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A. LATAR BELAKANG 

1. Keadaan Lingkungan Secara Global 

Pemanasan global merupakan isu besar masalah lingkungan yang mengancam 

keberlaangsungan hidup manusia. Dampak pemanasan global telah dirasakan oleh 

seluruh pendududk dunia. Berbagai bencana seperti banjir, kekeringan, krisis 

energi, peningkatan permukaan air laut peningkatan suhu udara mencapai 1,4-5,8 

derajat celcius, lenyapnya beberapa spesies, kegagalan panen, ancaman kelaparan 

dan rusaknya ekosistem merupakan dampak yang telah dirasakan1.

Diprediksikan 30 persen garis pantai di dunia akan lenyap pada tahun 

2080.lapisan es kutub akan mencair hingga terjadi aliran air dari kutub utara 

Ancaman terbesar penerima dampak pemansan global adalah Indonesia, karena 

Indonesia adalah negara kepulauan. Pengamatan yang dilakukan antara tahun 

1993-2003 menunjukkan telah terjadi peningkatan air laut setinggi 3,1mm/tahun. 

Sampai tahun 2006 Indonesia telah kehilangan 20 pulau kecil karena abrasi. 

Pemanasan global disebabkan oleh peningkatan gas buang, Utamanya 

Karbondioksida yang telah menyebabkan panas dalam atmosfer. Dalam satu hari 

70 juta ton CO2 berpindah ke atmosfer, Menahan Panas yang dipantulkan bumi 

yang seharusnya lepas ke angakasa Luar dan memantulkan kembali ke bumi. 

Akibatnya konsentrasi CO2 meningkat hingga 31 persen. Panas ya g ditahan dan 

dipantulkan ke bumi disebut efek rumah kaca. 
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Para ilmuwan telah menyimpulkan bahwa aktifitas menusia telah 

menyumbangkan efek rumah kaca yang terbesar. Aktifitas Industri tidak berhenti 

membuang CO2 ke udara. Semen adalah indutri yang membuang CO2 setara 

dengan berat semen nya, tahun 2010 diperkirakan total produksi semen mencapai 

2,2 miliar ton  yang berarti juga menyumbang 2,2 miliar ton CO22.

Dengan kondisi tersebut kita dituntut untuk melihat lagi aktifitas dan hasil 

karya sebagai arsitek,apakah sudah bersahabat dengan lingkungan.  

1Kompas, Selasa, 1 Januari 2008  

2. Permasalahan Sampah Di Kota-Kota Indonesia 

Banjir semakin lama semakin menjadi di banyak kota di Indonesia. Demikian 

juga dengan suhu kota yang terus meningkat. Penyebab banjir mulai dari 

kurangnya daerah resapan air, hingga masalah sampah. Sayangnya belum banyak 

pihak yang mengelola masalah sampah ini dengan baik. Pengelolaan sampah yang 

buruk di kota kota Indonesia mulai dari individu yang tidak membuang sampah 

atau limbah pada wadah yang seharusnya, sistem pendistribusian yang tidak 

efisien, dan kurang sisitem pengolahan kembali. 

Masalah sampah sebenarnya bisa menjadi peluang income generating dalam 

Sustainable arsitektur, jumlah sampah rumah tangga yang sangat banyak 

sebenarnya bisa dikelompokkan berdasarakn jenis sampahnya seperti sampah 

organic, kertas, plastic, kaca dan besi. Apabila pemisahan ini dapat dilakukan dan 

diolah lagi menjadi barang yang bermafaat maka sampah bukannya menjadi 

masalah, tetapi menjadi berkah3.

3. Perlunya Kawasan Industri Pengolahan Sampah Bagi Kota Solo 

Jumlah penduduk kota Surakarta pada tahun 2003 adalah 552.542 jiwa terdiri 

dari 270.721 laki-laki dan 281.821 wanita, tersebar di lima kecamatan yang 

meliputi 51 kelurahan. Jumlah penduduk tahun 2003 jika dibandingkan dengan 

jumlah penduduk hasil sensus tahun 2000 yang sebesar 488.834 jiwa, berarti 

dalam 3 tahun mengalami kenaikan sebanyak 83.708 jiwa. Dengan demikian,  

dengan jumlah penduduk yang terus meningkat sudah dapat dipastikan jumlah 

buangan yang dihasilkan juga akanbertambah. Padahal kondisi TPA yang tersedia 

untuk kota Solo sudah tidak layak untuk digunakan lagi sejak tahun 20004.
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3www.idepfoundation.com 

4 Dinas  Kebersihan Pasar  Kota solo, Juli 2008 

Kondisi tidak dapat terus dibiarkan, TPA baru juga tidak akan menyelesaikan 

masalah semakin menggunungnya sampah. Keberadaan TPA baru akan 

menimbulkan kontra terhadap lahan masyarakat yang harus digunakan untuk 

lahan sampah. Selain itu, disfungsi lahan TPA lama yang juga akan mempertajam 

masalah ekonomi dan sosial di TPA yang lama. 

