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YOUTH EDUCATION CENTER OF URBAN FARMING 

DENGAN PENDEKATAN ARSITEKTUR EKOLOGI DI SURAKARTA 

 

Abstrak   

Education Center memiliki peran yang sangat besar dalam kemajuan bangsa, untuk 

mewujudkan proses pembelajaran masyarakat dididik secara aktif dalam mengembangkan 

potensi dirinya dalam kepribadian, akhlak mulia, pengendalian diri, serta spritual yang 

diperlukan dirinya dan untuk masyarakat. Pada masa sekarang minat masyarakat dalam 

mempelajari dan rasa ingin tahu tentang urban farming sangat sedikit dan bahkan hanya 

sedikit masyarakat yang menyadari akan manfaatnya tentang edukasi tersebut. Perlu 

adanya inovasi-inovasi yang dilakukan untuk menyiasati minimnya lahan pertanian di Kota 

Surakarta ini dengan edukasi terhadap masyarakat tentang program urban farming yang 

merupakan kegiatan memanfaatkan ruang-ruang terbuka yang tidak produktif seperti 

lahan-lahan sisa menjadi kegiatan alternatif aktivitas masyarakat di Kota Surakarta untuk 

meningkatkan kuantitas dan kualitas lahan terbuka hijau. Perancangan ini bertujuan 

diharapkan menjadi solusi terkait isu – isu pertanian yang sedang terjadi Kota Surakarta 

dengan menggunakan konsep Arsitektur Ekologi yang berfokus pada pemanfaatan air 

untuk menjaga lingkungan binaan dan memperhitungkan keselarasan hidup manusia 

dengan alam dan timbal balik lingkungan alamnya dengan keberadaan dan kelestarian 

alam dalam hal konservasi air. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif berupa 

penjelasan mengenai kondisi lokasi dan konsep perancangan yang diangkat. Dari hasil 

analisis dan konsep didapatkan berupa desain perancangan Youth Education Center of 

Urban Farming dengan pendekatan Arsitektur Ekologi di Surakarta yang mengutamakan 

edukatif, rekreatif dan inovatif. 

Kata kunci : arsitektur ekologi, pusat pendidikan, kota surakarta, pertanian kota. 

 

Abstract 

The Education Center has a very big role in the progress of the nation, to realize the 

learning process for the community to be actively educated in developing their potential in 

personality, noble character, self-control, and spirituality that is needed by themselves and 

for the community. At present, there is very little public interest in learning and curiosity 

about urban farming and even few people are aware of the benefits of this education. There 

needs to be innovations made to deal with the lack of agricultural land in the city of 

Surakarta by educating the public about the urban farming program which is an activity to 

utilize unproductive open spaces such as residual land into alternative activities for 

community activities in the city of Surakarta to increase productivity. quantity and quality 

of green open land. This design is expected to be a solution related to agricultural issues 

that are currently happening in the city of Surakarta by using the concept of Ecological 

Architecture which focuses on the use of water to maintain the built environment and takes 

into account the harmony of human life with nature and the reciprocity of the natural 

environment with the existence and preservation of nature in terms of conservation. water. 

The method used is descriptive qualitative in the form of an explanation of the location 

conditions and the design concept raised. From the results of the analysis and concepts 

obtained in the form of a design for the Youth Education Center of Urban Farming with an 

Ecological Architecture approach in Surakarta which prioritizes education, recreation and 

innovation. Keywords: ecological architecture, education center, surakarta city, urban 

farming. 
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1. PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang 

Laju pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat di Kota Surakarta mengakibatkan 

meningkatnya pembangunan yang terjadi di kota tersebut. Perubahan terjadi di perkotaan membuat 

lingkungan alami menjadi lingkungan buatan yang terbangun sebuah bangunan bila tidak 

mempertimbangkan beberapa faktor lingkungan dan ketesediaan sumber daya yang memicu 

menurunya kualitas lingkungan alami (Vatalis, 2013). Pentingnya kesadaran akan pembangunan 

dalam keseimbangan alam di perkotaan menjadi sebuah ide dalam pengembangan edukasi tentang 

pertanian dalam perkotaan. Di Kota Surakarta sendiri pertanian perkotaan sudah mulai berkembang 

dalam bentuk komunitas masyarakat tetapi masih dalam skala kecil, hal ini menjadi permasalahan 

yang terjadi karena belum adanya lembaga formal atau pusat pendidikan yang mendidik generasi 

milenial untuk melakukan kegiatan urban farming. 

