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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Diskripsi Judul 

Table 1 Diskripsi Judul 
Judul Pengertian 

Penataan Penataan merupakan suatu proses perencanaan, pemanfaatan ruang dan 

pengendalian pemanfaatan untuk semua kepentingan secara terpadu, 

berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan 

berkelanjutan serta keterbukaan, persamaan keadilan dan perlindungan 

hukum (Kamus Tata Ruang). 

Kawasan Kawasan merupakan wilayah yang batasannya bersifat fungsional sering 

dipergunakan terminologi lain yang lebih spesifik. Jadi wilayah yang 

dibatasi oleh batasan fungsional dan kegunaan, dinamakan Kawasan (Nia, 

2008). 

TPA Putri Cempo Tempat Pembuangan Akhir Sampah yang berlokasikan di bekas situs 

Putri Cempo, Mojosongo, Kec. Jebres, Surakarta dengan luas 17 Ha 

(Kantor TPA Putri Cempo, 2020). 

Fokus Unsur yang menonjolkan suatu bagian kalimat sehingga perhatian 

pendengar (pembaca) tertarik pada bagian itu (KBBI) 

Perancangan Tahap setelah analisis dari siklus pengembang sistem: Pendefinisian dari 

kebutuhan-kebutuhan fungsional dan persiapan untuk rancang bangun 

implementasi: “Mengembarkan bagaimana suatu sistem dibentuk” 

(Menurut Varzello / John Reuter III). 

Permukiman Bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan 

perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta 

mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain dikawasan perkotaan atau 

kawasan perdesaan (UU No.1 tahun 2011 tentang Permukiman). 

Humanis 1) Humanis adalah orang yang mendambakan dan memperjuangkan 

terwujudnya pergaulan hidup yang lebih baik, berdasarkan asas 

perikemanusiaan; pengabdi kepentingan sesama umat manusia 

(KBBI). 

2) Humanisme menempatkan manusia sebagai subyek yang seharusnya 

melengkapi kebutuhan dan keinginan manusia (Murni, 2010)  

Lokakarya 1) Pertemuan antara para ahli (pakar untuk membahas masalah praktis 

atau yang bersangkutan dengan pelaksanaan dalam bidang 

keahliannya; sanggar kerja (kbbi.kemendikbud.lokakarya). 

 

1.2 Pengertian Judul Keseluruhan 

Penataan Kawasan TPA Putri Cempo Dengan Fokus Perancangan 

Permukiman Humanis Dan Lokakarya” yaitu Perencanaan dan penyelesaian 

penataan dalam skala lingkup Kawasan TPA Putri Cempo dan Permukiman 

serta perancangan Lokakarya dengan hierarki Humanisme yaitu 

mengembalikan hakekat manusia dan sebagai manusia melalui ruang meskipun 
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bermata pencaharian sebagai pemulung akan tetapi layak untuk mendapatkan 

tempat tinggal dengan sisi humanisnya. 

1.3 Latar Belakang 

Berdasarkan hasil proyeksi Sensus Penduduk 2019, Penduduk Kota 

Surakarta pada 519 587. Dengan tingkat kepadatan yang tinggi akan 

berdampak pada masalah - masalah sosial seperti perumahan, kesehatan, dan 

tingkat penggunaan konsumsi bahan makanan maupun bahan konsumsi 

lainnnya. Sehingga memunculkan produk buangan karena semakin tingginya 

populasi penduduk di Kota Solo (BPS Kota Surakarta). 

Table 2 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Surakarta 

Kecamatan Penduduk 

(ribu) 

Laju Pertumbuhan 

Penduduk per Tahun 

2018-2019 

Presentase 

Penduduk 

Kepadatan 

Penduduk per 

km2 

Laweyan 102.524 0,64 17,82 11.866,20 

Serengan 54.671 0,64 9,50 17.138,24 

Pasar Kliwon 86.890 0,63 15,11 18.026,97 

Jebres 147.694 1,12 25,68 11.740,38 

Banjarsari 183.541 1,29 31,89 12.386,97 

Kota Surakarta 575.230 0,97 100,00 13.061,53 

Hasil Proyeksi 519.587 0,33 100,00 11.798,07 

(Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta ) 