Kondisi TPA untuk Kota Solo saat ini juga sudah banyak terjadi kerusakan 

akibat debet sampah yang meningkat tajam, 

seperti rusak dan tertutupinya saluran gas 

sampah, dan keusakan akibat banyaknya ternak 

yang tidak seharusnya berkeliaran di TPA 

tersebut. Akibatnya ternak ini  juga menginjak 

dan merusak sarana seperti pipa gas yang 

mampu mencegah terjadinya ledakan gas yang dihasilkan sampah.  

Oleh karena itu perlu adanya kawasan pengolahan sampah guna menangani 

permasalahan sampah di Kota Solo. 

4. Perlunya kawasan pengolahan sampah di TPA mojosongo 

Kondisi TPA Mojosongo sebenarnya sudah tidak 

mampu lagi menampung sampah yang terus 

bertambah tiap harinya. TPA mojosongo seharusnya 

hanya beroperasi hingga tahun 2000, sudah melamp 

aui batas hingga delapan tahun, hal ini 

mengakibatkan kondisi tumpukan sampah yang 

berbahaya bagi lingkungan dan masyarakat 

Gbr I.1  Rumah Pengepul, sumber: dokumen pribadi 

Sumber: Dokumen Pribadi

Gbr I. .2  Aktifitas pemulung , sumber: dokumen pribadi 
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setempat, yaitu masyarakat sekitar TPA Mojosongo. Tumpukan ini  dapat saja 

menyebabkan terjadinya longsoran sampah yang akan membahayakan 

keselamatan masyarakat sekitar TPA Mojosongo. 

Selain kondisi fisik tersebut, buruknya kualitas kehidupan dan lingkungan 

merupakan hal yang tidak bisa dibiarkan terus menerus karena akan berdampak 

pada buruknya kondisi sosial masyarakat. Situasi dapat dilihat dari kebiasaan 

penduduk setempat yang tidak higienis dan rendahnya tingkat perekonomian, 

mengakibatkan rendahnya kualitas SDM nya. Jika hal ini dibiarkan maka akan 

menerus pada genersi setelahnya. Untuk itu adanya kawasan industri pengolahan 

sampah ini diharapkan  dapat melibatkan masyarakat, sehingga meningkatkan 

kualitas kehidupan masyarakat di sekitar kawasan TPA Mojosongo. 

Selama beroperasinya Kawasan TPA ini belum ada industri pengolahan 

sampah, baik plastik ataupun logam. Hal ini dapat dilihat dari aktifitas pengepul 

yang hanya mengumpulkan sampah untuk kemudian disalurkan ke kota lain 

seperti Surabaya dan kota lainnya untuk kemudian di daur ulang di kota tersebut. 

Hal ini secara ekonomis tentu saja kurang efektif, karena proses pengangkutan 

barang akan menambah biaya transportasi. Dengan adanya kawasan industri yang 

dekat dengan sumber daya berupa sampah itu sendiri akan mampu menekan biaya 

produksi  proses daur ulang sampah. 

5. Perlunya Sustainable Arsitektur pada kawasan Industri TPA Mojosongo 

Faktor energi menambah suatu pijakan baru untuk memahami perencanaan 

arsitektur secara lebih baik. Tetapi sebenarnya, subyek arsitektur dan konteks 

lingkungannya bukanlah suatu hal yang baru, karena tujuan dari suatu desain 

adalah untuk meningkatkan kualitas dari hasil arsitektur dan lingkungannya. Dalam 

perspektif lebih luas, lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan global alami 

yang meliputi unsur bumi, udara, air, dan energi yang perlu dilestarikan. 

Sustainable Arsitektur merupakan salah satu tipologi arsitektur yang berorientasi 

pada lingkungan global alami. 