Edukasi tentang pertanian perkotaan ini difokuskan pada target remaja yang menjadi generasi 

penerus bangsa untuk menjadi pribadi yang berkualitas dan berintegritas. Remaja yang memiliki 

peran penting sebagai integral dari pembangunan bangsa yang dilakukan secara sistematis, 

bertanggungjawab, terencana, dan berkelanjutan dengan tetap memberikan perlindungan dalam hal 

spiritual. Remaja yang diarahkan pada kegiatan yang positif dan bermanfaat akan memberikan 

pengaruh baik dalam masa depan bangsa. Pada masa sekarang minat masyarakat dalam mempelajari 

dan rasa ingin tahu tentang urban farming sangat sedikit dan bahkan hanya sedikit masyarakat yang 

menyadari akan manfaatnya tentang edukasi tersebut. 

Kota Surakarta memiliki sedikit lahan pertanian. Lahan tersebut bahkan tidak dapat memenuhi 

kebutuhan pangan masyarakat yang relatif terus bertambah. Lahan pertanian yang semakin sedikit 

akibat bertambahnya kebutuhan permukiman yang semakin tumbuh di pusat maupun pinggiran 

perkotaan. Akibatnya, sekitar dua-pertiga dari luas Kota Surakarta ini diisi sebagai kawasan 

permukiman dengan penduduk yang mencapai 522.364 jiwa menurut Badan Pusat Statistik (BPS) 

Kota Surakarta tahun 2021. Lahan pertanian di Kota Surakarta yang semakin sedikit tersebut 

dikhawatirkan mempengaruhi lingkungan. Pemerintah Kota Surakarta berencana menghapus lahan 

pertanian yang dianggap tidak produktif, sedangkan lahan yang memiliki saluran irigasi akan terus 

dipertahankan. Pemerintah Kota Surakarta dalam Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah (RTRW) Kota Surakarta menetapkan kota memiliki kawasan pertanian seluas 111 

hektare meliputi Kecamatan Pasarkliwon, Laweyan, Banjarsari, dan Jebres ditetapkan dan 

dipertahankan sebagai kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Lahan pertanian itu terdiri 

atas atas lahan dan lahan pertanian kering, namun pada tahun 2010 telah menyusut dari 111 hektar 

https://jeda.id/
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menjadi 86,63 hektar pada tahun 2018 sedangkan luas lahan permukiman maupun lahan untuk 

perusahaan dan jasa terus meningkat. 

Urban Farming adalah sebuah kegiatan inovatif dalam bidang pertanian pada perkotaan atau wilayah 

sekitar perkotaan. Kegiatan pertanian tersebut meliputi kegiatan budidaya tumbuhan dan hewan 

dengan melibatkan masyarakat perkotaan. Kegiatan tersebut bermanfaat guna meningkatkan 

kesejahteraan ekonomi, sebagai solusi permasalahan ketahanan pangan, memperbaiki kualitas udara, 

hilangnya habitat tanaman, dan efisiensi energi. Minimnya lahan pertanian di Kota Surakarta 

diimbangi dengan minimnya pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya peran pertanian. Urban 

farming menjadi solusi untuk mensiasati minimnya lahan pertanian dengan memanfaatkan ruang 

terbuka yang tidak produktif menjadi lahan terbuka hijau sebagai tempat edukasi terhadap 

masyarakat mengenai kegiatan budidaya tanaman atau hewan guna meningkatkan kualitas hidup di 

perkotaan.  

Kerusakan lingkungan yang semakin meningkat akan berdampak pada menurunya kualitas air, 

menipisnya ruang terbuka hijau dan pencemaran udara sehingga mengakibatkan perubahan iklim, 

krisis energi dan kualitas hidup manusia. Konsep Arsitektur Ekologi memperhatikan keseimbangan 

lingkungan alam dan buatan dengan unsur utama manusia. Manusia sebagai pelaku dan pengguna 

mempunyai keragaman sosial budaya untuk mengolah bangunan dan lingkungan secara harmonis. 

