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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Berkurangnya lahan perkebunan dan pertanian dikarenakan peralihan fungsi 

lahan di kota semarang menuntut masayarakat dan pemerintah berinovasi untuk 

tetap memenuhi kebutuhan pangannya dan ketahanan pangan di kota semarang 

pada umumnya. Dampak dari peralihan lahan ini mendesak pemerintah untuk 

mengeluarkan draft PERDA untuk melindungi lahan pertanian di Kota Semarang 

yaitu PERDA pertahanan lahan pertanian. Dalam jangka waktu 2011-2015 lahan 

pertanian sudah berkurang lebih dari 1000hk. Tersisa 2600hk yang tersebar di 10 

kecamatan di Kota Semarang. Permasalahan ini dapat menyebabkan 

meningkatnya harga dari produk - produk pertanian dan perkebunan sehingga 

dapat berdampak juga pada anggaran belanja per kepala keluarga di Kota 

Semarang. Pemerintah juga berupaya untuk mendorong warga untuk melakukan 

kegiatan bercocok tanam di dalam kota. Gerakan ini disebut dengan Urban 

Farming, yaitu upaya untuk memindahkan kegiatan bercocok tanam kedalam 

wilayah perkotaan. Tetapi gerakan ini juga mendapat halangan yaitu masyarakat 

urban yang tidak mempunyai waktu untuk melakukan kegiatan bercocok tanam 

yang membutuhkan keahlian dan perhatian yang sangat tinggi. 

 

Masyarakat urban tentu tidak terbiasa dengan kegiatan bercocok tanam, di 

lingkungan perkotaan. Sektor pekerjaan dan edukasi yang ada di dalam kota pun 

nyaris tidak ada yang bersentuhan langsung dengan pengolahan lahan dan 

bercocok tanam, dikarenakan berkurangnya lahan di area urban. Hal ini 

menyebabkan kebanyakan masyarakat perkotaan buta akan pengetahuan 

bercocok tanam maupun urban farming, adapun masyarakat yang mempunyai 

pengetahuan tentang konsep urban farming pun tidak tentu dapat 

mengaplikasikan nya karena berbagai macam faktor yang diantara nya adalah 

tidak mempunyai cukup waktu untuk kegiatan bercocok tanam, pengaplikasian 

urban farming yang sulit dan memakan tempat dalam tempat tinggal nya. 

Pemerintah juga sudah melakukan kegiatan sosialisasi berupa seminar dan juga 

workshop kepada masyarakat tentang pentinganya urban farming dalam menjaga 

ketahanan pangan di kota semarang yang akan dilaksanakan di 16 kecamatan di 
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kota semarang. Target yang disasar pada kampanye pemerintah tersebut adalah 

ibu – ibu yang tergabung dalam kelompok PKK pada suatu kecamatan dan belum 

dapat menebus ke lapisan masyarakat lain. Walaupun minat terhadap urban 

farming secara individu si kota sematang masih rendah tetapi awareness dalam 

melakukan kegiatan makan makanan sehat dan pola hidup sehat telah menjadi 

trend tersendiri di kalangan masyarakat perkotaan khususnya pada kelas 

menengah keatas. Hal ini ditunjukan dengan banyak nya tempat – tempat 

olahraga yang dibangun di Kota Semarang dan banyaknya kegiatan olahraga 

yang dilakukan di Kota Semarang secara individu maupun bersama. Selain 

kegiatan olahraga juga banyak penyedia jasa makanan sehat yang 

memperhatikan tatanan gizi secara mendetail untuk mendukung gerakan pola 

hidup sehat di kalangan masyarkat.  

 

Urban Farming konvensional juga memiliki berbagi macam tipe yang dapat 

dijalanankan oleh masyarakat. Salah satu yang paling popular adalah dengan 

metode hidroponik, berdasarkan etimologinya Hydro berasal dari Bahasa Yunani 

yang berarti Air dan Ponics yang berarti daya atau tenaga kerja, maka hidropnik 

adalah sebuah metode urban farming yang memanfaatkan air sebagai tenaga 

kerja untuk menumbuhkan tanaman di kawasan urban tanpa menggunakan 

tanah. Media penanaman melalui hidroponik salah satunya adalah dengan 

menggunakan pipa pvc yang dibentuk sedemikian rupa untuk memfasilitasi 

tanaman agar dapat dimasukan kedalam pipa tersebut. Ada 6 sistem yang dapat 

dijalankan dalam menjalankan system hidroponik yaitu dengan Aeorponic 

System, Drip System, Nutrient Film Technique, Ebb & Flow System, Water 

Culture Sytem, Wick System.  

 

Dari deksripsi diatas dapat disimpulkan untuk menarik minat masyarakat terhadap 

urban farming maka dibutuhkan suatu tanaman yang tidak membutuhkan 

perhatian tinggi, tidak memakan lahan, tidak membutuhkan waktu yang lama dan 

mempunyai manfaat yang sama dengan hasil hasil perkebunan normal. 

