BAB II
DESKRIPSI PROYEK
2.1

Tinjauan Umum
2.1.1 Pengertian Judul
Penjabaran dari Judul Revitalisasi Kawasan Kampung Anggrek Eks
Lokalisasi Sememi Kota Surabaya adalah sebagai berikut :
1. Revitalisasi
Suatu proses atau cara dan perbuatan untuk menghidupkan kembali
suatu hal yang sebelumnya terberdaya sehingga revitalisasi berarti
menjadikan sesuatu atau perbuatan untuk menjadi vital, sedangkan
kata vital mempunyai arti sangat penting atau sangat diperlukan
sekali untuk kehidupan dan sebagainya. (id.wikipedia.org);
2. Kawasan
Daerah tertentu yang mempunyai ciri tertentu, seperti tempat
tinggal,pertokoan,
industri,
dan
sebagainya.
(https://kbbi.web.id/kawasan);
3. Kampung
Merupakan tipikal permukiman urban yang padat dan banyak dihuni
masyarakat menengah kebawah, terbentuk tanpa perencanaan dan
infrastruktur yang cenderung kurang memadai yang membuat
kampung sering diasosiasikan dengan kemiskinan dan buruknya
kualitas hidup penduduk kota. (Kampung Surabaya Menuju Abad
21, 2012);
4. Anggrek
Tanaman dalam famili Orchidaceae. Orchidaceae merupakan famili
tanaman terbesar yang terdiri dari 900 Genus dan 25.000 spesies (La
Croix, 2008 seperti dikutip Pitriyanto, 2013). Jenis-jenisnya tersebar
luas dari daerah tropika basah hingga wilayah sirkumpolar,
meskipun sebagian besar anggotanya ditemukan di daerah tropika.
Kebanyakan anggota suku ini hidup sebagai epifit, terutama yang
berasal dari daerah tropika. Anggrek di daerah beriklim sedang
biasanya hidup di tanah dan membentuk umbi sebagai cara
beradaptasi terhadap musim dingin. Organ-organnya yang
cenderung tebal dan "berdaging" (sukulen) membuatnya tahan
menghadapi
tekanan
ketersediaan
air
(https://id.wikipedia.org/wiki/Orchidaceae).Anggrek
menempati
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posisi penting dalam industri florikultura di lndonesia. Poputaritas
tanaman anggrek disebabkan karena warna dan bentuk bunga yang
unik serta periode vase life yang lebih panjang dibandingkan dengan
bunga potong lainnya. (Anggrek Spesies Indonesia, 2012);
5. Eks Lokalisasi
2eks /éks/ a bekas; mantan: merupakan Adjektiva (Kata Sifat).
(https://kbbi.co.id/arti-kata/eks) Kata "eks" sebagai "bekas" atau
"mantan" biasanya diikuti oleh nomina kata berimbuhan. Dan pada
tingkat paling atas adalah nomina majemuk bermakna benda dan
nomina bermaknakan benda. (Ritar Sipahuntar, September 9, 2018).
Sedangkan lokalisasi adalah tempat dimana terpusatnya praktik
transaksi jual beli antara PSK (Pekerja Seks Komersial) dan orang
orang yang membutuhkan jasa dari psk tersebut. Tempat ini
merupakan sebuah pilihan bagi para laki-laki yang biasanya
memiliki hasrat seksual yang begitu tinggi yang belum tersalurkan
dengan baik. (A. Wicaksono, 2018). Dengan kata lain yaitu
Prostitusi. Eks Lokalisasi dapat disimpulkan merupakan bekas
tempat/daerah yang sebelumnya terjadi praktik prostitusi di
dalamnya;
6. Sememi
Sebuah kelurahan di wilayah Kecamatan Benowo, Kota Surabaya,
Provinsi Jawa Timur. (id.wikipedia.org);
7. Kota Surabaya
Ibu kotaProvinsiJawa Timur, Indonesia, sekaligus kota metropolitan
terbesar di provinsi tersebut. Surabaya juga merupakan kota terbesar
kedua di Indonesia setelah Jakarta. Kota ini terletak 800 km sebelah
timur Jakarta, atau 435 km sebelah barat laut Denpasar, Bali.
Surabaya terletak di pantai utara Pulau Jawa bagian timur dan
berhadapan
dengan Selat Madura serta Laut Jawa.
(id.wikipedia.org).
Revitalisasi Kawasan Kampung Anggrek Eks Lokalisasi Sememi
Kota Surabayamerupakan judul yang diambil dalam rangka
merumuskan revitalisasi kawasan pada Eks Lokalisasi yang bertempat
Rukun Warga 01 Kelurahan Sememi khususnya di Jl. Sememi Jaya
Gg.II dan Gg. I Kelurahan Sememi sebagai Kampung Anggrek melalui
pendekatan Sistem Agribisnis dan tiga komponen kampung wisata
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yaitu aksesibilitas, atraksi dan fasilitas (Utama, Ramdlani, dan
Ernawati, 1).

2.1.2 Studi Kasus
Dampak yang ditimbulkan dari adanya lokalisasi sangat luar biasa.
Bukan hanya dampak masalah sosial, tapi juga pendidikan kepada anak.
Bahkan, dampak lain yang ditimbulkan adalah berbagai datangnya
penyakit. (Rismaharini, Mei 20, 2019). Kawasan Eks. Lokalisasi
Sememi telah resmi tutup pada 23 Desember Tahun 2013 dengan
ditutupnya 32 wisma, diamankannya 22 orang mucikari dan 208
Wanita Tuna Susila (WTS) dengan dipulangkan ke daerah masingmasing bagi warga daerah lain dan kompensasi senilai Rp. 5.050.000.
(Data Bantuan Stimulan Pasca Penutupan Lokalisasi, Mahasari, 2015)
bagi warga Surabaya.
Namun, hal ini belum menjadi titik akhir dari cerita panjang
lokalisasi di Sememi. Pada September 2016, didapati masih
menggemanya praktik prostitusi terselubung di daerah tersebut
meskipun hampir semua wisma sudah tutup serta tertangkapnya para
pelaku tuna susila (Abidin, 2016). Bahkan, pada Kamis, 9 Januari 2020
tertangkap 24 orang pelaku tuna susila yang terdiri dari 13 Wanita Tuna
Susila, 8 Mucikari, dan 3 Pria pengguna jasa. (Hermawan, 2020) Hal
ini
menandakan
bahwa
terdapat
masih
adanya
disagreement/ketidaksetujuan masyarakat atas penutupan lokalisasi
yang dimungkinkan terjadi karena berbagai faktor, seperti tidak adanya
pemasukan (income) pada perekonomian masyarakat serta situasi yang
mendukung dikarenakan tidak terjaganya area yang dimaksud dari segi
fisik (lokasi yang sepi) dan psikologis (tekanan dari pihak kontra yang
ingin tetap menjalankan usahanya).
Dalam Jurnal Berjudul Strategi Pemerintah Kota Surabaya Dalam
Memberdayakan Masyarakat Pasca Penutupan Lokalisasi (Umi
Maimanah Herawati) disimpulkan bahwa strategi pemberdayaan
masyarakat dibuktikan melalui lima indikator strategi pemberdayaan
masyarakat (Edi Suharto,2010) yaitu :
1. Tahap
Pemungkinan, potensi
masyarakat yang kurang
berkembang dapat memunculkan strategi pemberdayaan dari pihak
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2.

