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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Deskripsi Judul 

Judul yang diangkat dalam penulisan Laporan Tugas Akhir Dasar 

Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (DP3A) adalah “Youth Education 

Center of Urban Farming Dengan Pendekatan Arsitektur Ekologi di 

Surakarta.” Guna mempermudah pembaca dalam memahami isi laporan ini 

diperlukan penjabaran mengenai judul sebagai berikut: 

Youth : merupakan bahasa asing yang memiliki arti remaja 

dengan rentang usia antara 12-21 tahun dimana memiliki 

pola pemikiran yang luas dan berambisi besar terhadap 

perubahan maupun perkembangan bangsa (Monks, 2002). 

Education 

Center 

: suatu upaya dalam merencanakan untuk mempengaruhi 

seseorang baik secara individu, atau kelompok 

masyarakat sehingga ilmu yang diharapkan dapat berguna 

dalam berkehidupan sosial, ekonomi dan budaya 

(Notoadmodjo, 2003). Center juga merupakan sebagai 

pusat yang berdiri di tengah-tengah, maka education 

center bisa diartikan sebagai pusat edukasi dari segala 

upaya untuk mempengaruhi seseorang dalam ilmu 

pengetahuan sehingga dapat memberikan pengaruh dalam 

berkehidupan.dengan menyediakan pusat informasi, ide 

dan fasilitas publik. 

Urban 

Farming 

: sebuah kegiatan dalam bidang pertanian pada perkotaan 

yang di dalamnya dapat mempengaruhi aspek ekonomi, 

lingkungan sosial dan perkotaan, serta mempengaruhi 

aspek kesehatan. Sehingga implementasi kegiatan 

tersebut akan memberikan dampak pada kesejahteraan, 

kenyamanan, keadilan, dan meningkatkan kualitas hidup 
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masyarakat serta kelestarian lingkungan hidup sekitarnya 

(Mazereeuw, 2013). 

Arsitektur 

Ekologi 

 

: konsep yang menggabungkan ilmu arsitektur dengan ilmu 

lingkungan. Konsep ini berfokus pada pembangunan 

berkelanjutan yang memperhatikan keseimbangan antara 

lingkungan alam, manusia dan lingkungan buatan  

(Yuliani, 2013). 

Kota 

Surakarta 

: Merupakan wilayah otonom di bawah Provinsi Jawa 

Tengah, Indonesia dengan status sebagai Kota. Kota ini 

memiliki luas 44,04 km2 dengan penduduk sejumlah 

522.364 jiwa pada tahun 2020 dan kepadatan penduduk 

11.861/km2. Berdasarkan jumlah penduduk kota ini 

merupakan kota terbesar kegita di Jawa bagian Selatan, 

kota ini juga berbatasan dengan Sukoharjo, Boyolali, dan 

Karanganyar (Surakarta.go.id, 2021). 

Berdasarkan penjelasan deskripsi di atas, maka judul yang diangkat 

yaitu Youth Education Center of Urban Farming dengan Pendekatan 

Arsitektur Ekologi di Surakarta. Perancangan Education Center ini 

diharapkan dapat meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan pada remaja 

maupun masyarakat yang lanjut usia khususnya pada bidang pertanian agar 

menciptakan berbagai inovasi-inovasi untuk generasi mendatang. 

1.2. 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 
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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. Berikut merupakan peta 

sebaran lokasi pendidikan dan pertanian perkotaan dimulai di sekitar kawasan 

Kecamatan Jebres. 

 

Gambar 1. Sebaran Lokasi Urban Farming dan Sekolah di Surakarta 

Sumber: Dokumen Penulis, 2021 

Peta sebaran lokasi ini memiliki fungsi sebagai titik-titik embrionya 

urban farming dan pendidikan di Surakarta, edukasi yang 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. Edukasi merupakan suatu 

proses pembelajaran yang dilakukan baik secara formal maupun non formal 

yang bertujuan untuk mendidik, memberikan ilmu pengetahuan, serta 

mengembangkan potensi diri yang ada dalam diri setiap manusia, kemudian 

mewujudkan proses pembelajaran tersebut dengan lebih baik, dengan belum 

adanya pusat pendidikan di Kota Surakarta hal ini menjadi potensi dalam 

pengembangan pendidikan tentang urban farming di kota tersebut.   
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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 menjadi 86,63 hektar pada tahun 2018 

sedangkan luas lahan permukiman maupun lahan untuk perusahaan dan jasa 

terus meningkat. 

