
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Proyek 

1.1.1. Gagasan Awal 

Arsitektur sebagai ilmu terapan adalah cara- cara pengejawantahan 

suatu kebudayaan dalam wujud bangunan yang dicitrakan secara 

arsitektural.1 Selain kaitannya dengan permasalahan ruang, bentuk dan 

fungsi, permasalahan dalam arsitektur juga mencakup fenomena sosial 

budaya di sekitarnya. Seorang arsitek memandang situasi sosial secara 

utuh melalui aspek tempat, pelaku, dan aktivitas yang berproses secara 

sinergis. Melalui proses yang partisipatif, arsitek maupun akademisi 

diharapkan mampu menemukan kebaharuan informasi yang disarikan dari 

situasi sosial di lapangan secara lebih kontekstual.2 

Di sisi lain, sebuah riwayat telah terjalin. Tana Toa Bantaeng 

merupakan lumbung pangan Kerajaan Gowa yang terlebih dulu diduduki 

oleh Belanda sebelum pusat pemerintahan kerajaan tersebut diduduki 

penjajah seluruhnya.3 Dari wilayah administrasinya seluas 39.583 Ha, 

13.141 Ha atau sekitar 33,2 % adalah wilayah hutan.4 Lahan pertanian 
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warga selama ratusan tahun tumbuh berdampingan dengan hutan, baik itu 

secara langsung dengan menanam berbagai jenis tanaman yang bisa 

ditanam di bawah tajuk- tajuk pepohonan, maupun yang ditanam 

berjenjang dengan hutan sebagai latarnya. Pertanian macam inilah yang 

membedakan konsep pertanian di Bantaeng dengan di Jawa yang 

cenderung “babat alas” atau mengosongkan hutan untuk ditanami 

tanaman pertanian dan juga membuat permukiman.5  

Tani hutan bukanlah sebatas kegiatan bertani yang berarti 

“mengusahakan tanah dengan tanam-menanam” atau “bercocok tanam”.6  

Kegiatan tani hutan atau agroforestry adalah kegitan tani yang disertai 

dengan kesadaran untuk tidak menebang pohon di dalam area hutan 

secara sembarangan. Sedangkan silvikutur di Indonesia selama ini lebih 

dikenal dengan sebutan tebang pilih atau pembudidayaan hutan.7 Dengan 

begitu, kegiatan tani hutan secara tidak langsung telah membentuk 

masyarakat sadar lingkungan di daerah administratif terkecil di Sulawesi 

Selatan ini. Dengan akar sejarah yang panjang di samping kenyataan 

bahwa keterampilan ini telah diajarkan secara turun- temurun, tak 

berlebihan jika dikatakan bahwa tani hutan merupakan suatu bentuk 

kebudayaan masyarakat. 

 Pertemuan antara dua sisi yang belum pernah bersua sebelumnya 

ini melahirkan sebuah gagasan akan perlunya dukungan nyata terhadap 
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upaya- upaya konservasi yang selama ini dilakukan secara sporadis oleh 

masyarakat bersama akademisi. Adanya sebuah wadah yang mampu 

mengakomodir dan meningkatkan usaha agroforestry berbasis 

kemasyarakatan akan secara inklusif mendorong usaha tersebut. Dalam 

hal ini, arsitektur harus mampu mewakili multidisiplin ilmu dengan 

mengintepretasikannnya dalam  wujud bangunan. Khususnya disiplin ilmu 

yang  terkait dengan penerapan agroforestry secara lestari. 

 

1.1.2. Visi dan Misi 

 Visi 

a. Membuat sebuah balai konservasi tani hutan yang mampu 

menunjang kegiatan riset dan sosial-ekonomi masyarakat dalam 

rangka mengembangkan kegiatan agroforestry yang berbasis 

kemasyarakatan. 

 Misi 

a. Memberikan dukungan kepada kegiatan tani hutan baik secara 

teknologi, sosialisasi, maupun ekonomi. 

b. Menjadi wadah mediasi antara petani dan pemerintah dalam 

rangka pembentukan perda atau rencana tata ruang wilayah baik 

itu skala desa, maupun kabupaten. 

c. Meningkatkan iklim riset dan kerja praktek di desa untuk 

meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil tani. 



d. Memupuk iklim partisipatif masyarakat dalam pembangunan fisik 

maupun mental di desa. 

e. Membina kegiatan pemberdayaan warga miskin dan insan terdidik, 

lulusan SD dan SMP yang cukup banyak.8 

 

1.2. Tujuan dan Sasaran Pembahasan 

1.2.1. Tujuan 

Dengan menyusun Landasan Teori dan Program ini bertujuan 

untuk memaparkan latar belakang, deskripsi, spesifikasi dan 

persyaratan yang terkait fasilitas dan kegiatan sebuah Balai 

Konservasi Tani Hutan. 