3.

4.

5.

pemerintah. Beberapa kendala yang terjadi seperti masih kurangnya
kapasitas sumber daya manusia, kejenuhan dalam kelompok
masyarakat, perizinan maupun kejelasan sistem, produksi dan
pemasaran;
Tahap Penguatan, peran pemerintah dalam bentuk pelatihan
keterampilan usaha mandiri, fasilitas pemasaran dan pendampingan
melalui sosialisasi pembinaan dan pelatihan yang diupayakan untuk
peningkatan kemandirian masyarakat agar mau berusaha, tidak
bergantung dan percaya diri.
Tahap Perlindungan, bentuk konkrit upaya tersebut ditandai
dengan tidak adanya tuntutan, gangguan maupun ancaman pihakpihak lain untuk menghidupkan kembali praktik prostitusi di
kawasan tersebut.
Tahap Penyokongan, seperti sosialisasi mengenai pemberian
motivasi usaha, mindset pola pikir berusaha, kriteria keperluan
untuk usaha, pemasaran melalui teknologi internet dan lain-lain
dengan tujuan pemberdayaan masyarakat yang diusahakan adalah
kemandirian masyarakat melalui bimbingan secara berkala dari
beragam program.
Tahapan Pemeliharaan, melalui evaluasi dan tindak lanjut program
pemberdayaan
secara
berkelanjutan.
Beragam
testimoni
keberhasilan pemberdayaan yang dapat menjadi pelajaran secara
berkelanjutan bagi pelaku usaha mandiri lainnya. Masyarakat
sasaran diharapkan konsisten menjalankan program yang sudah
diberikan sehingga dapat terjadi peningkatan taraf hidup. Terdapat
beberapa kelemahan dalam bentuk pemeliharaan ini, yaitu forum
komunikasi atau saluran kritik dan saran dalam rangka pemeliharaan
tindak lanjut program pemberdayaan serta kurangnya inovasi dan
pengembangan produk itu sendiri.

Dalam memahami studi kasus yang ada pada lokasi Eks.Lokalisasi
Sememi, dapat disimpulkan bahwa untuk dapat melanjutkan kinerja
Pemerintah Kota Surabaya dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat
dengan cara yang halal dan legal, kelima indikator tersebut diatas harus
dipenuhi sehingga masyarakat secara tidak langsung dapat menerima
dan mengembangkan perekonomian dengan baik.
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Rumah Anggrek pada Jl.Sememi Jaya II yang telah dibangun pada
Tahun 2019 di Gedung Bordil Moroseneng oleh Pemerintah Kota
Surabaya diharapkan dapat menjadi salah satu tumpuan ekonomi
masyarakat sekitar sebagai pelaku utama perekonomian yang mati
dikarenakan lokalisasi yang ditutup. Bangunan ini dimaksudkan untuk
memberikan kontribusi terhadap pariwisata Kota Surabaya pada
umumnya dan kontribusi ekonomi terhadap masyarakat sekitar Eks
Lokalisasi pada khususnya. Rumah Anggrek ini merupakan fasilitas
untuk budidaya dan suplai tanaman anggrek agar dapat dibudidayakan
dirumah masing-masing dan dijual oleh masyarakat secara mandiri
maupun melalui Koperasi. Pemerintah Kota Surabaya juga berniat
mengembangkan Kawasan Rumah Anggrek pada lahan seluas 1,5
hektar di belakang rumah anggrek eksisting sehingga dapat
menghasilkan efek yang lebih besar terhadap kawasan kampung yang
terdampak.
Pada 28 Maret 2020, dilakukan survey oleh penulis untuk melihat
langsung bagaimana kondisi kampung. Area Permukiman mulai dari
jalan masuk hingga ke kawasan Rumah Anggrek terlihat seperti kota
mati tak berpenduduk, beberapa dinding kosong, rumah rusak, dan sepi.
Pada perempatan tertentu terlihat beberapa orang yang mencurigakan.
Hal ini membuktikan bahwa citra negatif kawasan berpotensi kembali
mematikan kawasan ini dan menghidupkannya lagi sebagai kawasan
negatif apabila tidak ditangani sedini mungkin.

Gambar 2.1Dokumentasi Existing Jl. Sememi Jaya II
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Revitalisasi Kawasan Kampung Anggrek Eks Lokalisasi
Sememi Kota Surabaya menjadi salah satu alternatif yang dianggap
mampu merubah citra kampung, sehinggapotensi kawasan ramai dan
menjadi tujuan wisata dapat mendukung Pemerintah Kota Surabaya dan
Masyarakat Lokal melakukan kegiatan usaha didukung dengan fasilitas
dan sistem yang baik.

