, perlu diuraikan terlebih dahulu arti per kata dari kalimat tersebut 

seperti berikut: 

Edu- : Kata “Edu-” yang dimaksud adalah Education yang 

dalam Bahasa Indonesia memiliki arti sebuah proses 

dalam memfasilitasi pembelajaran atau sebuah 

perolehan dari pengetahuan, kemampuan, kepercayaan, 

dan kebiasaan. (Kamus Bahasa Inggris-Indonesia, 

2019). 

Excursion : Kata Exursion berasal dari Bahasa Inggris yang dalam 

Bahasa Indonesia artinya adalah wisata. Makna dari kata 

wisata adalah bepergian bersama-sama dengan tujuan 

memperluas pengetahuan, bersenang-senang, atau 

bertamasya (KBBI, 2019). 

Park : Kata Park berasal dari Bahasa Inggris yang dalam 

Bahasa Indonesia artinya adalah taman. Pada dasarnya 

arti dari taman adalah sebuah kebun yang ditanami 

bunga-bunga dan sebagai tempat yang menyenangkan 

atau untuk bersenang-senang (KBBI, 2019). 

Pusat : Tempat yang dianggap penting atau tumpuan dari 

berbagai kedudukan atau kegiatan sesuai dengan 

golongannya (Ismail, 2015). 

Pengenalan : Sebuah proses, cara, atau perbuatan dalam mengenal 

atau mengenali sesuatu (KBBI, 2019). 

Pelestarian : Sebuah proses, cara, atau perbuatan melestarikan. Dapat 

juga berarti perlindungan dari kemusnahan atau 
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kerusakan, pengawetan, atau konservasi sumber-sumber 

alam serta pengelolaan sumber daya alam untuk 

menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan 

kesinambungan persediaan dengan tetap memelihara 

dan meningkatkan kualitas nilai dan 

keanekaragamannya (KBBI, 2019). 

Buah Belimbing : Buah berbentuk khas seperti bintang saat dibelah yang 

berasal dari Indonesia, India, dan Sri Langka. Warnanya 

kuning kehijauan dan rasanya manis keasaman. Menjadi 

ikon Kota Depok sejak tahun 2007 (Ensiklopedia, 2018). 

Ikon : Menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua 

benda dan segala yang dibendakan 

(https://www.apaarti.com/ikon.html, 2019). 

Kota Depok : Sebuah kota di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Terletak 

tepat di selatan Jakarta, yakni antara Jakarta dan Bogor. 

Pada mulanya, Depok merupakan kecamatan dalam 

wilayah Kabupaten Bogor yang kemudian mendapatkan 

status kota administratif pada tahun 1982 dan beranjak 

menjadi kota madya pada tanggal 21 April 1999 

(https://www.depok.go.id/profil-kota, 2019). 

Sehingga dari apa yang telah dijabarkan di atas, dapat disampaikan 

bahwa pengertian dari judul “Edu-Excursion Park: Pusat Pengenalan dan 

Pelestarian Buah Belimbing Sebagai Ikon Kota Depok” adalah sebuah taman 

yang dibangun untuk memfasilitasi kegiatan tamasya dan memperoleh 

pengetahuan tentang budidaya dan pengolahan buah belimbing sebagai usaha 

untuk mengenalkan ikon kota ke khalayak luas dan melindunginya dari 

kemusnahan identitas kota dengan suasana yang menyenangkan. 

  

https://www.apaarti.com/ikon.html
https://www.depok.go.id/profil-kota
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1.2. Latar Belakang 

1.2.1. Kondisi Perkotaan di Indonesia 

Pertumbuhan dan perpindahan penduduk masih menjadi salah 

satu faktor yang cukup berpengaruh terhadap pertumbuhan kota yang 

pesat dalam beberapa dekade ini. Sebuah data statistik menyampaikan 

bahwa jumlah kota dan penduduk yang tinggal di dalamnya meningkat 

hingga 75% dan bahkan lebih (Rees dan Wackernagel, 1996: 223). 

Hal tersebut pula yang masih terjadi di Indonesia hingga saat ini. 