Sehingga perancangan ini menggunakan konsep Arsitektur Ekologi yang berfokus pada pemanfaatan 

air untuk menjaga lingkungan binaan dan memperhitungkan keselarasan hidup manusia dengan alam 

dan timbal balik lingkungan alamnya dengan keberadaan dan kelestarian alam. 

1.2 Rumusan Masalah 

1.2.1 Bagaimana pemilihan lokasi Youth Education Center of Urban Farming di Kota Surakarta 

yang mewakili permasalahan sekaligus solusi untuk edukasi urban farming? 

1.2.2 Bagaimana konsep rancangan bangunan Youth Education Center of Urban Farming di Kota 

Surakarta yang bersifat edukatif dan rekreatif? 

1.2.3 Bagaimana pemanfaatan air atau water irrigation dalam penerapan konsep Arsitektur 

Ekologi pada perancangan Youth Education Center of Urban Farming di Kota Surakarta 

sehingga memaksimalkan penggunaan air yang baik terhadap lingkungan? 

1.3 Tujuan 

1.3.1 Menentukan lokasi Youth Education Center of Urban Farming di kawasan strategis yang 

dapat menjadi contoh riil dalam pengembangan edukasi pertanian untuk masyarakat. 
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1.3.2 Menampilkan konsep fasad bangunan dan lanskap Youth Education Center of Urban 

Farming agar menjadi ciri khas dan daya tarik masyarakat untuk mengembangkan edukasi 

pertanian. 

1.3.3 Menampilkan konsep pemanfaatan water irrigation dalam penerapan Arsitektur Ekologi 

sesuai dengan perancangan Youth Education Center of Urban Farming di Kota Surakarta. 

1.4 Sasaran 

1.4.1 Menciptakan kawasan edukatif di Kota Surakarta dengan Urban Farming. 

1.4.2 Menjadi wawasan masyarakat tentang pengembangan pertanian di Kota Surakarta. 

1.4.3 Pemanfaatan air dalam Arsitektur Ekologi dan mengoptimalkan dampak positif bagi 

lingkungan masyarakat. 

2. METODE 

2.1 Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data dalam laporan ini meliputi : 

2.1.1 Observasi 

Melakukan survey atau pengamatan secara langsung terhadap lokasi lahan kosong di Kota 

Surakarta untuk mendapatkan data berupa lahan kuning maupun eksisting lokasi pembangunan. 

2.1.2 Studi Literatur 

Studi literatur adalah pengumpulan data sekunder yang berasal dari buku, atau jurnal penelitan yang 

berkaitan dengan urban farming dan arsitektur ekologi maupun yang berkaitan dengan judul yang 

diangkat. 

2.1.3 Analisis Data 

Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui data yang terkumpul 

berdasarkan observasi lapangan dan studi literatur yang hasilnya berupa penjelasan kondisi lokasi 

perencanaan dan konsep perancangan yang akan dibuat. 

2.1.4 Penerapan Konsep Desain 

Hasil dari pembahasan analisis data kemudian disimpulkan untuk menjadi bahan acuan dalam 

menyusun perancangan Youth Education Center of Urban Farming di Kota Surakarta kemudian 

dirumuskan menjadi konsep desain yang sesuai dengan tujuan perancangan.  

2.2 Tinjauan Pustaka 

2.2.1 Tinjauan Youth 

Youth berarti tumbuh menjadi dewasa atau sebuah masa transisi antara usia remaja dengan dewasa, 

kata Youth berasal dari bahasa Latin adolescere, kata adolescere mempunyai makna yang luas yang 

meliputi kematangan fisik, emosional, mental dan fisik (Hurlock, 2004). Usia remaja menurut 
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Gunarsa adalah masa peralihan dari kanak-kanak ke masa dewasa yang mencakup perkembangan 

sebagai persiapan menuju masa kedewasaan (Gunarsa, 2010). WHO pada tahun 1974 mengartikan 

masa remaja bersifat konseptual dengan tiga kriteria, yaitu psikologis, biologis, dan sosial ekonomi 

(Sarwono, 2004). 

Pertumbuhan dan perkembangan pada masa remaja mencakup beberapa aspek, aspek tersebut 

melibatkan perkembangan fisik, sosial-emosional, dan perkembangan kognitif (pola berfikir dan 

seksual kemandirian). 