2.1.3 Studi Literatur (Fungsi, Aksi, Lokasi)
Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki kurang lebih
5000 spesies anggrek yang berasal dari Pulau Jawa (986 Sp.),Sumatra
(971 sp.) ,Maluku (113 Sp.) dan sisanya dari kepulauan lainnya.
Merujuk pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
No. P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan
dan Satwa yang dilindungi, terdapat 27 Anggrek yang statusnya
ditetapkan sebagai dilindungi dari ancaman kepunahan. Anggrek
Spesies adalah istilah untuk merujuk tanaman anggrek yang tumbuh
secara alami danpada umumnya berkembang di ekosesitem hutan dan
belum dikawinsilangkan secara buatan dengan anggrek jenis lain.
Anggrek spesies juga sering disebut anggrek hutan merupakan plasma
nutfah sebagai sumber keanekaragaman hayati. (Indonesia.go.id). Disisi
lain, anggrek spesies memiliki kekurangan yaitu tidak mudah
beradaptasi dengan lingkungan baru dan ekstrim.
Anggrek
adalah
anggota
suku
Orchidaceae
dengan
keanekaragaman tertinggi di dunia. Diperkirakan terdapat 35.000 jenis
anggrek yang tersebar diseluruh dunia dan kurang lebih 5.000 jenis
anggrek ditemukan di Indonesia (Y & B, 2003). Tanaman
anggrek tersebar diseluruh bagian dunia namun lebih banyak tumbuh
pada daerah tropis. Tanaman anggrek tumbuh tersebar pada daratan
rendah hingga tinggi, sesuai dengan varietasnya. Terdapat pula varietas
anggrek yang hanya ditemukan tumbuh disuatu tempat tertentu
sehingga disebut sebagai jenis anggrek endemik. Tanaman
anggrekspecies dapattumbuh diberbagai kondisi lingkunganmulai dari 0
sampai3000 m DPL (diatas permukaan laut), walaupundemikian
yangterbanyaktumbuhpadaketinggian tempatantara 0 – 1500m.
Keragaman lingkungantumbuh ini jugaberpengaruh jenis speciesdan
jumlah
sinar
matahariuntuk
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mendukungperkembangantanaman.Kebutuhansinarmatahariiniumumny
adibagitiga
kategoriyaitupenuh(100%),separuh(50%)dan
tanpa
sinarmatahariatau
<50%.
Sedangkankebutuhan
suhuoptimum
bervariasitergantung dimanatanaman anggrektumbuh dari suhudingin
(< 20 ºC) sampai panas (>30ºC).
Anggrek merupakan salah satu tanaman komoditas prioritas dan
unggulan menurut Puslitbang Hortikultura. Komoditas prioritas berarti
komoditas yang didahulukan dan diutamakan daripada komoditas yang
lain. Komoditas unggulan berarti komoditas yang lebih baik daripada
yang lain atau terbaik. Varietas Anggrek dibagi berdasarkan sifat
hidupnya yaitu, Anggrek Epifit, Anggrek Semi Epifit, Anggrek
Terestrial, dan Anggrek Saprofit. (Purwanto, 2016).
Surabaya memiliki potensi yang besar sebagai salah satu Urban
Travel Destination / Destinasi Wisata Perkotaan seperti kota besar lain
di seluruh dunia. Pun Kota Surabaya dikenal dengan Kota Seribu
Taman dengan 470 taman pasif dan 143 taman aktif yang
menyemarakkan kota ini dengan kesejukan serta nuansa yang berbeda.
Walikota Surabaya, Ir. Tri Rismaharini juga merupakan Arsitek dengan
wawasan keberlanjutan yang tinggi, sehingga upaya pembangunan kota
selalu sejalan dengan SDG’S Goal (Sustainable Development Goals /
Target Pembangunan Berkelanjutan) dengan terus memperhatikan
faktor-fakor eksternal dalam pemilihan Spesies Tanaman yang akan di
tanam, termasuk Anggrek.
Kebanyakan Anggrek yang ditanam di Kota Surabaya merupakan
Anggrek Hibrida yang merupakan Persilangan antara beberapa Spesies
Anggrek. Anggrek Hibrida memiliki warna dan corak yang beragam
namun dengan ketahanan tanaman terhadap suhu ekstrim maupun
panas lebih baik sehingga dapat ditanam dimanapun tanpa memerlukan
perlakuan khusus. Hal inilah yang membuat Walikota Surabaya jatuh
cinta terhadap tanaman anggrek dan memiliki inisiatif untuk
mengembangkan Anggrek sebagai pengalih perhatian dan trigger
ekonomi pada masyarakat Eks Lokalisasi Sememi dan menjadi salah
satu Eko-Wisata di Surabaya.
Prinsip Ekowisata (DirJen Pengembangan Destinasi Pariwisata,
2009) yang harus dipenuhi antara lain:
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a. Kegiatan ekowisata harus bersifat ramah lingkungan, secara
ekonomis dapat berkelanjutan dan serasi dengan kondisi sosial dan
kebudayaan Daerah Tujuan Ekowisata (DTE);
b. Untuk menjamin konservasi alam dan keanekaragaman hayati
sebagai sumber daya kepariwisataan utama, segenap upaya penting
harus dilaksanakan untuk menjamin fungsi dan daya dukung
lingkungan agar tetap terjaga;
c. Kegiatan ekowisata yang secara langsung mendukung pada upaya
perlindungan alam dan kelestarian keanekaragaman hayati harus
dipromosikan;
d. Harus ada tindakan pencegahan untuk menghindari dan
meminimalkan dampak negatif keanekaragaman hayati yang
disebabkan kegiatan ekowisata;
e. Pengembangan kegiatan ekowisata hendaknya selalu menggunakan
teknologi ramah lingkungan;
f. Semua yang terlibat dalam pengelolaan ekowisata termasuk
pemerintah swasta atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) harus
bertanggung jawab secara bersama untuk mencapai bentuk
ekowisata yang berkelanjutan;
g. Konsep dan kriteria ekowisata berkelanjutan harus dikembangkan
dan dikaitkan dengan program pendidikan dan pelatihan untuk
pekerja dibidang kepariwisataan;
h. Masyarakat harus diberikan kemudahan untuk memperoleh
informasi sebanyak-banyaknya mengenai manfaat perlindungan
lingkungan dan konservasi keanekaragaman hayati melalui
bentuk ekowisata yang berkelanjutan tadi.
Kampung Eks Lokalisasi Sememi ini berpotensi sebagai Kampung
Eko-Wisata yang memiliki fokus pada :
1. Pemuliaan Tanaman Anggrek, termasuk dalam fasilitas yang
mendukung pemuliaan tanaman, yaitu kegiatan mengubah susunan
genetikindividu maupun populasitanaman untuk suatu tujuan.
Pemuliaan tanaman kadang-kadang disamakan dengan penangkaran
tanaman, kegiatan memelihara tanaman untuk memperbanyak dan
menjaga kemurnian; pada kenyataannya, kegiatan penangkaran
adalah sebagian dari pemuliaan. Selain melakukan penangkaran,
pemuliaan berusaha memperbaiki mutu genetik sehingga diperoleh
tanaman yang lebih bermanfaat. (Wikipedia).
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2. Pengembangbiakkan Tanaman Anggrek,adalah suatu proses yang
bertujuan untuk memperbanyak jumlah tanamanspesies atau kultivar
tertentu. Secara umum, terdapat dua tipe perkembangbiakan
tanaman yaitu perkembangbiakan seksual dan aseksual. (Wikipedia)
3. Orchid Exhibition (Pameran Tanaman Anggrek), termasuk dalam
atraksi pasif yaitu pertunjukan tanaman-tanaman anggrek yang
dipasang di sepanjang jalan maupun di greenhouse / taman yang
tersebar di kawasan Kampung.
4. Penjualan Tanaman Anggrek, melalui Koperasi dan Kios Rumah di
masing-masing masyarakat.
Untuk menjadi Kampung Anggrek yang dapat dijadikan salah satu
destinasi wisata, maka harus memenuhi tiga komponen utama yang
mendukung kampung wisata yaitu aksesibilitas, atraksi dan fasilitas
(Utama, Ramdlani, dan Ernawati, 1). Dalam memahaminya, penulis
menyimpulkan bahwa :
1. Aksesibilitas, merupakan salah satu unsur yang paling banyak
mempengaruhi
suatu
tempat/lokasi
yang
memberikan
gambaran/citra suatu tempat pada khalayak umum. Umumnya,
semakin baik aksesibilitas suatu lokasi, semakin baik pula citra dan
kesan positif terhadap suatu tempat. Sebaliknya, semakin buruk
aksesibilitas, semakin bertambah pula citra dan kesan negatif pada
suatu tempat. Contohnya : Jalanan rusak menuju Rumah Anggrek
menimbulkan kesan bahwa lingkungan masih terbengkalai, dsb.
2. Atraksi, merupakan aksen ataupun titik utama / focus pointpada
suatu kawasan, sehingga mempengaruhi bagaimana kawasan
tersebut disebut dan digambarkan oleh khalayak. Titik utama
tersebut dapat menjadi dasar maupun tujuan dibentuknya kawasan.
Sarana dan Prasarana semuanya adalah untuk mendukung titik
utama ini. Contohnya : Taman Anggrek, Spot Anggrek Hybrid
Cantik pada suatu kawasan khusus swafoto, dsb.
3. Fasilitas, merupakan unsur pendukung yang harus ada dalam suatu
kawasan. Fasilitas dapat berubah menjadi suatu atraksi apabila
memang dibangun untuk menjadi atraksi itu sendiri. Pada dasarnya,
fasilitas mendukung setiap fungsi yang dibutuhkan manusia dalam
melakukan kegiatan di dalam suatu kawasan. Contohnya:
Greenhouse sebagai fasilitas pendukung habitat tanaman anggrek,
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juga merupakan pertunjukan kepada khalayak; Toilet dan Mushola,
dll.
Selanjutnya, dalam mendukung keberlanjutan Program sehingga
Revitalisasi tidak berhenti hanya pada infrastruktur, yang harus
diperhatikan adalah pemahaman masyarakat maupun stake-holder akan
arah dan tujuan dari direvitalisasinya kawasan ini. Untuk itu, diperlukan
suatu sistem yang sesuai dengan prinsip utama dari Pemerintah Kota
Surabaya yaitu pemberdayaan masyarakat yang didukung oleh
pelatihan-pelatihan serta kontrol yang aktif. Kontrol yang aktif
memungkinkan para pelaku usaha dapat mengevaluasi produksi,
pemasaran, hingga penentuan target maupun segmen pasar. Kontrol
yang aktif diperlukan sampai dengan masyarakat memiliki kendali
penuh akan usaha dan hal ini membutuhkan waktu beberapa bulan
hingga tahun.
Sistem yang ada nantinya didukung oleh adanya infrastruktur dan
fasilitas pendukung, sebelum menentukan sistem sudah seharusnya
menentukan target produksi dan target pasar agar sistem dan
infrastruktur yang dibangun dapat tepat sasaran.
Dalam Prospek dan Arah Pengembangan Agribisnis Anggrek,
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Departemen Pertanian
Tahun 2005 menjelaskan bahwa Usaha anggrek harus berorientasi
pasar. Khusus usaha produk bunga potong dan bunga pot, permintaan
yang terbentuk dari selera konsumen sangat menentukan laku tidaknya
produk yang ditawarkan. Pengusaha, petani produsen bunga potong dan
pot maupun bibit anggrek harus mengikuti perkembangan pasar terbuka
dengan mencari terobosan-terobosan dalam penawaran ke luar negeri
diikuti dengan peningkatan produksi, pembinaan peningkatan kualitas
dan profesionalisme pengusaha, petani produsen anggrek. Kelengkapan
fasilitas pengembangan peranggrekan seperti laboratorium perbenihan,
green house dan sarana-sarana penunjang lainnya mulai dari pengadaan
benih sampai pasca panen merupakan prasyarat dalam bisnis
peranggrekan. Yang tidak kalah pentingnya adalah pemilihan varietas
unggul baik pada bidang usaha perbenihan sampai dengan produk akhir
bunga potong dan pot.
Seperti dikutip dari Jurnal Potensi Pengembangan Agribisnis Bunga
Anggrek di Kota Batu Jawa Timur (Andri dan Tumbuan, 2015) :
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Kebutuhan terhadap bunga anggrek kian meningkat seiringdengan
banyaknya
event-event
penting,
seperti
pada
perhelatan
pernikahan,lebaran, natal, tahun baru, dan ulang tahun. Belum lagi
kebutuhan untuk karanganbunga, untuk ucapan selamat dan rangkaian
bunga meja untuk hotel, restoran,perkantoran dan bank (AMARTA,
2007; Sinar Tani. 2009). Berkaitan dengan banyaknya permintaan
untuk memenuhi kebutuhan tersebut,menjadikan bunga anggrek
sebagai komoditi unggulan Jawa Timur, yang memiliki nilaiekonomi
cukup tinggi dan potensial untuk dikembangkan secara komersial.
Sebagaigambaran untuk kebutuhan pasar bunga Kayoon Surabaya,
kebutuhan per minggu untukjenis anggrek potong, membutuhkan
10.000 ikat. Belum lagi kebutuhan bunga anggrekpot dan bibit anggrek
yang meningkat setiap saat. Ini belum termasuk memenuhi pasokpasar
bunga lainnya dan Florist. Pasar potensial selain Surabaya, yang
menjaditumpuhan adalah kota-kota besar seperti Denpasar, Jakarta,
Bandung, dan kota-kotabesar lainnya yang ada di Indonesia (Kuntoro
Boga Andri. 2011).