1.2.2. Sasaran 

Landasan Teori dan Program Projek Akhir Arsitektur tersebut 

mencakup segala informasi, program, dan persyaratan yang 

dibutuhkan dalam menempuh tahap desain. 

 

1.3. Lingkup Pembahasan 

 Perencanaan dan perancangan fasilitas Balai Konservasi Tani 

Hutan di Bantaeng berpedoman pada kondisi sosial dan geografis 

masyarakat di desa sekitar hutan, yaitu Desa Pattaneteang.  Kajian 

arsitektur akan memperhatikan beberapa faktor, yaitu : 
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- Peran serta partisipasi warga sekitar tapak, 

- Keberadaan hutan dan lahan pertanian, 

- Peraturan daerah dan negara, 

- Keadaan bentang alam Desa Pattaneteang. 

 Balai Konservasi Tani Hutan akan menjadi salah satu tujuan 

pendidikan dan riset agroforestry, namun secara inklusif mampu menjadi 

wahana pengusahaan konservasi hutan berbasis kemasyarakatan yang 

terkelola.  

 

1.4. Metoda Pembahasan 

1.4.1. Metoda Pengumpulan Data Primer 

a. Studi Observasi 

Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan studi observasi 

pada beberapa projek sejenis yang sudah ada. Dari studi observasi 

akan didapatkan data berupa foto/rekaman dan informasi yang 

berhubungan dengan tata kawasan, pola zonasi, serta fungsi dan 

cara kerja Balai Konservasi  Hutan dan kegiatan di dalamnya.  

b. Wawancara  

Wawancara yang dilakukan dengan mengadakan tanya jawab 

dengan narasumber yang berada di lokasi observasi/survey. 

Wawancara juga dilakukan terhadap beberapa instansi terkait dan 



warga sekitar situs guna mengetahui tanggapan masyarakat 

mengenai pembangunan yang akan dilakukan terhadap Balai. 

1.4.2. Metoda Pengumpulan Data Sekunder 

Data sekunder diperoleh dari literatur dan website beberapa pihak 

terkait yang bisa dijadikan referensi guna perencaaan, e-journal, 

makalah dan berita yang berkaitan dengan pengembangan 

teknologi dan perencanaan kawasan berdasarkan swadaya 

masyarakat, serta peraturan dan kebijakan pemerintah tentang 

hutan dan Balai Konservasi Pertanian juga penataan kawasan 

sekitar. 

1.4.3. Metoda Penyusunan dan Analisa 

Metode yang digunakan dalam penyusunan landasan teori dan 

program antara lain: 

a. Metode Induktif  

Yaitu metode penyusunan dan analisa studi kasus terhadap proyek 

bangunan sejenis yang sudah ada, yang akan digunakan sebagai 

referensi dan acuan utama dalam perencanaan dan perancangan.  

b. Metode deskriptif  

Yaitu metode penyusunan dan analisa secara deskriptif dari data 

hasil observasi dan wawancara yang kemudian dijadikan 

pertimbangan dalam pemrograman. 

c. Metode kualitatif  



Yaitu penyusunan dan analisa semua data yang diperoleh dengan 

melakukan pemilahan data yang fokus pada judul projek. Kemudian 

meyusun kesimpulan dari analisa yang telah dilakukan. 

 

1.5. Sistematika Pembahasan 

 Sistematika pembahasan dibagi menjadi 5, yaitu : 

BAB I (PENDAHULUAN) 

 Berisi tentang latar belakang, tujuan dan sasaran pembahasan, 

lingkup pembahasan, metoda pembahasan dan sistematika pembahasan. 

BAB II (TINJAUAN PROYEK) 

 Berisi tentang tinjauan umum, tinjauan khusus, kesimpulan, 

batasan dan anggapan. 

BAB III (ANALISA PENDEKATAN PROGRAM ARSITEKTUR) 

 Berisi tentang analisa pendekatan arsitektur, analisa pendekatan 

sistem bangunan dan analisa pendekatan konteks lingkungan. 

BAB IV (PROGRAM ARSITEKTUR) 

 Berisi tentang konsep program, tujuan perancangan, faktor penentu 

perancangan, faktor persyaratan perancangan, dan program arsitektur. 

BAB V (KAJIAN TEORI) 

 Mencakup di dalamnya kajian teori penekanan/ tema desain dan 

kajian teori permasalah dominan. 

 