2.2.2 Tinjauan Education Center 

Education Center dapat didefinisikan sebagai pusat suatu kawasan atau tempat dalam proses belajar 

bagi individu maupun kelompok yang memiliki tujuan untuk meningkatkan potensi diri dalam 

pengembangan hal pengetahuan dan pemahanan melalui pengajaran dan pelatihan mengenai obyek 

yang spesifik. Pengetahuan yang difungsikan untuk meningkatkan potensi masyarakat melalui 

pendidikan juga dengan cara menyediakan informasi-informasi, fasilitas dan juga ide yang 

diharapkan dapat diimplementasikan dalam berkehidupan sosial, ekonomi dan budaya.  

Edukasi juga merupakan pusat aktivitas remaja yang bersifat permanen atau tetap, dimana para 

remaja dapat menyelenggarakan berbagai macam acara dan terwadahi dengan baik. Pusat Edukasi 

bermaksud untuk mengembangkan minat, hobi dan kreativitas dimana pada pada remaja yang 

berlandaskan pada unsur pendidikan dan rekreasi. Selain menjadi saran pendidikan non formal dan 

rekreasi, Edukasi ini diharapkan dapat menjadi saran komunikasi dimana remaja dapat saling 

bertukar informasi pengalaman dan meningkatkan pengetahuan yang bermanfaat dalam kehidupan. 

1) Tujuan edukasi 

a) Sebagai solusi dalam memahami permasalahan sumber daya dan faktor pendukung 

yang dapat meningkatkan kemampuan. 

b) Memahami permasalahan dan persoalan yang dialami seorang individu. 

c) Menentukan kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas hidup, pengetahuan, dan 

kesejahteraan masyarakat sekitar. 

2) Manfaat edukasi 

a) Memberikan pengetahuan dan wawasan yang luas dan mendalam. 

b) Mengembangkan individu yang lebih baik.Konfigurasi jalur  

c) Memberikan nilai positif yang dapat diaplikasikan pada lingkungan sekitar. 

d) Mengembangkan bakat dan keterampilan. 

e) Mengajarkan hal-hal baik yang tidak menyimpang atau tidak sesuai aturan. 

f) Melatih mental dan emosi dengan baik untuk menghadapi tantangan yang ada. 
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2.2.3 Tinjauan Urban Farming 

Urban Farming adalah kegiatan bercocok tanam yang dilakukan masyarakat perkotaan oleh siapa 

saja, di lahan-lahan kawasan permukiman termasuk perkantoran, kampus, rumah tinggal dan rumah 

sekolah. Urban Farming dianggap sebagai salah satu upaya mengatasi ketersediaan pangan 

sekaligus memperbaiki kualitas lingkungan. Kegiatan ini juga tak berpengaruh pada keterbatasan 

lahan, mengingat lahan pertanian tak harus bersekala luas disebabkan tersedianya beberapa 

teknologi sederhana yang minimalis seperti vertikultur dan tabulampot yang dapat dilakukan dimana 

saja oleh siapa saja dengan biaya murah (Wijaya, Permana, & Wibowo, 2019). 

Urban Farming memberikan kontribusi penyelamatan lingkungan terkait pemberdayaan sampah 

organik yang jumlahnya cukup tinggi sekaligus membantu menciptakan kota yang bersih dengan 

pelaksanaan 3R (reuse, reduse, recycle) dimana urban farming dapat menjadi penampung pupuk 

kompos organik yang berbahan dasar sampah. Program urban farming ini sangat bagus untuk 

diangkat sebagai salah satu solusi untuk keberlanjutan kota (sustainable city), karena melalui model 

ini kita bisa memanfaatkan seoptimal mungkin lahan dalam hal ini ruang yang dimiliki setiap warga 

masyarakat (Permana, 2012). 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Gagasan Perancangan Youth Education Center of Urban Farming di Kota Surakarta 

3.1.1. Fungsi bangunan 

Education Center di Kota Surakarta memiliki fungsi utama yaitu sebagai pendidikan non-formal 

untuk mendukung kualitas pendidikan setiap individu maupun kelompok masyarakat khususnya 

pada remaja di Kota Surakarta. Perancangan ini memfasilitasi dalam kegiatan belajar dan rekreasi 

sehingga dapat menjadi wadah bagi masyarakat dalam pengembangan pendidikan.  Dalam hal 

pengembangan urban farming ini memiliki batasan perencanaan yaitu pada praktik budidaya yang 

hanya melibatkan perairan, pertanian dan holtikulura. 