Gambar 2.2 Pohon Industri Anggrek (Departemen Pertanian, 2005)
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Dari referensi diatas, agribisnis anggrek yang akan terjadi pada
Kawasan Eks Lokalisasi Sememi memiliki segmen pasar yang dapat
ditentukan namun tidak terbatas, yaitu dalam lingkup lokal yaitu Kota
Surabaya dan produk yang dihasilkan merupakan Bunga Potong, dan
Tanaman Anggrek dalam Pot (Berbunga maupun Bibit).
Dalam Jurnal berjudul Strategi Pemberdayaan Koperasi Tani
Berbasis Agribisnis di Kabupaten Badung (Masitah, Tenaya, dan
Darmawan, 2016) Koperasi Tani berbasis Agribisnis dikembangkan
berdasarkan Kerangka Konsep sebagai berikut :
Pemberdayaan,secara konseptual, pemberdayaan masyarakat adalah
upaya untukmeningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat, atau
memberdayakan adalahmemampukan dan memandirikan masyarakat
yang dalam kondisi yang tidak mampuagar dapat melepaskan diri dari
perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. (Prijonodan Pranarka,
1996). Dalam konsep pemberdayaan, manusia adalah subyek
daridirinya sendiri. Proses pemberdayaan adalah proses memberikan
kemampuan kepadamasyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau
memotivasi individu agarmempunyai kemampuan atau keberdayaan
untuk menentukan pilihan hidupnya.Pemberdayaan harus ditujukan
pada kelompok atau lapisan masyarakat yang tertinggalmenurut Prijono
dan Pranarka (1996).
Strategi,merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam
kaitannyadengan tujuana jangka panjang, program tindak lanjut serta
prioritas pendayagunaandan alokasi sumber daya yang penting untuk
mencapai tujuan tersebut (Chandler,2007). Dewasa ini ilmu strategi
sangat penting dalam memberdayakan usaha-usahaekonomi di
masyarakat, antara lain di bidang perkoperasian dan usaha mikro,
kecil,dan menengah. Dengan memahami kondisi internal dan eksternal,
maka akan diketahuikekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam
bisnis yang dihadapi koperasidewasa ini (Cahyono, 2011). Strategi
merupakan suatu proses penentuan rencana parapemimpin perusahaan
yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi,
disertaipenyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan
tersebut dapat dicapai dapatdimulai dari apa yang dapat terjadi, dan
bukan dimulai dari apa yang terjadi (Solehati,2011).