Hal tersebut berdampak pada meningkatnya produk buangan rumah 

tangga yaitu sampah dan kemudian disalurkan ke TPS (Tempat 

Pembuangan Sementara), dimana pada tahun 2019 Kota Surakarta terdapat 

4 TPS antara lain Kedung Tungkul, Bonoloyo, Norowangsan, dan 

Sondakan. Dari ke-4 TPS tersebut kemudian menuju ke pembuangan akhir 

yaitu TPA (Tempat Pembuangan Akhir) di Kota Solo yang bernama TPA 

Putri Cempo, sehingga berdasarkan statement mengenai laju pertumbuhan 

penduduk di Kota Solo maka problematika yaitu overloadnya sampah yang 

masuk di TPA Putri Cempo hingga buruknya sistem pola ruang permukiman 

dalam strategi penyimpanan sampah di permukiman masing-masing yang 

disebabkan kebiasaan warga menabung sampah dirumah, seperti yang 

terlihat dari Gambar 1: 
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Gambar 1 Eksisting Rumah (Tabungan Sampah) 

(Sumber : Analisa Pribadi, 2020) 
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1.4 Urgency Isu 

 

Gambar 2 Illustrasi Kawasan TPA Putri Cempo 

 

Gambar 1 menggambarkan awal mula problematika muncul karena 

sampah (nomor 1). Perihal mengenai sampah khususnya di Kota Solo adalah 

membludaknya setiap tahunnya volume sampah yang terus meningkat 

(Kantor TPA Putri Cempo, 2020). Sementara ruang untuk menampung 

sampah melebihi kapasitas di TPA Putri Cempo tidak ada lagi. Hingga 

strategi pemerintah dalam menaggapi isu tersebut adalah pembangunan 

PLTSa yang disinyalir menjadi solusi mengatasi segala problematika sampah 

di TPA. Melalui rencana teknologi ramah lingkungan yang diproses oleh 

mesin PLTSa, direncanakan dampak buruk yang ditimbulkan oleh PLTSa 

tersebut tidak akan terjadi dikarenakan terobosan menggunakan metode 

gasifikasi yang dimana tidak akan mengeluarkan gas karbon (hasil AMDAL) 

(Analisa Pribadi, 2020) 
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terhadap permukiman. Namun, muncul problematika serius yaitu 

dikhawatirkan dapat menggugurkan pekerjaan masyarakat sebagai mata 

pencaharian dari tahun ke tahun, yang dimana sekarang sudah terlihat 

masyarakat sekitar TPA sebagian besar sebagai pemulung membawa 

sampahnya ke rumah masing-masing dan dijadikan tabungan sampah untuk 

disimpan di masing-masing rumah, sehingga terjadi bentrokan antara system 

pengelolaan pola ruang penyimpanan sampah di masing - masing rumah yang 

menjadi buruk dan kualitas lingkungan hidup serta psikologi manusia mejadi 

buruk pula (Sumino, Ketua RW) 

Oleh karena itu dalam pembentukan perkampungan yang humanis 

dibutuhkan strategi penataan rencana pola ruang untuk masing - masing 

rumah masyarakat dan strategi seputar TPA. 

Lantas, hal perlu di lakukan dari urgency isu tersebut adalah 

menjadikan perkampung yang humanis dari hiruk pikuk kekejaman TPA 

ditinjau dari aktivitas keseharian masyarakat, hingga kecerdasan teknologi 

(PLTSa) yang dapat meresahkan kelangsungan kehidupan masyarakat serta 

perlunya membentuk mental masyarakat mengenai pengelolaan sampah. 

Perkampungan humanis adalah mengembalikan hakekat manusia dan 

sebagai manusia melalui ruang meskipun bermata pencaharian sebagai 

pemulung akan tetapi layak untuk mendapatkan tempat tinggal dengan 

sisi humanisnya. Kebutuhan dasar sebagai manusia yang memiliki tempat 

sehat dan meminimalkan tercemar sampah dirumah masing – masing 

meskipun bekerja dilingkup sampah. 