Sustainable Arsitektur muncul akibat adanya fakta bahwa terjadinya 

peningkatan temperatur global (Global Warming atau Greenhouse Effect) yang 

akan memicu kerusakan serius pada bumi. Fenomena tersebut disebabkan oleh 

peningkatan polusi udara berasal dari industri manufaktur, transportasi, bangunan 
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untuk menunjang kehidupan modern manusia. Keprihatinan ini yang mendorong 

timbulnya pemikiran baru dalam perancangan arsitektur yang kemudian dikenal 

sebagai arsitektur ekologis/ekologi arsitektur (eco-architecture).

Selama ini kesuksesan suatu negara lebih dihitung secara ekonomis dengan 

perhitungan klasik yakni berdasarkan pendapatan per kapita (Gross National 

Product/GNP). Meskipun untuk mencapai nilai GNP yang tinggi dilakukan dengan 

penghancuran, konsumsi besar-besaran, eksploitasi sumber daya alam, 

penumpukkan sampah dan sebagainya. Ironis memang, karena perhitungan GNP 

sendiri tidak dibarengi dengan perhitungan berapa banyak kualitas alam dan 

lingkungan (dan kualitas hidup) yang hilang. 

Disisi lain arsitektur berperan sebagai bentuk yang paling mencolok dari 

suatu kegiatan ekonomi. Harus disadari bahwa perkembangan ekonomi ini akan 

meningkatkan kebutuhan akan arsitektur (bangunan, kantor-kantor, pabrik dan 

lain-lain). Tujuan dari Sustainable Arsitektur ini adalah untuk menemukan solusi 

terhadap permasalahan yang berkaitan dengan arsitektur sehingga menjamin 

keberlangsungan hubungan yang sinergi antara manusia, bangunan (arsitektur) dan 

lingkungan secara global. 

B. Permasalahan dan Persoalan 

1. Permasalahan 

Bagaimana menyusun konsep perencanaan dan perancangan kawasan 

pengolahan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Mojosongo yang  

Sustainable .

2. Persoalan 

a. Bagaimana merencanakan  dan merancang konsep penataan site TPA 

Mojosongo yang tepat guna agar dapat mengakomodasi kegiatan industri 

dan daur ulang sampah. 

b. Bagaimana merencanakan  dan merancang  konsep penzoningan dalam 

site yang sesuai dengan aktivitas yang ada dalam kawasan industri TPA 

Mojosongo. 

c. Bagaimana merencanakan  dan merancang konsep pola sirkulasi yang 

mampu memberikan efektifitas  aktivitas yang berlangsung. 
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d. Bagaimana merencanakan  dan merancang konsep struktur dan utilitas 

bangunan kawasan industri TPA Mojosongo. 

C. Tujuan dan Sasaran 

1. Tujuan 

Pembahasan ini bertujuan untuk merencanakan konsep kawasan industri 

pengolahan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Mojosongo. 

2. Sasaran  

a. Konsep penataan site TPA Mojosongo yang tepat guna agar dapat 

mengakomodasi kegiatan industri dan daur ulang sampah. 

b. Konsep penzoningan dalam site yang sesuai dengan aktivitas yang ada 

dalam kawasan industri TPA Mojosongo. 

c. Konsep pola sirkulasi yang mampu memberikan efektifitas  aktivitas 

yang berlangsung. 

d. Konsep struktur dan utilitas bangunan kawasan industri TPA 

Mojosongo. 

D. Lingkup dan Batasan Permasalahan 

1. Skala pelayanan kawasan industri ini adalah perusahaan swasta dalam rangka 

pengembangan kota Surakarta. 

2. Kawasan  dibagi dalam beberapa zona utama yang terdiri dari zona  industri dan 

pengelolaan, zona pendidikan keterampilan serta zona perumahan. 

3. Sesuai dengan tujuan, maka orientasi pembahasan terbatas pada lingkup disiplin 

ilmu arsitektur. Sedangkan pembahasan di luar disiplin ilmu arsitektur jika 

didasari oleh tujuan-tujuan yang hendak dicapai maka pembahasan dilakukan 

dengan asumsi, hipotesa, serta logika sederhana tanpa perincian bukti-bukti yang 

mendalam berdasarkan penalaran logis dan rasional tetapi dapat 

dipertanggungjawabkan (reliable dan responsible). 

4. Dalam segi pembiayaan proyek dianggap tidak ada permasalahan, dalam arti sudah 

tersedia. 

5. Rencana induk kota dianggap masih berlaku dan benar, demikian juga dengan 

data-data dan hasil observasi dianggap dapat dipertanggungjawabkan (reliable dan 

responsible). 
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E. Metode Pembahasan 

Secara umum metode yang digunakan pada pembahasan adalah metode analisa 

dan sintesa, menganalisa permasalahan yang kemudian disimpulkan sebagai titik tolak 

penyusunan konsep perencanaan dan perancangan. 