3.1.2. Site 

Dalam perencaanan Youth Education Center of Urban Farming Kawasan Solo Techno Park dengan 

rincian lokasi sebagai berikut: 

1) Luas Tapak   : 27.850 m2. 

2) Alamat    : Jl. Ki Hajar Dewantara, Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta,  

  Jawa Tengah 57126 

3) Topografi Tanah  : Berkontur 

4) Kondisi Eksisting  : Lahan Kosong 

5) Batas Utara   : Kali Anyar, Pedaringan 

6) Batas Timur   : Solo Techno Park, AK Tekstil 
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7) Batas Selatan   : Jalan Ki Hajar Dewantara 

8) Batas Barat   : Jalan Tentara Pelajar 

 

Gambar 1. Lokasi Site 

3.2 Analisa dan Konsep Kawasan 

3.2.1. Sarana Edukasi Bagi Masyarakat 

Adanya sarana edukasi tentang pertanian perkotaan untuk meningkatkan pembelajaran, penelitian, 

dan kelangsungan kemandirian pangan pada masyarakat. Pengembangan edukasi nantinya menjadi 

fasilitas umum yang disediakan oleh institusi dan bekerjasama dengan masyarakat dalam 

memberikan wawasan dan pengetahuan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat kota, 

mempromosikan kegiatan urban farming dan masyarakat dapat mengimplementasikan pada halaman 

rumah masing-masing. 

3.2.2. Keberlangsungan Ekonomi Sosial Masyarakat 

Hasil dari pengelolaan urban farming yang melibatkan inovasi budidaya pertanian nantinya akan 

digunakan untuk kebutuhan konsumsi masyarakat sekitar, selain meningkatkan ekonomi juga 

meningkatkan hubungan kedihupan bersosial aagar mengurangi ketimpangan sosial yang ada. 

3.2.3. Kawasan Hijau Kota 

Kawasan urban farming akan menjadi kawasan hijau baru di Kota Surakarta, dampak yang terjadi 

tumbuhnya ekosistem baru oleh makhluk hidup dan pengembangan kawasan taman menjadi ruang 

terbuka hijau. Tumbuhnya ruang-ruang yang dimanfaatkan oleh masyarakat dapat memperbaiki 

kualitas lingkungan kota yang semakin padat dan menjadi langsungan kehidupan masyarakat di 

perkotaan. 
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3.3 Analisa dan Konsep Tapak 

3.3.1. Analisa dan Konsep Topografi Tanah 

Perletakan bangunan pada tanah kontur ini dilakukan untuk mengantisipasi penurunan elevasi yang 

mengakibatkan tidak terlihatnya bangunan. Meminimalisir cut & fill pada tanah dan pemanfaatan 

perletakan air pada sistem rain water harvesting. 

 

Gambar 2. Konsep Topografi Tanah 

3.3.2. Analisa dan Konsep Sirkulasi 

Untuk menentukan main entrance dan alternatif side entrance pada site maka, sirkulasi pejalan kaki 

diletakkan pada bagian pedestrian bagian selatan site dan bagian timur merupakan main entrance 

pada site. 

 

Gambar 3. Konsep Sirkulasi 
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3.3.3. Analisa dan Konsep Matahari dan Angin 

Pemanfaatan cahaya matahari harus menjadi maksimal dalam bukaan pada sisi bagian timur dan 

barat sehingga mengurangi energi yang menjadi pemborosan, Penghawaan dalam bangunan 

memanfaatkan penanaman tumbuhan pada area sekitar kawasan untuk mereduksi bangunan. 

 

Gambar 4. Konsep Matahari dan Angin 

3.3.4. Analisa dan Konsep Vegetasi dan Hujan 

Memaksimalkan resapan pada area site, rain water harvesting air yang ditampung nantinya akan 

dimanfaatkan dalam sistem air hidroponik, Vegetasi juga sebagai langkah dalam mereduksi cahaya, 

angin, dan kebisingan. 

 

Gambar 5. Konsep Vegetasi dan Hujan 
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3.4 Analisa dan Konsep Ruang 

3.4.1. Analisa Pengguna 

Pengguna Youth Education Center of Urban Farming di Kota Surakarta terbagi menjadi empat jenis, 

yakni pengunjung, pengelola, keamanan dan service.  