Padatnya jumlah penduduk dapat menimbulkan beberapa dampak 

yang bisa mempengaruhi kota. Diantaranya adalah meningkatnya 

kebutuhan akan tempat tinggal, bertambahnya volume sampah dalam 

kota, serta penggunaan teknologi dan bahan bakar kendaraan yang 

menghasilkan emisi karbon berlebih. 

Kebutuhan mayarakat kota terhadap tempat tinggal terus 

meningkat hingga 3,5% di setiap tahunnya akibat fenomena 

urbanisasi. Sedangkan lahan yang ada tidak lagi dapat mencukupi 

kebutuhan tersebut (Burhanuddin, 2016). Sehingga lahan-lahan hijau 

pun pada akhirnya harus turut dikorbankan demi membangun fasilitas 

tempat tinggal baik berupa perumahan, apartemen, maupun rumah 

susun. Ditambah lagi dengan kebutuhan akan fasilitas penunjang kota 

lainnya seperti sarana pendidikan, perkantoran, perdagangan, 

industrial, dan infrastruktur lainnya yang menjadikan pembangunan 

terus dilakukan meskipun harus memangkas lahan hijau yang ada. 

Kondisi ini pun pada akhirnya dapat mengarah pada terbentuknya 

kawasan kumuh dalam perkotaan. 

Sebagaimana yang telah diketahui oleh masyarakat luas, 

Indonesia sampai saat ini masih diterpa dengan permasalahan terkait 

jumlah sampah plastik yang semakin meledak. Menurut Shukman 

(2018), kondisi terkait sampah plastik di Indonesia saat ini sudah 

sangat akut sehingga memerlukan bantuan militer untuk turun tangan. 

Sampah adalah sebuah permasalahan yang cukup serius, karena dapat 
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menimbulkan pencemaran lingkungan yang juga dapat menurunkan 

kualitas hidup mayarakat. Begitu pula dengan meningkatnya jumlah 

emisi karbon dalam kota. Semakin bertambahnya bangunan Gedung 

di perkotaan menjadikan penggunaan AC yang merupakan salah satu 

teknologi penghasil karbon semakin banyak digunakan terutama saat 

cuaca panas melanda. Tak terkecuali jumlah kendaraan berbahan 

bakar yang semakin meningkat akibat jumlah penduduk yang semakin 

bertambah pula, sehingga dapat mendorong peningkatan jumlah emisi 

karbon dalam kota. Maka dari itu, kehadiran hutan dan taman kota 

yang dapat berfungsi sebagai penyerap karbondioksida dan pengatur 

iklim mikro menjadi hal yang penting untuk dipertimbangkan demi 

menjaga keseimbangan ekosistem kota. 

1.2.2. Perkembangan Depok sebagai Kota Penyangga Jakarta 

Depok pada mulanya merupakan sebuah kecamatan dari 

Kabupaten Bogor yang kemudian dijadikan sebagai kota administratif 

yang diresmikan pada tahun 1982 oleh Menteri dalam Negeri (H. 

Amir Machmud). Terhitung pada tahun 1999, Kota Depok terdiri dari 

7 kecamatan dan 63 kelurahan yang kemudian diangkat menjadi Kota 

Madya dikarenakan semakin pesatnya perkembangan dan tuntutan 

aspirasi masyarakat dengan harapan pelayanan kota menjadi lebih 

maksimum. 

Selain merupakan Pusat Pemerintahan yang berbatasan langsung 

dengan Wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Depok juga 

merupakan wilayah penyangga Ibu Kota Negara yang diarahkan untuk 

menjadi kota pemukiman, pendidikan, pusat pelayanan, perdagangan 

dan jasa, kota pariwisata, dan sebagai kota resapan air. Berperan 

sebagai kota penyangga, Depok juga ditujukan untuk dapat 

melengkapi kekurangan yang dialami oleh Jakarta, salah satunya 

seperti kurangnya lahan hijau. Maka untuk mensiasati hal tersebut, 

Pemerintah Kota Depok membuat beberapa target untuk memenuhi 

kebutuhan akan lahan hijau atau ruang terbuka hijau. 
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1.2.3. Kondisi Ruang Terbuka Hijau Kota Depok 