Microgreens menjawab semua permasalahan itu, microgreens merupakan 

sebutan tanaman yang di panen pada saat semai, dengan kata lain hanya 7-14 

hari setelah ditanam. Maintenance nya pun tidak begitu sulit dikarenakan hanya 

membutuhkan 1 kali siram setiap hari nya. Microgreens dipercaya mempunyai 
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kandungan vitamin, mineral dan betakaroten yang lebih tinggi daripada sayuran 

yang sama pada saat dewasa. Daun tumbuhan yang masih baru ini masih 

mempunyai banyak kandungan minyak nabati dan protein yang nantinya akan 

digunkan sayuran untuk tumbuh. Tanaman microgreens atau tanaman lainnya 

yang ditumbuhkan pada suatu ruangan juga mempunyai dampak positif terhadap 

ruangan itu, salah satunya adalah mempercepat sirkulasi oksigen dialam ruangan 

tersebut. Microgreens mencakup semua jenis sayuran, yang popular dikonsumsi 

adalah Red Cabbage, wheatgrass, dan raddish. Bercocok tanam microgreens 

juga bisa menambah alternatif dari tuntutan trend gaya hidup sehat dikalangan 

masyarakat perkotaan, dengan usaha yang sedikit tetapi mempunyai dampak 

yang besar dalam menjalankan pola hidup sehat yang sedang berkembang di 

kalangan masyarakat di kota besar.  

 

1.2. Identifikasi Masalah 

1.2.1. Masyarakat Kota Semarang tidak banyak yang mengetahui tentang konsep 

urban farming melalui microgreens. 

1.2.2. Tidak adanya media informasi yang mencakup tentang microgreens dan 

urban farming. 

1.2.3. Berkurangnya lahan pertanian membuah Pemerintah Kota Semarang 

menggalakan program urban farming. 

1.2.4. Gerakan urban farming yang terjadi di masyarakat kota Semarang belum 

mencakup seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan urban farming 

efektif sebagai penyelesaian masalah. 

 

1.3. Pembatasan Masalah 

1.3.1. Ruang Lingkup Perancangan 

a. Lingkup Wilayah 

Batasan wilayah yang dipilih yaitu kota Semarang, secara khusus yaitu 

kawasan kota Semarang 

  

 

1.3.2. Lingkup Pembahasan 

a. Membahas tentang konsep urban farming 

b. Membahas karakteristik masyarakat Semarang 
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c. Membahas fungsi dari urban farming melalui microgreens 

d. Menyampaikan fungsi dan kelebihan microgreens sebagai penunjang gaya 

hidup sehat dan sebagai alternatif makanan yang sehat. 

e. Perancangan komunikasi visual sebagai pengenalan microgreens melalui 

konsep urban farming kepada masyarakat semarang sebagai upaya 

membantu program pemerintah 

 

1.4. Perumusan Masalah 

Minat kepada urban farming yang rendah tercipta dikarenakan tidak tersediannya 

cukup informasi tentang kegiatan tersebut. Seperti jenis tanaman apa yang bisa 

ditanam dan bagaimana tehnik penanamannya juga efek efek apa yang didapat 

dalam kegiatan urban farming. Microgreens yang juga sebagai sebuah tanaman 

dari hasil urban farming juga sangat minim informasinya di masyarakat. 

Berdasarkan derskripsi diatas ditemukan rumusan masalah sebagai berikut. 

Bagaimana cara untuk mengenalkan microgreens melalui media komunikasi 

visual yang menarik kepada masyarakat Kota Semarang? 

 

 

1.5. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari perancangan ini adalah untuk mengenalkan tumbuhan microgreens 

kepada masyarakat dengan konsep urban farming. 

. 

 

1.6. Manfaat Penelitian 

1.6.1. Bagi masyarakat 

Bagi masyarakat perancangan komunikasi visual ini bermanfaat untuk memberi 

pengenalan alternatif macam – macam dari makanan sehat untuk penunjang 

gaya hidup dan pengenalan terhadap urban farming. 

 

1.6.2. Bagi Pemerintah 

Bagi pemerintah perancangan ini bisa membuat masyarakat Kota Semarang 

terbiasa dengan Urban Farming. 
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1.7. Metode Penelitian dan Perancangan 

Metode yang digunakan dalam proses pencarian data yaitu : 

1.7.1. Penelitian Deskriptif  

Metode ini digunakan untuk menggambarkan fenomena – fenomena 

sosial yang terjadi pada terget perancangan berdasarkan data yang 

dikumpulkan 

 

1.7.2. Penelitian korelasional  

Metode ini digunakan untuk menemukan korelasi pada target 

perancangan yang akan melibatkan dua kegiatan sekaligus yang sering 

dilakukan oleh target perancangan ini.  

 

1.7.3. Metode Kualitatif  

Metode kuantitatif digunakan untuk mendapatkan data pemahaman 

tentang fungsi dan kelebihan microgreens sebagai  alternatif makanan sehat 

 

1.7.5.   Tinjauan Pustaka 

Tinjauan Pustaka digunakan sebagai referensi untuk membuktikan 

teori yang digunakan. Tinjauan ini akan digunakan  untuk mencari kesesuaian 

antara data yang diperoleh dengan teori yang sudah ada. 

 

1.8. Sistematika Penulisan 

BAB I Pendahuluan 

1.1. Latar Belakang Permasalahan 

1.2. Identifikasi Masalah 

1.3. Pembatasan Masalah 

1.4. Perumusan Masalah 

1.5. Tujuan Perancangan 

1.6. Manfaat Penelitian 

1.7. Metode Perancangan 

1.8. Sistematika Perancangan 

BAB II Tinjauan Umum 

2.1. Kerangka Berpikir 
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2.2. Landasan Teori 

2.3. Kajian Pustaka 

2.4. Studi Komparasi 

BAB III Strategi Komunikasi 

3.1. Analisa 

3.2. Khalayak Sasaran 

3.3. Strategi Komunikasi 

BAB IV Strategi Kreatif 

4.1. Konsep Visual 

4.2. Konsep Verbal 

4.3. Visualisasi Desain 

 

BAB V Kesimpulan dan Saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