16

17

Agribisnis, Sebagai konsep, agribisnis dapat diartikan sebagai jumlah
semua kegiatankegiatan yang berkecimpung dalam industri dan
distribusi alat-alat maupun bahan-bahan untuk pertanian, kegiatan
produksi komoditas pertanian, pengolahan, penyimpanan, dan distribusi
komoditas pertanian atau barang-barang yang dihasilkannya (Davis dan
Golberg, 1957 dalam Soemarno, 1996). Agribisnis adalah suatu
kesatuan sistem yang terdiri dari beberapa subsistem yang saling terkait
erat, yaitu subsistem pengadaan dan penyaluran sarana produksi
(subsistem agribisnis hulu), subsistem usahatani atau pertanian primer,
subsistem pengolahan, subsistem pemasaran, serta subsistem jasa dan
penunjang (Badan Agribisnis, 1995). Agribisnis merupakan suatu
kegiatan yang utuh dan tidak dapatterpisah antara satu kegiatan dan
kegiatan lainnya, mulai dari proses produksi, pengolahan hasil,
pemasaran dan aktifitas lain yang berkaitan dengan kegiatan pertanian
(Soekartawi, 2013).
Dalam konteks pengembangan sistem agribisnis, peran koperasi
pertanian dapatdijumpai pada pengembangan subsistem budidaya,
subsistem hulu, subsistem hilir,serta sub-sistem penunjang. Dalam
subsistem penunjang koperasi memegang perananpenting dalam
pengembangan
sumber
daya
manusia
petani,
transfer
teknologi,ketersediaan permodalan dan asuransi, serta sebagai
advokator sekaligus negosiatorterdepan dalam mengembangkan iklim
usaha yang melindungi nasib para petani kecil.
Sistem Agribisnis merupakan suatu system yang terdiri dari
beberapasubsistem, diantaranya (Agustina, 2016) :
1. Subsistem agribisnis hulu (upstream agribusiness) (off-farm),
merupakan kegiatan ekonomi yang menyediakan sarana produksi
bagi pertanian,seperti industri dan perdagangan agrokimia (pupuk,
pestisida, dll), industryagrootomotif (mesin dan peralatan), dan
industri benih/bibit.Contoh: Industri pembibitan tumbuhan dan
hewan, Industri agrokimia (pupuk,pestisida,obat-obatan), Industri
agro otomotif (mesin dan peralatan pertanian) seta industri
pendukungnya.
2. Subsistem produksi/usahatani (on-farm agribusiness) merupakan
kegiatan ekonomi yang menggunakan sarana produksi yang
dihasilkan olehsubsistem agribisnis hulu untuk menghasilkan
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produk pertanian primer. Termasuk kedalam subsistem usahatani ini
adalah usaha tanaman pangan, usaha tanaman hortikultura, usaha
tanaman obat-obatan, usaha perkebunan, usaha perikanan,usaha
peternakan, dan kehutanan.Contoh : Usaha tanaman pangan dan
holtikultura, Perkebunan dan Tanaman Obat.
3. Subsistem agribisnis hilir (down-stream agribusiness) (off-farm)
merupakan kegiatan ekonomi yang mengolah produk pertanian
primer menjadi produk olahan, baik produk awal maupun produk
akhir, beserta kegiatan perdagangan di pasar domestic maupun di
pasar internasional. Kegiatanekonomi yang termasuk dalam
subsistem agribisnis hilir ini antara lain adalah industri pengolahan
makanan, industri pengolahan minuman, industrypengolahan
serat(kayu,kulit, karet, sutera, jerami), dan lain-lain beserta kegiatan
perdagangannya. Contoh: produk makanan dan minuman, Industri
serat alam, industri biofarmaka, industri agro-wisata dan estetika,;
4. Subsistem lembaga penunjang (off-farm) seluruh kegiatan yang
menyediakan jasa bagi agribisnis, seperti lembagakeuangan,
lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga transportasi,
lembagapendidikan, dan lembaga pemerintah (kebijakan fiskal dan
moneter, perdaganganinternasional, kebijakan tata-ruang, serta
kebijakan lainnya).Contoh : Distribusi dan Konsumsi, Promosi dan
Informasi pasar.
Menurut hasil analisa Penulis serta merujuk pada referensi diatas,
dapat disimpulkan bahwa Sistem Agribisnis merupakan Sistem yang
dapat diaplikasikan dalam keberlanjutan program setelah dilakukannya
Revitalisasi pada kawasan tersebut. Kebutuhan Infrastruktur dan Pelaku
yang ditimbulkan akibat diberlakukannya Sistem Agribisnis dapat
dipetakan sebagai berikut :
1. Subsistem agribisnis hulu (upstream agribusiness) (off-farm),
menyediakan Benih / Bibit Anggrek Kualitas baik dengan didukung
Fasilitas Penelitian dan Ruang Pembibitan yang dikelola oleh
Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan maupun Rumah Pembibitan yang ada pada masyarakat.
2. Subsistem produksi/usahatani (on-farm agribusiness), memperbesar,
dan memamerkan Anggrek sehingga dapat menghasilkan Bunga
Potong dan Tanaman Bunga dalam Pot, yang dikelola oleh
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MasyarakatBudidaya Tanaman didukung oleh Branding Kampung
dan Infrastruktur Permukiman memadai.
3. Subsistem agribisnis hilir (down-stream agribusiness) (off-farm),
Menjual tanaman anggrek dewasa dan bunga potong didukung oleh
Branding Toko / Display dan Infrastruktur Permukiman yang
memadai.
4. Subsistem lembaga penunjang (off-farm), melakukan promosi,
pengaturan dan pemenuhan supply media dan kebutuhan akan pot,
alat, pestisida, pupuk, dan lain-lain,serta distribusi dan penentuan
pasar didukung oleh Fasilitas Gedung dan Gudang Sumber Daya
yang terintegrasi. Subsistem ini dapat diprakarsai Pemerintah Kota
Surabaya melalu Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya.
2.2

Elaborasi RIRN
Pada perencanaan ini keterkaitan dengan Rencana Induk Riset Nasional
terletak padaFokus Riset Sosial Humaniora – Seni Budaya – Pendidikan
dengan Topik Riset Urban Planning.

Gambar 2.3 Tema dan Topik Fokus Riset Sosial Humaniora – Seni Budaya –
Pendidikan (RIRN 2017-2045)
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2.3

Aspek Legal
Aspek aspek legal yang mendasari pemilihan judul didapati dari isu, tren,
dan rencanapemerintah, dalam hal ini yaitu:
1. Rencana Walikota Surabaya untuk mengembangkan Kawasan seluas 1,5
Hektar pada area belakang Taman Anggrek eks.Lokalisasi Sememi.
2. Rencana Detail Tata Ruang Kota Surabaya pada Peraturan Daerah No.8
Tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kota Surabaya
Tahun 2018-2038.
a. Bagian Kesebelas: UP XI Tambak Oso Wilangon
 Pasal 252 yang berisi Tujuan penataan UP XI Tambak Oso Wilangon
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah
mewujudkan pengembangan kawasan yang mendukung fungsi kota
tepi air (Waterfront City), sentra perdagangan jasa nasional dengan
Pelabuhan Teluk Lamong sebagai kegiatan utamanya serta kegiatan
penunjangnya yaitu perdagangan dan jasa, industri/pergudangan,
dan perumahan.
 Pasal 253 Ayat 1 huruf A point: 4. menetapkan zona lindung setempat
berupa sempadan Rel KA untuk RTH; dan5. mengembangkan
RTH publik dan privat di setiap kawasan perumahan dan kawasan
industri.
 Pasal 253 Ayat 1 huruf B point: 2. meningkatkan kualitas lingkungan
kawasan perkampungan dan perumahan, 4. mendukung
mengembangkan perdagangan dan jasa terutama di koridor utama
kawasan, 6. mengembangkan kawasan industri yang ramah
lingkungan; 7. mengembangkan kawasan kota tepi air (Waterfront
City) di Teluk Lamong sebagai kawasan pelabuhan dan kegiatan
campuran (mixed use).
 Lampiran XI.6.Program Perwujudan Pemanfaatan Ruang dan
IndikasiProgram UP XI Tambak Oso Wilangon, dalam huruf A.
Perwujudan Rencana Pola Ruang, Nomor 1. Perwujudan Zona
Lindung, Point a. Pengembangan kawasan lindung bawahan berupa
hutan kota sebagai penyeimbang kawasan dan difungsikan sebagai
RTH, d. Penetapan kawasan lindung setempat berupa sempadan
sungai dengan pengembangan RTH dan kegiatan wisata, f.
Perlindungan kawasan lindung setempat berupa sempadan
SUTT/SUTET dan sempadan rel kereta api dengan pengembangan
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berupa jalur hijau, g. Pengembangan dan pengoptimalan RTH
berupa taman dan lapangan, jalur hijau jalan dan makam, dan h.
Pengembangan RTH publik di zona perumahan sebesar 7% dan zona
industri sebesar 10%
 Peta Digital RDTR Kota Surabaya yang diakses pada tanggal 18
Maret 2020.