1. Pengumpulan data 

Kegiatan pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara, yaitu : 

a. Observasi lapangan (site observation), merupakan kegiatan pengamatan 

langsung terhadap kondisi lapangan mana sebelum penentuan site tersebut 

dilakukan analisis terlebih dahulu sesuai dengan RUTRK kota Surakarta. 

b. Menyimak data spesifik dan referensi pustaka (documentary study) untuk 

mendapatkan masukan dalam bentuk landasan teori maupun preseden baik 

dari media cetak, elektronik, internet maupun buku acuan. 

c. Wawancara dengan beberapa narasumber untuk mengetahui data-data yang 

diperlukan dalam perencanaan dan perancangan Kawasan Industri. 

2. Reduksi data 

Yang dimaksud dengan reduksi data adalah pola pemenggalan dan 

penyederhanaan sebagian data atau informasi dalam pembahasan agar proses 

analisis lebih efisien. 

3. Sajian data 

Penyajian data yang akurat sebagai bahan studi dalam penyelesaian terhadap 

permasalahan yang ada. Adapun jenis data yang diperoleh dapat dibedakan 

menjadi dua macam, yaitu : 

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dengan mengunjungi langsung lokasi, 

mengamati, dan mengidentifikasi kegiatan yang terjadi. 

b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui sumber-sumber tidak 

langsung, berupa dokumen-dokumen dan referensi. 

4. Analisa 

Analisis dilakukan dengan didasari aspek-aspek sebagai berikut : 
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1. Kualitatif, dengan menentukan kriteria karakteristik yang sesuai dengan 

tuntutan yang memperhatikan hasil evaluasi yang telah dilakukan pada 

lingkungan objek observasi. Analisis ini digunakan pada : 

o Penentuan tapak berdasakan potensi dan masterplan. 

o Penentuan ungkapan fisik zonifikasi ruang. 

2. Kuantitatif, yang merupakan asumsi proyeksi untuk menghasilkan variabel-

variabel pasti dari objek. Analisis ini digunakan pada : 

o Penentuan program kegiatan berdasarkan konfigurasi kegiatan dan 

kebutuhan ruang. 

o Penentuan besaran ruang dan pola tata ruang yang relevan dengan 

konfigurasi kegiatan 

5. Perumusan Konsep 

Merumuskan konsep dan hasil analisa antar komponen pembahasan dan out 

put-nya merupakan bahan perancangan fisik  Kawasan Industri (TPA) Mojosongo. 

F. Sistematika Pembahasan 

 

Tahap I :Penyampaian ide serta penjelasannya yang mencakup latar belakang 

timbulnya gagasan dan kondisi kenyataan yang menjadi pendukung realisasi 

ide, permasalahan, persoalan, sasaran, lingkup dan batasan pembahasan, serta 

metode dan sistematika pembahasan. Pembahasan mengenai kondisi dan 

potensi wilayah Kota Surakarta sebagai lokasi perencanaan, dalam kaitannya 

dengan eksistensi objek perencanaan Kawasan Industri TPA Mojosongo. 

Tahap II : Tinjauan teori mengenai sampah, sistem pengelolaan sampah, Sustainable 

arsitektur. Merupakan tahapan identifikasi, prediksi, dan strategi 

perencanaan. 

Tahap III : Tinjauan empiris yang membahas tinjauan tempat pengolahan sampah yang 

sudah ada sebelumnya. 

Tahap IV : Analisa konsep perencanaan. 

Membahas beberapa permasalahan desain, yaitu: 

• Analisa Lokasi 
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- Analisa alternative lokasi 

 - Analisa lokasi terpilih 

• Analisa Site 

 - Analisa alternative site 

 - Analisa site terpilih 

• Analisa Sistem Kegiatan dan Peruangan 

- Analisa kebutuhan ruang berdasarkan pada user dan kegiatan 

industri. 

- Analisa besaran ruang. 

- Analisa pola hubungan ruang. 

• Analisa Penataan Lansekap 

Analisa penataan lansekap yang Sustainable.

• Analisa Struktur, Konstruksi dan Utilitas 

- Analisa struktur, konstruksi dan material yang berkelanjutan. 

- Analisa utilitas bangunan dengan memperhatikan Sustainable 

arsitektur. 

Tahap V  : Penyusunan konsep hasil analisis pendekatan yang meliputi konsep 

perencanaan dan perancangan. 
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