Direktur PT Solo Citra Metro Plasma Power (SCMP) Elan Syuherlan 

menyebut volume sampah padat kota yang masuk ke TPA Putri Cempo 

sebanyak 220-250 ton per hari. Asumsinya kenaikan tahunan sebesar 5 

persen. Strategi Pemerintah Kota untuk menanggulangi dan memperkecil 

dampak sampah dan hubungannya dengan kehidupan masyarakat Surakarta 

adalah dengan dibangunkan Pembangit Lisrik Tenaga Sampah yang berbasis 

energi berkelanjutan yang ramah lingkungan (Jawa Pos, 2019). 
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Berdasarkan RTRW Kota Surakarta, TPA Putri Cempo adalah 

Kawasan Industri. Perancangan pada Kawasan Industri oleh pemerintah Kota 

Solo saat ini adalah ground breaking proyek PLTSa yang urgent dan layak, 

karena problematika serius apabila tidak diatasi maka masyarakat khususya 

sekitaran TPA sulit untuk mempertahankan hidupnya. Sehingga perlu 

diselamatkan dari lingkup TPA dengan kondisi eksisitingnya. Dalam menuju 

perkampungan yang humanis dibutuhkan pemahaman dan pembentukan 

mental manusia dalam mengolah sumber daya manusia dan pengelolaan 

sampah di lokasi tersebut yaitu gambaran perilaku manusia dalam 

menanggapi isu terkait lingkungan dan karakter behaviour (tingkah laku) 

perlu dilakukan untuk mengetahui eksistensi yang mengarah kepada 

pertanggungjawaban lingkungan melalui sebuah Kawasan pembelajaran 

(Lokakarya Putri Cempo) yang berada dilingkup TPA.  

Kemudian akan dipaparkan overviews dari masing-masing titik / 

focus poin kawasan:  

1.4.1. Hiruk Pikuk seputar TPA Putri Cempo 

Menurut data Kantor TPA Putri Cempo, Tpa Putri Cempo merupakan tempat 

pembuangan akhir sampah di Kota Solo yang berlokasikan di Mojosongo, 

Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Memiliki luas 17 Ha (13 Lahan 

Pemusnah / Lahan Buang, 1 Ha IPLT, 1 Ha Situs Putri Cempo / makam, 2 Ha 

jalan Kantor dan Infrastruktur lain seperti garasi & jalan). Digunakan sejak 

1987, usia teknis15 s/d 20 tahun. Volume sampah setiap tahunnya selalu 

meningkat, hal tersebut dibuktikan melalui data rekapan sampah masuk ke 

TPA perhari dalam setahun selama 10 tahun terakhir, sebagai berikut: 
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Table 3 Rekap Sampah TPA Putri Cempo 

TAHUN REKAP SAMPAH 

RATA2/HARI SETAHUN 

per-Ton 

2010 250.964 

2011 241.204 

2012 242.230 

2013 253.247 

2014 266.209 

2015 274.705 

2016 298.474 

2017 291.175 

2018 306.401 

2019 303.819 

(Sumber : Kantor Pengelola TPA Putri Cempo, 2020) 

Table 4 Grafik Peningkatan Sampah TPA Putri Cempo 

 

(Sumber : Kantor Pengelola TPA Putri Cempo, 2020) 

 

Lokasi TPA Putri Cempo berhadapan langsung dengan Plesungan, 

Jatirejo, Sulurejo, Randusari dan kampung baru relokasi dari taman gilingan 

Tirtonadi. Masing-masing berjarak kurang dari radius 1 kilo dari TPA Putri 

Cempo, dalam kasus ini terfokus pada Kel.Plesungan yang terdiri dari 7864 

penduduk dan rata rata melangsungkan kehidupannya sebagai pemulung, 

terdapat 200-an pemulung di area Putri Cempo yang terdiri dari 60 % warga 

Solo dan 40 % warga Karanganyar (Suparno, 2019). 
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Fuad (2019) dalam penelitiannya menyebutkan, pola perilaku yang 

ditunjukkan oleh warga setiap hari mencari sampah langsung dari TPA dan 

dibawa balik kerumah untuk ditabung sebagai celengan jika sewaktu-waktu 

membutuhkan uang lalu kemudian diangkut dan dijual, hal tersebut dirasa 

kurang menunjukkan esensi kehidupan yang berkualitas sebagai good 

environment. Namun hal tersebut sudah menjadi kebiasaan turun temurun dan 

bahkan di tiap-tiap rumah melakukan hal sama dalam strategi 

mempertahankan hidup yaitu mendapatkan penghasilan dari sampah di TPA 

Putri Cempo.  