Ruang terbuka hijau merupakan elemen yang penting bagi suatu 

wilayah perkotaan, dimana ukuran minimal dari RTH perkotaan 

adalah 30% yang terdiri dari RTH publik sebesar 20% dan privat 

sebesar 10%. Proporsi tersebut dibuat untuk menjamin keseimbangan 

ekosistem kota, baik dari segi sistem hidrologi, mikroklimat, maupun 

ekologis lainnya yang dapat meningkatkan udara bersih yang 

diperlukan masyarakat serta meningkatkan nilai estetika kota. 

(Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, 2019). 

Pada umumnya, Pemerintah Kota Depok memiliki target untuk 

memenuhi proporsi RTH dalam kota sebagaimana yang telah 

ditentukan yaitu, sebesar 30%. Untuk mewujudkan proporsi tersebut, 

pemerintah membuat sebuah program disebut sebagai taman 

kelurahan terpadu. Maksud dari program tersebut adalah dari total 63 

kelurahan yang dimiliki Kota Depok, pemerintah menargetkan untuk 

mengadakan minimal 1 taman pada setiap kelurahan. Namun sampai 

saat ini, taman yang sudah terbangun baru mencapai 29 taman. 

Menurut Badan Pusat Statistik Kota Depok tahun 2018, Depok 

memiliki luas wilayah kota sebesar 20.029 Ha. Akan tetapi, 

penyediaan RTH saat ini baru mencapai luas keseluruhan (RTH publik 

dan RTH privat) sekitar 3.271 Ha atau 16,33% dari total luas kota. 

Sehingga masih dibutuhkan penambahan jumlah RTH kota untuk 

mencapai target pemerintah tersebut.  
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Tabel 1.2.1. Jumlah Ruang Terbuka Hijau 

 
Sumber: Perda No. 1 Tahun 2015, 2018 

1.2.4. Buah Belimbing Sebagai Ikon Kota Depok 

Dimulai pada tahun 2007, buah belimbing dewa diangkat 

sebagai ikon Kota Depok dikarenakan saat itu terdapat seorang petani 

kebun belimbing bernaman Herman Gunawan yang turut melestarikan 

buah tersebut, sehingga buah belimbing menjadi salah satu buah yang 

berpotensial untuk menjadi hasil panen unggulan di Kota Depok. 

Lahan agrowisata dan pabrik pengolahan buah belimbing pun mulai 

dibangun di Kecamatan Sawangan. Namun kedua fasilitas tersebut 

sudah tidak lagi aktif beroperasi dikarenakan kurangnya maintenance.  

Saat ini kehadiran buah belimbing sebagai ikon kota pun 

semakin pudar, dikarenakan peran pemerintah yang kurang untuk 

turut melestarikan dan mengekspos buah belimbing sebagai ikon kota. 

Meskipun menurut data Badan Pusat Statistika Kota Depok tahun 

2018 menunjukkan bahwa belimbing masih merupakan tanaman 

dengan jumlah hasil panen terbanyak di Kota Depok. 
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Tabel 1.2.2. Jumlah Hasil Panen 

 
Sumber: Kota Depok dalam Angka, 2018 

1.2.5. Friendly City Sebagai Image Baru Kota Depok 

Beranjak dari kehadiran buah belimbing sebagai ikon Kota 

Depok yang semakin pudar, Pemerintah Kota Depok saat ini justru 

membuat sebuah image baru yang mulai dikenalkan kepada 

masyarakat luas yaitu, sebagai friendly city. Sesuai dengan namanya, 

makna dari friendly city yang dimaksud oleh Pemerintah Kota Depok 

adalah untuk menjadi kota yang bersahabat atau ramah bagi anak-

anak, disabilitas, lingkungan, dan produk asli kota. Dari kata ramah 

ini, diharapkan agar setiap fasilitas publik dapat memberikan 

kenyamanan bagi masyarkat yang menggunakannya (Idris, 2017). 