3.4.2. Konsep Kegiatan Ruang, Kebutuhan Ruang dan Zonasi Ruang 

Pada kegiatan ruang Urban Farming terdapat beberapa tanaman yang dibedakan menjadi 4 tipe 

yaitu: Tipe 1 Frutikultura merupakan tanaman buah yang di tanam dalam pot atau media lainnya. 

Tipe 2 Florikultura merupakan tanaman hias yang menjadi estetika lanskap maupun interior dalam 

bangunan, Tipe 3 Olerikultura merupakan tanaman sayur yang menjadi kebutuhan pokok 

masyarakat, Tipe 4 Biofarmaka merupakan tanaman obat bahan herbal yang menjadi kebutuhan 

masyarakat dalam kesehatan. 

Tabel 1. Kebutuhan Ruang  

Jenis 

Kegiatan 

Kelompok 

Kegiatan 
Keterangan Ruang Fasilitas Ruang 

Zonasi 

Penunjang 

Umum Tempat Parkir 

Pelayanan Informasi 

Hall 

Istirahat  

Parkir Mobil, 

Motor dan Sepeda 

Hall Room 

Mushola 

Cafetaria 

Farming Tipe 1-4 

Taman  

WC 

Indoor & 

Outdoor 

Pengelola Administrasi Kantor Ruang Direktur 

Ruang Manajer 

Ruang Rapat 

Ruang 

Administrasi 

Ruang Tamu 

Ruang Diskusi 

Ruang Santai 

WC 

Indoor 

Service Pelayanan Pengunjung 

dan perawatan fasilitas 

R. Karyawan 

R. AHU 

R. MEE 

R. Pengolahan 

Loading Dock 

R. Filtrasi Air 

Lavatory 

R. Informasi 

R. Keamanan 

Gudang 

WC  

Indoor 

Edukasi 

Pertanian 

Penelitian Riset penelitian tanaman R. Diskusi 

R. Istirahat 

R. Penelitian 

Indoor 
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Edukasi Studi workshop, seminar, 

diskusi, dan penelitian 

R. Auditorium 

R. Workshop 

R. Penelitian 

R. Seminar 

R. Pameran 

Perpustakaan 

Indoor 

Tanam Bercocok tanam dan 

Pembibitan 

R. Pembibitan 

R. Hidroponik 

R. Vertikultur 

R. Monitoring 

Indoor & 

Outdoor 

Penelitian Riset penelitian tanaman R. Diskusi 

R. Istirahat 

R. Penelitian 

Indoor 

Keamanan 

Keamanan Monitoring kegiatan R. Pos Keamanan 

R. Monitoring/ 

CCTV 

Indoor 

3.5 Analisa dan Konsep Massa 

3.5.1. Zonifikasi dan Pola Tata Massa 

Zonifikasi merah sebagai massa bangunan, warna hijau sebagai kawasan pertanian tradisional dan 

warna kuning sebagai tempat parkir. Pada zona semi private digunakan dalam area edukasi pertanian 

untuk masyarakat, terdapat ruang seminar, diskusi, ruang penelitian bagi edukasi dan lainnya, dalam 

ruang pengelola diletakkan pada zonasi private dan digunakan dalam administrasi data dan 

pemantauan kegiatan edukasi urban farming. Zonasi terakhir terdapat area pertanian yang digunakan 

dalam indoor farming dan outdoor farming. 

 
Gambar 6. Zonifikasi dan pola tata massa 

3.5.2. Konsep Gubahan Massa 

Filosofi konsep ini terinspirasi pada terasering pada sawah sehingga menjadi konsep gubahan massa 

dan menjadi budaya pertanian tradisional di Kota Surakarta. Berikut merupakan ilustrasi konsep 
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gubahan massa dengan asil akhir merupakan bangunan urban farming dengan gubahan massa dari 

konsep terasering. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Gambar 7. Konsep gubahan massa 

3.6 Analisa dan Konsep Arsitektur 

3.6.1. Konsep Fasad Eksterior dan Lanskap 

Desain arsitektural pada bangunan ini menerapkan gabungan dari pemanfaatan lahan rooftop pada 

bangunan untuk media tanaman, Pada ruang terbuka dimanfaatkan untuk outdoor farming dan 

menjadi estetika terlihat ketika membuat orang penasaran hingga memiliki rasa ingin tahu pada 

bangunan tersebut sehingga menjadi lebih dekat dengan pertanian. Konsep pada eksterior juga 
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menggunakan kaca yang dilengkapi dengan secondary skin sebagai langkah untuk mengurangi terik 

sinar matahari. 