Pola perilaku yang terbiasa terhadap lingkungan sampah 

mengakibatkan kurangnya kesadaran dalam mendorong gerakan kehidupan 

berkelanjutan. Berdasarkan data yang diperoleh, strategi-strategi yang pernah 

diusulkan oleh ketua RW dengan maksud memperbaiki sumberdaya 

warganya yang lebih baik.  

Adanya TPA Putri Cempo di Kota Surakarta menyebabkan 

masyarakat menjadikannya sebagai mata pencaharian untuk memenuhi 

kebutuhan hidup. Menurut data oleh Kantor Pengelola TPA Putri Cempo, di 

tahun 2013 pemulung berjumlah ±186 pemulung hingga pada tahun 2020 

mencapai ±200 pemulung yang berasal dari 4 kampung dan 2 kelurahan, 

adapun golongan mayarakat yang memanfaatkan TPA sebagai tempat 

mencukupi kebutuhan hidup adalah pemulung dan penadah barang bekas. 

Keberadaan pemulung dan penadah barang bekas di TPA Putri Cempo setiap 

tahunnya menunjukkan peningkatan (Kantor Pengelola TPA Putri Cempo, 

2020). 

Padahal dari problematika overload-nya sampah di TPA, dari mata 

Pemerintah Kota Solo dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Solo sebagai 

penyedia lahan dan TPA, akan dibuat suatu sistem untuk mempermudah dan 

mempercepat pengelolaan sampah dalam waktu yang singkat yaitu 

pembangunan PLTSa, tetapi rencana pembangunan PLTSa tersebut sangat 

dikhawatirkan oleh warga mengenai status pekerjaan dan efek dampak dari 
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teknologi tersebut yang akan mengancam ketergantungan mereka dengan 

mesin dan perlunya strategi perkampungan mandiri. 

Berdasar kondisi seputar TPA, dalam kasus ini pembangunan PLTSa 

menjadi inisiatif pemerintah untuk penanganan perihal overloadnya sampah. 

Tetapi hal ini rupanya belum bisa ditangani secara sempurna ada beberapa 

sampah yang tidak bisa diolah dan digunakan untuk bahan PLTSa, sehingga 

ada beberapa sampah yang perlu pengolahan tindak lanjut dan membutuhkan 

learning terkait prosedur pengolahan sampah sampai mewujudkan inovasi. 

1.4.2. PLTSa di lingkup TPA Putri Cempo 

Dalam pembangunannya, PLTSa ini merupakan PLTSa pertama di 

Indonesia yang direncanakan selesai pada tahun 2020 atas kerja sama 

Pemerintah Kota Solo dengan PT Solo Citra Metro Plasma Power (SCMPP) 

dan membranding PLTSa sebagai teknologi ramah lingkungan yang bisa 

mengolah sampah secara mandiri. Pembangunan tahap pertama ini 

ditargetkan selesai pada tahun 2020. Tahap pertama akan mengolah 450 ton 

sampah per-hari dan menghasilkan biochar sebanyak 135 ton per-hari dan 

membangkitkan listrik sebesar 5 Mega Watt (MW).  

Dalam menghasilkan energi listrik ada dua tahapan proses. Tahap 

pertama yaitu mengolah sampah menjadi briket biochar dan tahap kedua 

menggunakan metode gasifikasi untuk mengolah briket biochar menjadi 

listrik. Energi listrik yang dihasilkan akan dibeli oleh PT PLN dengan tarif 

13,35 Sen Dolar AS per-kWh. Sedangkan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) 

Pemkot Solo berperan sebagai penjamin sampah (Agus Santosa). 