https://jeda.id/
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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. 
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1.3. Rumusan Permasalahan 

a. Bagaimana pemilihan lokasi Youth Education Center of Urban Farming 

di Kota Surakarta yang mewakili permasalahan sekaligus solusi untuk 

edukasi urban farming? 

b. Bagaimana konsep rancangan bangunan Youth Education Center of 

Urban Farming di Kota Surakarta yang bersifat edukatif dan rekreatif?  

c. 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?  

1.4. Tujuan 

Tujuan dari perencanaan dan perancangan Youth Education Center of Urban 

Farming di Kota Surakarta adalah sebagai berikut: 

a. Menentukan lokasi Youth Education Center of Urban Farming di 

kawasan strategis yang dapat menjadi contoh riil dalam pengembangan 

edukasi pertanian untuk masyarakat. 

b. Menampilkan konsep fasad bangunan dan lanskap Youth Education 

Center of Urban Farming agar menjadi ciri khas dan daya tarik 

masyarakat untuk mengembangkan edukasi pertanian. 

c. Menampilkan konsep pemanfaatan water irrigation dalam penerapan 

Arsitektur Ekologi sesuai dengan perancangan Youth Education Center 

of Urban Farming di Kota Surakarta. 

1.5. Manfaat 

a. Menciptakan kawasan edukatif di Kota Surakarta dengan Urban 

Farming. 

b. Menjadi wawasan masyarakat tentang pengembangan pertanian di Kota 

Surakarta. 

c. Pemanfaatan air dalam Arsitektur Ekologi dan mengoptimalkan dampak 

positif bagi lingkungan masyarakat.  
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1.6. Lingkup Pembahasan 

Pembahasan pada penyusunan ini merancang kawasan edukatif berupa 

pertanian perkotaan, bangunan, lanskap dan juga sirkulasi yang dapat 

memberikan dampak positif dan inovatif pada remaja dan masyarakat dengan 

mengutamakan keselarasan alam dan lingkungan melalui pendekatan konsep 

Arsitektur Ekologi. 

1.7. Metode Pembahasan 

Metode pembahasan yang digunakan dalam pengumpulan data dan 

analisis data dalam menyelesaikan perancangan ini adalah sebagai berikut: 

1.7.1. Observasi  

Melakukan survey atau pengamatan secara langsung terhadap 

lokasi lahan kosong di Kota Surakarta untuk mendapatkan data 

berupa lahan kuning maupun eksisting lokasi pembangunan. 

1.7.2. 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. 

1.7.3. 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. 

1.7.4. 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. 
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1.8. Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penulisan laporan Dasar-Dasar Program 

Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (DP3A) adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Menguraikan pendahuluan terkait deskripsi judul, latar belakang, 

rumusan permasalahan, tujuan dan manfaat, lingkup pembahasan, metode 

yang digunakan,serta sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Berisikan penjelasan dasar-dasar dan teori tentang Youth Education 

Center, konsep Urban Farming dengan pendekatan Arsitektur Ekologi, 

desain bangunan vertikal, lanskap, studi preseden, serta literatur yang 

digunakan dalam proses konsep bangunannya. 

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PERENCANAAN 

Membahas tentang gambaran umum lokasi perencanaan berupa data-

data fisik maupun non fisik, aktivitas lingkungan, tinjauan penggunaan lahan 

di Kota Surakarta hingga gagasan pada konsep perancangan. 

BAB IV ANALISIS KONSEP PERENCANAAN DAN 

PERANCANGAN 

Menguraikan tentang gagasan perencanaan dan perancangan yang 

terdiri dari konsep makro dan mikro serta analisis-analisis yang terkait dengan 

analisis tapak, analisa dan konsep ruang, analisa dan konsep utilitas, 

kebutuhan ruang, penghawaan dan sirkulasi juga penekanan untuk 

mendapatkan desain Education Center of Urban Farming di Kota Surakarta 

dengan pendekatan Arsitektur Ekologi. 

  