 

Gambar 8. Perspektif landskap dan bangunan 

3.6.2. Konsep Interior 

Desain interior menjadi bagian utama dalam unsur dalam bangunan, sirkulasi yang menjadi 

pergerakan pengguna dilakukan agar memberikan kenyamanan juga memberikan kesan interaktif 

dalam belajar pertanian. Pola sirkulasi yang digunakan adalah campuran, maka ruangan akan 

membutuhkan ruang yang luas dan minim pembatas ruang. 

 

Gambar 9. Perspektif sisi bangunan 

3.6.3. Konsep Struktur 

Bangunan ini menggunakan struktur utama rangka yang diperkuat dengan core di masing – masing 

massa bangunan. Struktur pondasi yang digunakan adalah footplat tiang pancang karena merupakan 

bangunan 5-7 lantai. Struktur ini juga menggunakan dinding geser (shear wall) untuk penguatan 

struktur. 
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Gambar 10. Isometri Struktur 

3.6.4. Konsep Utilitas 

1) Jaringan air bersih 

Kebutuhan air bersih yang digunakan menggunakan 2 sumber air yaitu air tanah dan PDAM. 

Air sumur dimanfaatkan untuk bangunan yang di pompa ke roof tank lalu didistribusikan ke 

semua utilitas air bersih melalui pipa – pipa pada bangunan. Jaringan PDAM diberikan 

meteran lalu masuk ke dalam Ground Water Tank (GWT) dan dipompa ke roof tank lalu air 

didistribusikan ke semua utilitas air bersih melalui pipa – pipa pada bangunan, PDAM hanya 

digunakan apabila pasokan air yang terbatas pada sumber primer yaitu air sumur dalam. 

2) Jaringan air kotor 

Konsep jaringan air kotor terbagi menjadi dua, yang pertama yaitu grey water adalah air sisa 

buangan wastafel, kamar mandi, dan sisa buangan air dapur dan lainnya. Dan yang kedua 

adalah black water yang merupakan air dari watercloset. Pengolahan air kotor dilakukan 

dengan cara yang pertama grey water menggunakan sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah 

(IPAL). 

3) Sistem proteksi kebakaran 

yang mudah terbakar menggunakan sistem hydrant, sprinkler, dan alarm kebakaran yang 

bekerja secara otomatis. Bangunan menggunakan sistem fire protection, fire control system, 

fire indicator panel, smoke and thermal fire detectors, portable fire extinguisher, hydrant dan 

selang, hydrant box, serta hydrant pillar. 

4) Sistem kelistrikan 

Pemanfaatan sumber energi cahaya matahari diaktifkan pada pagi menjelang sore hari untuk 

mendapatkan sinar matahari yang cukup dan menyimpan pada battery solar panel yang akan 
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digunakan pada malam hari untuk sumber cahaya. Sumber utama tenaga listrik di suplai dari 

PLN dan menggunana penyediaan genset ditempatkan pada basement sebagai tenaga darurat 

apabila terjadi blackout. 

3.6.5. Konsep Diagram 

1) Ricefield façade and landscape 

Merupakan daerah dengan penerapan konsep desain pada fasad dan area landskap, sehingga 

dapat menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk belajar. 

2) Urban Farming 

Daerah dengan pertanian dengan konsep indoor dan juga outdoor sebagai contoh pertanian 

tradisional dalam perkotaan. 

3) Education Room 

Beberapa ruang yang menjadi pusat edukasi tentang pertanian perkotaan agar masyarakat 

dapat memudahkan untuk belajar. 

4) Penampungan Air Hujan 

Pemanenan air hujan dengan memanfaatkan air hujan sehingga dapat digunakan kembali. 