Dengan kecerdasan teknologi telah membawa kemudahan dalam proses 

penyelesaian sebuah masalah, dalam konteks ini adalah sampah. Melalui 

metode gasifikasi, keuntungan menggunakan teknologi tersebut adalah ramah 

lingkungan yang tidak menghasilkan limbah beracun, serta tidak 

menghasilkan polutan, sehingga aman untuk perkampungan sekitar. Tidak 

dipungkiri bahwasannya kecerdasan dari teknologi tersebut membawa 

dampak bagi warga yaitu kekhawatiran mengenai status pekerjaan mereka 

dengan alih fungsi proses seleksi dari sistem pengolahan pembakaran melalui 
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mesin tersebut. Oleh karena itu perlunya dilakuan strategi penyelamatan 

terhadap perkampungan dari bahaya keegoisan mesin dan ruang lingkup TPA 

dalam mengatasi seputar isu sampah. 

1.4.3. Perkampungan humanis dalam mengatasi problematika di 

lingkup TPA Putri Cempo 

Dalam strategi bertahan hidup, dalam lingkup TPA perlu adanya 

mitigasi yaitu pemetaan masalah dan penataan pola ruang permukiman. 

Sebagaimana intansi pemerintahan yang berwewenang dan grow up mentality 

dari RT, RW, Kelurahan sampai ke Kota adalah akar kesanggupan yang harus 

ada dalam pemetaan masalah dalam konteks perbaikan lingkungan hidup.  

Problematika utama adalah buruknya sistem penataan pengelolaan 

pola ruang pada masing - masing rumah dengan fungsi ganda, yaitu sebagai 

tempat tinggal dan tabungan sampah yang masih membaur dan tidak adanya 

pengelolaan ruang yang baik untuk menuju sisi humanis. Jadi setiap harinya 

warga selelu membawa hasil sampah yang mereka pilah untuk dibawa ke 

rumah dan disimpan di area rumah mereka untuk ditabung dan sewaktu – 

waktu untuk dijual. 

Perencanaan perkampungan humanis dalam pengelolaan sampah dan 

strategi bertahan hidup dalam menganggapi isu TPA merupakan strategi yang 

tepat dalam menyelamatkan urgency isu seputar perkampungan di lingkup 

TPA. Perkampungan humanis adalah perkampungan dengan menaikkan 

standar kualitas kehidupan dalam konteks humanis yang sanggup 

memetakan masalah pola ruang, dengan variabel humanis pada 

dasarnya memanusiakan manusia dari ruang gerak juga kenyamanan. 

Untuk membawa pembahaman masyarakat terhadap gerak aksi dan 

mental maka perlunya dilakukan sebuah pembelajaran dan arahan dari 

lingkup pemetaan RT yaitu perancangan environmental learning park 

(Lokakarya Putri Cempo). Kawasan pembelajaran bagi masyarakat dan 

menciptakan ruang yang mampu membentuk karakter serta mental 

masyarakat siap olah sampah hingga muncul inovasi. 
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1.4.4. Environmental Learning Park dilingkup TPA Putri Cempo 

(Lokakarya Putri Cempo) 

Strategi menuju pemahaman masyarakat mengenai pengolahan sampah dan 

problematika seputar TPA, diperlukan kegiatan menunjang dan tempat yang 

memadai yang kemudian disebut kawasan pembelajaran, dimana masyarakat 

melakukan kegiatan secara bersama-sama dan inisiatif membentuk komunitas 

dalam mencapai tujuan yang sama yaitu memecahkan problematika persoalan 

sampah dipermukiman TPA Putri Cempo. 

Hasinaz (2019) menyebutkan, sebuah fungsi environmental learning 

park harus mampu melayani semua lapisan masyarakat, umur, jenis kelamin, 

hingga latar belakang ekonomi harus mampu dilingkupi secara luas. Selain 

itu, pentingnya memilih tapak yang sesuai yaitu dekat dengan hunian / 

permukiman masyarakat karena akan lebih besar kesempatan untuk 

mengkoneksikan manusia dengan lingkungannya. 

Awareness muncul dan kebijakan pemerintah mengenai alih fungsi 

lahan yang dimana RTH di Kota Solo berkurang. Dalam memenuhi 

kebutuhan kota yang hijau perlu dilakukannya pemahaman dan mental dalam 

membentuk komunitas. Muncul problematika serius pada lokasi tersebut 

salah satunya isu terjadinya kebakaran di sumber TPA yang dikarenakan 

kemarau panjang dan mengakibatkan asap yang dibawa oleh udara yang 

bergerak ke permukiman dan anak-anak terpaksa diungsikan di tempat hunian 

sementara. 