Gambar 2.4Peta Digital RDTR Kota Surabaya (DPRKPCKTR Kota
Surabaya, 2020)

3. RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021
a. Tujuan VI.9.1 Mendorong pemantapan daya saing UMKM pada sektor
pertanian,barang dan jasa serta koperasi melalui peningkatan
produktivitas danpengembangan industri kreatif, dengan Sasaran
Meningkatkan produktivitas sektor pertanian.Strategi yang diambil dari
sasaran tersebut, yaitu Meningkatkan nilai tambah dan jangkauan
pemasaran produkpertanian.Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :
 Pemanfaatan inovasi teknologi tepat guna dan informasi dalam
meningkatkan produksi dan pemasaran produk pertanian;
 Penyediaan akses pasar melalui pelaksanaan even-even
promosiproduk pertanian;
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 Pemanfaatan inovasi teknologi tepat guna dan informasi dalam
meningkatkan produksi dan pemasaran produk peternakan.
b. Tujuan VI.9.1 Meningkatkan kinerja pariwisata dalam rangka
mewujudkan daya saingglobal, dengan Sasaran Meningkatkan jumlah
transaksi keuangan yang dilakukan wisatawan. Strategi yang diambil
dari sasaran tersebut, yaitu meningkatkan daya tarik wisata.Arah
kebijakan yang dipilih, yaitu :
 Peningkatan kualitas Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW);
 Menjalin kerjasama dengan stakeholder bidang pariwisata;
 Meningkatkan
image/branding/ikon
pariwisata
Surabaya
melaluistrategi promosi yang efektif;
 Penyelenggaraan event yang mempunyai daya tarik secaraperiodic
4. Bahwa pemanfaatan sumber daya alam hayati terhadap jenis tumbuhan
anggrek bertujuan agar jenis tumbuhan anggrek tersebut dapat
didayagunakan secara lestari untuk
sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat. (Subiyantoro, 2007) Berdasarkan
Peraturan
Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999, maka dalam rangka
pemanfaatan sumber daya alam hayati secara lestari dilaksanakan dalam
bentuk sebagai berikut :
a. Pengkajian, penelitian dan pengembangan, dapat dilakukan terhadap
tumbuhan anggrek yang dilindungi atau yang tidak dilindungi
undang-undang. Penggunaan dan pengambilan tumbuhan anggrek yang
dilindungi dari alam harus seizin Menteri Kehutanan. Hasil pengkajian,
penelitian
dan
pengembangan
tumbuhan
anggrek wajib
diberitahukan kepada Pemerintah.
b. Penangkaran, untuk tujuan pemanfaatan jenis tumbuhan anggrek
dilakukan melalui kegiatan perbanyakan tumbuhan anggrek secara
buatan dalam lingkungan yang terkontrol dan pembesaran anakan
yang diambil dari alam. Kegiatan penangkaran dapat dilakukan
oleh perorangan,
Badan Hukum, Koperasi atau Lembaga
Konservasi untuk tumbuhan anggrek yang dilindungi undang-undang
maupun yang tidak dilindungi undang-undang. Izin penangkaran juga
sekaligus merupakan izin untuk dapat menjual hasil penangkaran
setelah memenuhi standar kualifikasi penangkaran tumbuhan anggrek,
standar kualifikasi tersebut ditetapkan dengan dasar pertimbangan batas
jumlah populasi tumbuhan anggrek hasil penangkaran, professional
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kegiatan penangkaran dan tingkat kelangkaan jenis tumbuhan anggrek
yang ditangkarkan. Dari hasil penangkaran tumbuhan anggrek baik
yang dilindungi undang-undang maupun yang tidak
dilindungi
undang- undang
dapat
digunakan
untuk
keperluan
perdagangan,karena hasil penangkaran tumbuhan anggrek yang
dilindungi
undang-undang dinyatakan sebagai tumbuhan anggrek
yang tidak dilindungi undang-undang.Hasil penangkaran
untuk
persilangan
hanya
dapat
dilakukan
setelah mengalami
perbanyakan bagi tumbuhan anggrek yang dilindungi undang- undang
dan diwajibkan memberi penandaan dan atau sertifikasi atas hasil
tumbuhan anggrek yang ditangkarkan. Setiap orang, badan hukum,
koperasi, dan lembaga konservasi yang mengajukan permohonan
untuk melakukan penangkaran, wajib memenuhi syarat-syarat :
mempekerjakan dan memiliki tenaga ahli di bidang penangkaran
tumbuhan anggrek, memiliki tempat dan fasilitas penangkaran
yang memenuhi syarat-syarat teknis penangkaran, dan membuat
proposal kerja. Penyelenggaraan kegiatan penangkaran anggrek
berkewajiban untuk : membuat buku induk tumbuhan anggrek yang
ditangkarkan, melaksanakan sitem penandaan dan atau sertifikasi
terhadap individu jenis tumbuhan anggrek, dan membuat laporan
berkala untuk diserahkan kepada Pemerintah.
c. Perburuan, dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam secara lestari
untuk jenis tumbuhan anggrek tidak ada untuk kegiatan perburuan,
perburuan hanya dilakukan untuk jenis satwa liar yang digunakan
sebagai olah raga buru (sport hunting), perolehan trofi (hunting trophy),
dan perburuan tradisional oleh masyarakat.
d. Perdagangan, tumbuhan anggrek untuk keperluan perdagangan diperoleh
dari hasil penangkaran dan hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang
didirikan menurut hukum Indonesia setelah mendapat rekomendasi
Menteri Kehutanan, badan usahayang melakukan perdagangan jenis
tumbuhan anggrek wajib : memiliki tempat dan fasilitas penampungan
yang memenuhi syarat-syarat teknis, menyusun rencana kerja tahunan
usaha perdagangan, dan menyampaikan laporan tiap-tiap pelaksanaan
perdagangannya, serta diwajibkan membayar pungutan yang ditetapkan
berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Rapublik Indonesia Nomor :
P.02/Menhut-II/2006 tanggal 3 Januari 2006 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Penatausahaan Pungutan dan Iuran Bidang Perlindungan
Hutan dan Konservasi Alam.Perdagangan tumbuhan anggrek diatur
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e.