 

 

1)       2) 

 

3)      4) 

Gambar 11. Konsep Diagram 

  



 

 

16 

 

 

3.6.6. Penekanan Konsep Arsitektur Ekologi dalam Konservasi Air 

1) Rain Water Harvesting 

Rain Harvesting adalah kegiatan pengumpulan, penampungan air hujan dari atap yang 

kemudian disimpan dengan berbagai cara dan teknologi, kegiatan tersebut kemudian 

didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi manusia pada masa depan. Penampung 

Air Hujan (PAH) adalah wadah penampung air hujan yang diletakkan di bawah permukaan 

tanah, penampung tersebut disambungkan dengan talang bangunan sehingga dapat 

menampung air. 

2) Urban Wastewater Reclamation 

Urban Wastewater Reclamation atau air reklamasi merupakan air olahan yang berasal dari 

instalasi pengolahan air limbah (buangan). Pengolahan air limbah berguna untuk mencegah 

penyebaran penyakit dan kontaminasi, serta untuk menjaga kemurnian sumber air dan 

mendapatkan alternatif sumber air. 

3) Nutrisi Tanaman Pada sistem aquaponik 

Teknik ini digunakan pada sistem NFT dan aquaponik pada tanaman, Air nutrisi ini 

digunakan sebagai pemanfaatan air filtrasi dan dimanfaatkan pada tanaman dan distribusi air 

lainnya, air dipompa menggunakan pompa pada fish tank aquarium yang kemudian menjadi 

simbiosis antara tanaman dengan hewan 

4) Water Irrigation 

Air dengan kebutuhan irigasi menggunakan air daur ulang sisa bekas yang masih dapat 

dimanfaatkan dengan melalui tahap filtrasi air terlebih dahulu, air tersebut diedarkan ke 

seluruh pipa yang mengarang ke tanaman, bangunan, dan lanskap 

4. PENUTUP 

Perancangan Youth Education Center of Urban Farming dengan pendekatan arsitektur ekologi di 

Surakarta telah memenuhi aspek pendidikan dan pemanfaatan air yang berhubungan baik dengan 

masyarakat. Rencana konsep pengembangan yang dilakukan meliputi konsep secara gagasan 

perancangan education of urban farming dengan konsep arsitktur ekologi, konsep kawasan, konsep 

tapak, konsep ruang, konsep massa, dan konsep arsitektur. Sehingga pengembangan pertanian ini 

diharapkan dapat berperan dalam pengembangan pendidikan khususnya pada pertanian perkotaan di 

Surakarta. 

PERSANTUNAN 

Segala puji penulis panjatkan kepada hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, dan 

hidayah-Nya, sehingga penulis masih diberi kesempatan menyelesaian tugas Dasar Program 
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Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (DP3A) yang berjudul “Youth Education Center Of 

Urban Farming Dengan Pendekatan Arsitektur Ekologi Di Surakarta” dengan baik. Shalawat 

dan salam semoga terlimpah kepada baginda tercinta Rasulullah SAW yang kita nantikan 

syafa’atnya di akhirat. 

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini banyak mengalami hambatan, dan 

kesulitan. Namun berkat ketekunan, kesabaran, bantuan, dan bimbingan serta arahan dari berbagai 

pihak, maka segala hambatan dan kesulitas dapat penulis atasi. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini 

penulis dengan tulus menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran selama kegiatan berlangsung 

sehingga dapat terselesaikan dengan lancar. 

2. Orang tua penulis yang selalu memberikan nasehat, dorongan, dukungan dan semangat. 

3. Ibu Dr. Nur Rahmawati S., S.T., MT. selaku Ketua Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

4. Ibu Dr. Ir. Indrawati, M.T. selaku pembimbing dalam penulisan laporan DP3A yang telah 

memberikan saran, masukan dan koreksi. 

5. Ibu Fadhilla Tri Nugrahaini, ST., M.Sc. selaku koordinator Studio Konsep Perancangan 

Arsitektur dan Tugas Akhir yang telah memberikan pengarahan selama proses berlangsung. 

6. Terima kasih kepada teman-teman arsitektur yang sudah membantu dalam perkuliahan ini. 

7. Dan segala pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan 

bantuannya secara langsung maupun tidak langsung 

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat pengetahuan bagi pembaca pada umumnya. Penulis 

menyadari adanya keterbatasan dan kekurangan baik dari segi materi maupun teknik penyajian pada 

penulisana laporan ini sehingga kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan.  
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