Sehingga perancangan tahap akhir dalam penyelesaian masalah 

dilingkup TPA adalah poin 4 (illustrasi gambar diatas) ini memberikan ide 

gagasan desain kawasan pembelajaran yaitu inovasi untuk menciptakan 

kawasan pembelajaran tentang lingkungan hidup yang dimana didalamnya 

terdapat serangkaian kegiatan dan strategi - strategi seperti belajar 

pengelolaan sampah, workshop, dan sebagianya, yang dimana sampah yang 

tidak bisa diolah oleh PLTS sehingga warga tidak sepenuhnya kehilangan 

pekerjaan dengan kegiatan memilah, mengolah sampai menciptakan inovasi 

atau luaran dari sampah yang tentunya memiliki hasil baik secara sosial, 
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ekonomi ataupun secara konteks budaya. Serta Kawasan tersebut menjadi 

green belt / barrier untuk melindungi permukiman dari kekejaman iklim 

TPA. 

Keterlibatan masyarakat sekitar penting untuk memaksimalkan 

pengolahan sampah. Melalui pemberdayaan masyarakat sekitar untuk 

mengolah sampah serta melalui berbagai komunitas peduli sampah 

diharapkan masyarakat sekitar TPA dapat mengambil manfaat dari sampah 

dan dapat membantu memaksimalkan keberadaan PLTSa dalam mengolah 

sampah di Putri Cempo. 

1.5  Rumusan Masalah 

1.5.1. Permasalahan 

Bagaimana menata Kawasan TPA Putri Cempo? 

1.6  Tujuan 

Adapun tujuan dari Tugas Akhir Studio Konsep Perancangan 

Arsitektur “Penataan Kawasan Tpa Putri Cempo Dengan Fokus 

Perancangan Permukiman Humanis dan Lokakarya Putri Cempo” yaitu: 

1. Merancang Kawasan TPA Putri Cempo 

2. Desain penataan pola ruang permukiman yang humanis 

3. Desain Lokakarya Putri Cempo sebagai Kawasan / tempat pembelajaran 

bagi masyarakat 

4. Memberikan rekomendasi terhadap gagasan pengembangan TPA dan 

PLTSa 

1.7 Manfaat 

Adapun manfaat yang didapatkan dari Perancangan Arsitektur “Penataan 

Kawasan Tpa Putri Cempo Dengan Fokus Perancangan Permukiman 

Humanis dan Lokakarya Putri Cempo” adalah sebagai berikut: 

a. Mendapatkan strategi perkampungan yang mandiri dalam menghadapi 

urgency isu seputar teknologi PLTSa dan hiruk pikuk TPA  

b. Menambah wawasan tentang pentingnya lingkungan hidup dan 

pengelolaan sampah 

c. Dapat dijadikan pengetahuan bagi mahasiswa Program Studi Arsitektur 
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Universitas Muhammadiyah Surakarta serta pembaca dari instansi luar. 

1.8 Lingkup Pembahasan Dan Batasan 

Batasan-batasan ruang lingkup dalam laporan Tugas Akhir Studio Konsep 

Perancangan Arsitektur ini adalah sebagai berikut : 

1.8.1. Batasan Substansi Materi 

Batasan materi terfokus pada materi perencanaan strategi PLTSa yang 

kemudian memunculkan konsep desain perkampungan mandiri dan kawasan 

pembelajaran sebagai salah satu strategi meminimalkan masalah di Kawasan 

Putri Cempo Surakarta. 

1.8.2. Batasan Lokasi Site 

Sebatas Kota Surakarta-Mojosongo-Permukiman Plesungan-TPA Puri Cempo. 

 
Gambar 3 Peta Kelurahan Mojosongo 
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Gambar 4 Peta Kawasan TPA Putri Cempo 

 

1.8.3. Batasan Tujuan 

Batasan tujuan adalah konsep perancangan penataan Kawasan TPA Putri 

Cempo yang kemudian fokus pada perancangan perkampungan peduli 

sampah dan desain environmental edupark untuk menyelesaikan 

problematika seputar TPA Putri Cempo. 