f.

g.

h.

berdasarkan lingkup perdagangan dalam negeri, ekspor, re-ekspor,
atau impor dan dalam melakukan kegiatannya wajib dilengkapi
dengan dokumen yang sah atas dasar izin Menteri Kehutanan. Dokumen
perdagangan untuk tujuan ekspor, re-ekspor dan impor dinyatakan sah
apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : memiliki
dokumen pengiriman atau pengangkutan, memiliki izin ekspor, reekspor, atau impor dan mendapatkan rekomendasi otoritas keilmuan.
Sebelum di ekspor tumbuhan anggrek tersebut wajib dilakukan tindak
karantina dengan memeriksa kesehatan jenis tumbuhan anggrek ,
kelengkapan dan kesesuain spesimen dengan dokumen. Ekspor, reekspor, atau impor jenis tumbuhan anggrek tanpa dokumen atau
memalsukan dokumen atau menyimpang dari syarat-syarat dokumen
termasuk dalam pengertian penyelundupan.
Peragaan, peragaan jenis tumbuhan anggrek dapat berupa koleksi hidup
atau koleksi mati termasuk bagian-bagiannya serta hasil daripadanya
yang dapat dilakukan oleh lembaga konservasi dan lembaga-lembaga
pendidikan formal dan orang atau Badanlainnya dengan izin dan diatur
oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia. Lembaga, badan atau
orang yang melakukan peragaan tumbuhan anggrek bertanggung
jawab atas teknis kesehatan dan keamanan tumbuhan anggrek yang
diperagakan tersebut.
Pertukaran, pertukaran jenis tumbuhan anggrek dilakukan dengan tujuan
untuk mempertahankan atau meningkatkan populasi, memperkaya
keanekaragaman jenis, penelitian dan ilmu pengetahuan, dan atau
penyelematan jenis tumbuhan anggrek. Pertukaran jenis tumbuhan
anggrek yang dilindungi hanya dapat dilakukan terhadap jenis yang
sudah dipelihara oleh lembaga konservasi dan hanya dapat dilakukan
oleh dan antar lembaga konservasi dan pemerintah berupa tumbuhan
anggrek dengan tumbuhan anggrek atas dasar keseimbangan nilai
konservasi jenis yang dilakukan oleh sebuah tim penilai.
Budidaya tanaman obat-obatan, pemanfaatan sumber daya alam hayati
secara lestari jenis tumbuhan anggrek yang berasal dari habitat alam
untuk keperluan budidaya tanaman obat-obatan dilakukan dengan tetap
memelihara kelangsungan
potensi, populasi, daya dukung, dan
keanekaragaman jenis.
Pemeliharaan untuk kesenangan, setiap orang dapat memelihara jenis
tumbuhan anggrek yang tidak dilindungi undang-undang untuk tujuan
kesenangan yang diperoleh dari hasil penangkaran, perdagangan yang
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sah, atau dari habitat alam sesuai kuota pengambilan yang telah
ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan
Konservasi
Alam,vDepartemen Kehutanan Republik Indonesia.
Pemeliharaan jenis tumbuhan anggrek untuk kesenangan wajib
memelihara kesehatan, kenyamanan, dan keamanan jenis tumbuhan
anggrek dan menyediakan tempat dan fasilitas yang memenuhi standar
pemeliharaan jenis tumbuhan anggrek.
2.4

Studi Banding Objek Sejenis
2.4.1 DD OrchidBatu Jawa Timur
Merupakan sebuah tempat budidaya anggrek milik Dedek Setia
Santoso, seorang Hobiis dan pecinta tanaman anggrek yang belajar
tentang anggrek melalui ototdidak. DD Orchid yang beralamat di Jalan
Martorejo RT.03 RW.03 Kelurahan Dadaprejo Kecamatan Junrejo,
Kota Batu, Jawa Timur.
Sistem Kerjasama dengan Petani sekitar dapat menjadi salah satu
contoh skema usaha, yaitu DD Orchid memberikan bibit, media tanam,
dan pot gratis kepada Petani disekitar (disebut Petani Plasma) lalu DD
Orchid akan membeli nya ketika tanaman sudah besar dan berbunga.
Kurang lebih terdapat 40 petani yang sudah bergabung dengan DD
Orchid.
Dalam sehari, DD Orchid bisa memproduksi 9 ribu bibit tanaman
anggrek dalam Laboratorium Kultur Jaringan yang dimiliki secara
mandiri. Mahasiswa dan Siswa SMA banyak yang melakukan
penelitian disini.
Berdasarkan hasil wawancara bersama Narasumber, luas kebun
yang dimiliki sendiri adalah 3.000 m² , milik Petani Plasma dalam
kelurahan sekitar 1 Hektar dan diluar kelurahan sekitar 5.000 m².
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Gambar 2.5 Kebun Anggrek Milik DD Orchid

Gambar 2.6 Proses Kultur Jaringan

Gambar 2.7 Proses Perkecambahan Benih Dalam Botol
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Gambar 2.8 Proses Aklimatisasi Benih Keluar dari Botol

Gambar 2.9 Proses Tanaman Remaja dan Pra Dewasa

Gambar 2.10 Tanaman Dewasa dan Tanaman Berbunga
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Gambar 2.11 Mitra DD Orchid (Petani Plasma) yaitu Masyarakat Sekitar
2.4.2 Si Manis Orchid / Graha Anggrek Si Manis Lawang – Malang
Bertempat di Jl. Pungkur Argo 1, Lawang, Malang, Nursery milik
Bapak Harto Kolopaking ini memiliki fokus pada pengembangbiakkan
Anggrek dan penjualan alat-alat pertanian pendukungnya.Graha
Anggrek Simanis merupakan perusahaan yang bergerak di bidang
budidaya anggrek. Jenis anggrek yang dihasilkan sangat bervariatif tak
salah jika pemasaran tanaman ini pun sudah sampe pasar mancanegara
seperti Jerman dan Singapura.