Begitu pula dalam setiap pembangunan infrastruktur kota, 

pemerintah berharap agar pembangunan dapat dilakukan dengan terus 

mempertimbangkan aspek-aspek tersebut. Kemudian sebagai salah 

satu bentuk upaya untuk mewujudkan image friendly city, pemerintah 

berusaha untuk dapat terus meningkatkan dan memperbaiki fasilitas 
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publik yang ada (Lestari, 2019). Namun image ini bukanlah sebuah 

ikon, melainkan hanya sebuah branding yang pemerintah lakukan 

untuk kota. 

1.2.6. Potensi Wisata di Kota Depok 

Menurut ibu Yani Lestari selaku Kepala Bidang Infrastruktur 

Kota Depok, potensi wisata yang dimiliki oleh Kota Depok cukup 

banyak, diantaranya adalah setu, persawahan, perkebunan, dan 

pertamanan. Kota Depok memang dikenal sebagai kota yang kaya 

dengan setu karena jumlahnya yang mencapai 25 setu dalam satu kota. 

namun belum banyak setu yang dikembangkan menjadi objek wisata. 

Bapak Muhammad Idris selaku Walikota Depok saat ini 

menyampaikan bahwa kedepannya pertamanan dan perkebunan yang 

ada di Kota Depok akan ditingkatkan menjadi fasilitas Agrowisata 

karena potensinya yang cukup bagus untuk membantu meningkatkan 

perekonomian rakyat. Untuk itu, pemerintah saat ini sedang mengejar 

target untuk dapat memenuhi penyediaan taman kota agar 

pembangunannya dapat selesai pada tahun 2021 (Lestari, 2019). 

1.3. Rumusan Permasalahan dan Persoalan 

1.3.1. Permasalahan 

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, menimbulkan 

sebuah permasalahan yaitu, bagaimana agar di Kota Depok dapat 

dibuat dan dirancang sebuah taman kota dengan tema Edu-Excursion 

yang menjadi pusat bagi pelestarian ikon kota dengan fasilitas yang 

mampu mendukung kegiatan tersebut serta menerapkan konsep dari 

image friendly city pada desainnya. 

1.3.2. Persoalan 

Dari permasalahan yang didapat, berikut persoalan yang ada: 

1. Bagaimana agar buah belimbing yang merupakan ikon Kota 

Depok dapat terekspos dan menjadi fokus pada fasilitas 

kawasan Edu-Excursion Park? 
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2. Bagaimana cara merancang sebuah taman edukasi dan 

wisata yang mampu menerapkan konsep dari aspek-aspek 

friendly city? 

1.4. Tujuan dan Sasaran 

1.4.1. Tujuan 

Adapun tujuan dari tugas akhir ini adalah untuk membuat konsep 

perencanaan dan perancangan Edu-Excursion Park: Pusat Pengenalan 

dan Pelestarian Buah Belimbing Sebagai Ikon Kota Depok. 

1.4.2. Sasaran 

Dari persoalan yang ada, berikut sasaran dari perencanaan dan 

perancangan Edu-Excursion Park: Pusat Pengenalan dan Pelestarian 

Buah Belimbing Sebagai Ikon Kota Depok: 

1. Mampu membuat sebuah taman yang menjadi pusat untuk 

mengenalkan dan melestarikan ikon kota agar dapat dikenal dan 

diakui oleh masyarakat luas, serta dalam waktu bersamaan dapat 

menambah penyediaan RTH kota. 

2. Merealisasikan konsep dari image friendly city dalam merancang 

kawasan Edu-Excursion Park sehingga dapat memberikan 

kenyamanan bagi seluruh pengunjung taman. 