1.8.4. Batasan Penyusunan Laporan 

         27 Januari – 27 Maret 2020 

1.9  Luaran 

Luaran yang dihasilkan dari Tugas Akhir Studio Perancangan Konsep 

Arsitektur ini adalah: Konsep penataan Kawasan seputar TPA dan fokus 

kepada desain bangunan permukiman humanis yaitu penataan pola ruang 

padahunian permukiman dan desain Lokakarya Putri Cempo sebagai Kawasan 

pembelajaran dan strategi pengembangan gagasan untuk PLTSa dan TPA. 

1.10 Metode Pembahasan 

1.10.1. Metode Pengumpulan Data 

Terdapat tiga metode yang digunakan dalam proses pengumpulan data, antara 

lain: 

a) Studi Literatur 

(Google Maps, 2020) 
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Studi literatur yaitu sebuah usaha mengumpulkan data, melalui berbagai 

sumber data di media buku, jurnal, artikel, maupun data sekunder lainnya 

yang berkaitan dengan judul laporan, seperti :  

1. Tinjauan mengenai sampah: karakteristik sampah, jenis sampah, dsb.  

2. Tinjauan mengenaI PLTSa: definisi PLTSa, system incinerator, ruang 

yang dibutuhkan, Skema PLTSa, dsb. 

3. Tinjauan permukiman humanis: Teori Humanis, studi permukiman 

humanis 

4. Tinjauan Lokakarya Putri Cempo: Definisi Environmental Learning 

Park yang diambil dari segi system dan pengelolaan 

5. Preseden: pencarian studi kasus di Bali terkait rumah pemulung dan 

studi kasus di Israel terkait Kawasan TPA, dan  

6. Beberapa sumber lainnya. 

b) Survey Lokasi / Observasi 

Observasi merupakan teknik pengumpulkan data dengan cara mengamati, 

meneliti dan mengukur kejadian yang berlangsung dilapangan oleh 

masyarakat pada objek penelitian. Dengan cara ini tentunya mendapatkan 

data yang aktual dan tidak direkayasa. Observasi dilakukan dikawasan 

perkampungan TPA Putri Cempo, Lahan PLTSa, Kantor Intansti terkait, 

dll.  

c) Interview/ Wawancara 

Interview adalah mengumpulkan data dengan cara bertanya kepada 

responden dan jawabannya direkam dan dicatat. Wawancara dilakukan 

kepada ketiga pihak-pihak yang sekiranya dapat menunjang data yang 

akurat, seperti kepada Kantor Kesekretariatan DLH Ibu Ayu, Ketua RW 1 

Plesungan Mojosongo Bp. Sumino, Warga sekitar, Kantor Pengelola TPA 

Putri Cempo. 

1.10.2. Metode Pengolahan Data 

Data yang terkumpul selanjutnya diolah menggunakan metode deskriptif 

kualitatif, yaitu mengidentifikasi potensi yang ada di lapangan selanjutnya 
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dikaitkan dengan permasalahan / isu yang terjadi untuk mendapatkan solusi 

konsep desain yang terbaik yang akan diterapkan.  

1.10.3. Perumusan Konsep 

      Konsep tersebut dirumuskan dari hasil mengidentifikasi isu dan 

permasalahan, potensi dan tujuan perancangan yang kemudian digunakan 

sebagai acuan dalam mendesain. 

1.11 Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penyusunan Tugas Akhir Studio Perencanaan Konsep 

Arsitektur dibagi ke dalam beberapa bab sebagai berikut : 

BAB I Pendahuluan, menjelaskan dan menguraikan mengenai latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat yang akan diperoleh. 

BAB II Tinjauan Pustaka, menjelaskan dan menguraikan mengenai teori-teori 

relevan yang digunakan dalam menyusun konsep yang mendasari dalam 

proses menganalisis potensi dan permasalahan. 

BAB III Tinjauan Lokasi, menjelaskan dan menguraikan lokasi serta potensi dan 

kondisi TPA yang kemudian dianalisis dan ditata dalam perencanaan 

kawasan 

BAB IV Analisis Konsep Pendekatan Perancangan dan Perencanaan, menjelaskan 

dan menguraikan tentang konsep dan strategi desain disertai 

penjabarannya. 

 