Gambar 2.12 Greenhouse Tanaman Seedling

28

29

Gambar 2.13 Greenhouse Tanaman Remaja

Gambar 2.14 Greenhouse Tanaman Pra Dewasa

Gambar 2.15 Greenhouse Tanaman Dewasa
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2.4.3 National Orchid Garden Singapore

Gambar 2.16Papan Nama dan Peta National Orchid Garden Singapura
Bertempat di jantung Taman Botanik Singapura (Singapore Botanical
Garden), sebuah surga pertunjukan Anggrek Tropis berdiri diantara
tanaman-tanaman hijau yang subur. Merupakan bagian penting dan
sebuah Landmark dari Singapore Botanical Garden, taman seluas 3
Hektar ini akan memanjakan pengunjung dengan atraksi tanaman yang
memukau, seperti :
1. Golden Shower (Bunga Anggrek Oncidium Goldiana yang
bermekaran);
2. Tiger Orchid (Spesies Anggrek terbesar di dunia);
3. Gingerbread Tree (Hyphaene Thebaica/Pohon Buah Zuriat);
4. Burkill Hall (Rumah Kolonial yang diopertahankan tempat direktur
pertama Singapore Botanical Garden, Sir Henry Nicholas Ridley
tinggal, seorang botanist dan orchidologist);
5. VIP Orchid Garden (taman anggrek dengan gaya English Garden di
belakang Burkill Hall, tempat hybrid anggrek yang dinamai dengan
nama orang-orang penting di dalamnya);
6. Vanda Miss Jaoquim (Hybrid Anggrek pertama di Singapura);
7. Tan Hoon Siang Mist House (Rumah Kabut yang lembab untuk
spesies langka);
8. Yuen Peng McNiece Bromeliad Collection (Rumah Koleksi
Bromelia);
9. Elephant Creeper (Tanaman Rambat Exotis);
10. Cool House (Rumah dengan suhu pegunungan tropis untuk
memelihara tanaman dataran tinggi);
11. Nibung Palm (Pohon Nibung yang memiliki banyak kegunaan).
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Gambar 2.17 Burkill Hall dan Area Taman NOG

Gambar 2.18 Mist Garden dan Area Taman NOG
Dari sedikit penjelasan diatas, National Orchid Garden merupakan
suatu Kebun Botanica yang dikhususkan untuk memberikan
pengetahuan akan sejarah napak tilas dari perkembangan anggrek di
Singapura. Pengetahuan/ informasi ini dikemas dengan sangat atraktif
dengan tetap mengedepankan estetika serta point of view pengunjung.
2.4.4 Rumah Anggrek dan Orchidarium di Kebun Raya Bogor
Kebun Raya Bogor yang merupakan tempat koservasi ex situ, salah
satu tugasnya adalah melestarikan jenis-jenis anggrek alam yang ada di
Indonesia. Jenis-jenis anggrek yang sudah berhasil di indentifikasi dan
dikoleksikan di Kebun Raya Bogor berjumlah 421 jenis yang tediri dari
92 marga. (krbogor.lipi.go.id)
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Gambar 2.19 Rumah Anggrek KRB
Rumah Anggrek, terletak di dalam kebun raya Bogor, bagi para
pecinta anggrek mungkin ini tempat tujuan paling memuaskan. Sebab
rumah anggrek menyediakan berbagai jenis anggrek yang bisa langsung
di bawa pulang jika anda berminat, rumah anggrek sendiri adalah
sebuah taman display untuk memamerkan anggrek hasil budidaya
kebun. Walaupun sebenarnya bisa juga disebut sebagai rumah kaca
khusus anggrek.
Selanjutnya terdapat Orchidarium, yaitu tempat untuk
menumbuhkan bunga anggrek, sejatinya orchidarium berarti tempat
atau
lingkungan
baik
terbuka
maupun
tertutup
untuk
mengembangbiakan tanaman anggrek. Orchidarium terletak di bawah
rumah anggrek dan tidak selalu terbuka untuk umum, mungkin karena
belum musim panen orchidarium ini diperbolehkan dibuka. Jika rumah
anggrek taman tertutup maka orchidarium adalah taman terbuka, di sini
berbagai inang atau bibit anggrek dengan bebas ditaruh di seluruh
penjuru taman. Jika musim anggrek mekar maka orchidarium ini
menjelma menjadi taman bunga namun saya tidak tahu apakah ketika
anggrek mekar, orchidarium diperbolehkan untuk umum.
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Gambar 2.20 Orchidarium KRB

2.5

Karakter Objek
Setelah ditemukan fungsi dan lokasi, maka ditemukanlah beberapa karakter
yang nantinya akan mencirikan objek ini, antara lain:
1. Menyatu, menyatunya kawasan kampung anggrek dengan area sekitar
sehingga terjadi keharmonisan dengan area diluar objek.
2. Informatif dan edukatif, Objek haruslah memiliki karakter yang informatif
dalam setiap konsep dan bangunannya.
3. Sistematis dan Terkontrol, memiliki kesinambungan dan benang merah
dalam setiap desainnya.
4. Menaungi manusia dibawahnya, dapat memberikan perlindungan kepada
manusia dibawahnya.
5. Tematik, memiliki tema khusus disetiap fungsi yang ada.

2.6

Karakter Pelaku
Dalam kegiatan yang akan berlangsung pada kawasan kampung anggrek ini,
ditargetkan berbagai macam orang bisa menjadi bagian dari aktifitas yang
terjadi di kampung anggrek ini. Mulai dari masyarakat, akademisi, hingga
praktisi yang berminat dengan Kampung Wisata dan Agribisnis tanaman
anggrek. Berbagai macam karakter pelaku antara lain :
a. Berpikiran terbuka, berawal dari eks Lokalisasi, karakter pelaku yang
paling dominan merupakan orang yang memiliki pemikiran terbuka
dengan berbagai latar belakang seperti sosial, agama, maupun politik;
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b. Berorientasi pasar dan ekonomi, prospek pasar merupakan suatu hal yang
dinamis dan ekonomi sangatlah berpengaruh pada kontinuitas kawasan
secara keseluruhan;
c. Produktif dan Aktif, keaktifan dan produktifitas pelaku adalah indicator
utama dalam kelanjutan kawasan;
d. Kolaboratif dan Interaktif, dalam berkegiatan di kawasan kampung
anggrek dimana wisata dan ekonomi menjadi point utama, para pelaku
harus memiliki sikap dalam melakukan kolaborasi kelpmpok maupun
sikap positif dalam interaksi langsung maupun tidak langsung.
e. Konsisten, Dalam melaksanakan kegiatan, pelaku diharuskan memiliki
konsistensi dalam menjalan usahanya sehingga dapat terwujud
kemandirian kawasan yang diinginkan.
2.7

Karakter Lokasi
Lokasi dianggap memadai untuk direvitalisasi karena memiliki karakter
sebagai berikut :
a. Dekat dengan akses jalan utama. lokasi merupakan lokasi strategis
dikarenakan pintu masuk gang berada pada 0 Jalan Raya Moroseneng / Jl.
Raya Sememi yang merupakan Jl. Arteri Sekunder dengan GSP 40 m.
(Perda Kota Surabaya No.8 Tahun 2018);
b. Merupakan kawasan eks Lokalisasi yang mulai berubah citranya. Lokasi
merupakan lokasi yang sudah dikenal oleh masyarakat Surabaya maupun
Indonesia. Citra baru kawasan secara otomatis mempromosikan kawasan
hingga tingkat nasional maupun internasional;
c. Dataran rendah, beriklim tropis, dan dekat dengan sungai. Merupakan
habitat yang cocok untuk memelihara anggrek dataran rendah. Kebutuhan
akan pengairan dan sinar matahari dirasa cukup, anggrek dapat ditanam
sepanjang tahun asalkan diperlakukan sesuai dengan jenis dan umur
tanaman;
d. Lokasi merupakan area dengan minim wisata dikarenakan Surabaya Barat
identik dengan kawasan yang gersang, panas dan kering karena menuju
berkembang menjadi kawasan Industri dan perdagangan. Adanya kampung
wisata ini seakan-akan menjadi oasis ditengah keringnya kawasan
Surabaya barat.
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