1.5. Lingkup Pembahasan 

Lingkup dari pembahasan ini mengutamakan hal terkait arsitektural 

sebagai berikut: 

1. Menciptakan suatu kawasan yang berfungsi sebagai pusat RTH kota 

dengan melestarikan buah belimbing dan menerapkan image 

friendly city sebagai ikon Kota Depok dan memberikan nilai-nilai 

wisata edukatif didalamnya. Sehingga, materi yang dibutuhkan 

dalam perencanan dan perancangan ini adalah literatur terkait ruang 

terbuka hijau, edukasi dan wisata, jenis dan manfaat buah belimbing, 

konsep dari friendly city, serta peraturan-peraturan pemerintah yang 

berguna sebagai pembatas dalam melakukan perancangan. 
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2. Lokasi yang dipilih adalah lokasi yang paling strategis untuk 

dibangun menjadi pusat RTH di Kota Depok. 

3. Waktu untuk melakukan perencanaan dan perancangan Edu-

Excursion Park: Pusat Pengenalan dan Pelestarian Buah Belimbing 

Sebagai Ikon Kota Depok adalah dari 28 Januari 2019 sampai 23 

Maret 2019. 

1.6. Metode Pembahasan 

Metode pembahasan yang digunakan antara lain: 

1. Studi Literatur 

Digunakan untuk mendapatkan data sekunder dari berbagai buku 

dan jurnal sebagai acuan dalam melakukan perencanaan dan 

penyusunan laporan. Kemudian melakukan pencarian data atau 

dokumen terkait lokasi yang akan dibangun. 

2. Survey Lapangan 

Metode yang dilakukan dengan mengamati, meneliti atau mengukur 

kondisi secara nyata pada lapangan saat ini, sehingga memperoleh 

data yang bersifat aktual dan faktual. 

Setelah data-data terkumpul, maka selanjutnya akan di analisis yang 

nantinya akan dijadikan sebagai acuan atau gagasan dalam dasar-dasar 

perencanaan dan perancangan Edu-Excursion Park: Pusat Pengenalan dan 

Pelestarian Buah Belimbing Sebagai Ikon Kota Depok. 

1.7. Sistematika Penulisan  

Pada Dasar Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur akan 

dibahas mengenai Edu-Excursion Park: Pusat Pengenalan dan Pelestarian 

Buah Belimbing Sebagai Ikon Kota Depok dengan sistematika sebagai 

berikut: 

BAB 1 : PENDAHULUAN 

Berisi tentang uraian judul, latar belakang baik umum 

maupun khusus yang akan dijadikan sebagai dasar 

pemikiran dalam perencanaan dan perancangan Edu-
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Excursion Park: Pusat Pengenalan dan Pelestarian Buah 

Belimbing Sebagai Ikon Kota Depok, perumusan masalah, 

tujuan dan sasaran, lingkup dan batasan serta metode 

pembahasan, dan sistematika yang digunakan dalam 

penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Berisikan dasar-dasar dan teori-teori yang digunakan dalam 

perencanaan dan perancangan Edu-Excursion Park: Pusat 

Pengenalan dan Pelestarian Buah Belimbing Sebagai Ikon 

Kota Depok, seperti: ruang terbuka hijau, standar taman 

kota, pengertian wisata dan edukasi, sejarah dan manfaat 

belimbing, studi banding terkait taman kota baik yang sudah 

terbangun maupun belum, dan standar perancangan 

bangunan. 

BAB III : GAMBARAN UMUM LOKASI DAN GAGASAN 

PERANCANGAN 

Berisi tentang tinjauan lokasi perencanaan, kondisi 

eksisting, aspek fisik dan non fisik, peraturan pemerintah 

mengenai perencanaan tata ruang wilayah di Kota Depok, 

dan gagasan perencanaan dan perancangan Edu-Excursion 

Park: Pusat Pengenalan dan Pelestarian Buah Belimbing 

Sebagai Ikon Kota Depok. 

BAB IV : ANALISIS PENDEKATAN SERTA KONSEP 

PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

Berisikan Analisis dan konsep dasar perencanaan dan 

perancangan dari Edu-Excursion Park: Pusat Pengenalan 

dan Pelestarian Buah Belimbing Sebagai Ikon Kota Depok 

yang meliputi: analisis site, kebutuhan dan besaran ruang, 

tampilan bangunan, struktur bangunan, dan utilitas. 


