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ABSTRAK 

 

Surabaya, sebagai salah satu kota terbesar berpengaruh pada tingginya angka 

urbanisasi yang terjadi di Surabaya. Tingginya angka urbanisasi dan laju 

penduduk kota Surabaya berpengaruh pada tingginya kebutuhan pangan warga 

Surabaya. Angka kebutuhan pangan dapat distabilkan jika warga dapat memenuhi 

sendiri kebutuhan pangannya. Pertanian perkotaan adalah salah satu solusi untuk 

mengurangi angka ketergantungan pangan. Pemerintah Kota Surabaya juga telah 

menyosialisasikan gerakan urban farming secara merata ke 31 kecamatan di 

Surabaya. Namun pada penerapannya, ditemukan kendala seperti kurangnya 

komitmen pelaku urban farming yang berdampak pada kurang maksimalnya hasil 

yang didapat. Perancangan buku ini ditujukan sebagai media kampanye sosial 

mengenai gerakan pertanian perkotaan dan ketahanan pangan Kota Surabaya. 

Harapan dari dirancangnya buku ilustrasi dengan teknik drawing ini adalah 

memudahkan proses edukasi dan sosialisasi mengenai urban farming sehingga 

pelaku urban farming dapat lebih maksimal dalam merawat lahan pertaniannya.  

 

Kata Kunci: Urban Farming, Pertanian Perkotaan, Surabaya, Buku Ilustrasi 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Surabaya, sebagai ibukota provinsi Jawa Timur, Indonesia menyandang 

predikat sebagai kota terbesar kedua setelah kota Jakarta. Sebagai kota terbesar 

kedua di Indonesia, Surabaya memiliki luas ±326,81 km², dihuni sekitar lebih dari 

3 juta penduduk (Bappenas, 2018), serta merupakan salah satu dari empat pusat 

pertumbuhan utama di Indonesia, bersama dengan Medan, Jakarta, dan Makassar.  

Predikat Surabaya sebagai salah satu dari kota pusat pertumbuhan utama di 

Indonesia, berdampak pada tingginya penduduk pendatang yang menjadikan 

Surabaya sebagai tujuan urbanisasi. Bersama 2 kota lainnya, yaitu Jakarta dan 

Makassar, Surabaya banyak dilirik para pendatang sebagai tujuan urbanisasi 

dikarenakan peluang mencari pekerjaan yang lebih luas. Jumlah penduduk 

urbanisasi kota Surabaya mengalami kenaikan yang cukup signifikan sejak tahun 

2017-2019. Data Badan Pusat Statistik memaparkan bahwa sebanyak 38.404 

pendatang dari luar Surabaya pada tahun 2017, meningkat menjadi 39.005 pada 

tahun 2018, dan meningkat kembali sejumlah 39.543 jiwa pada tahun 2019.  

Tingginya jumlah penduduk serta tingginya arus urbanisasi berdampak pada 

banyak hal seperti contohnya adalah ketersediaan lahan, kebutuhan air bersih 

secara merata, hingga masalah ketahanan pangan. Pemenuhan kebutuhan pokok 

menjadi penting karena adanya ketimpangan ketersediaan dengan kebutuhan yang 

kurang seimbang akan berdampak pada banyak hal seperti kelaparan dan gizi 

buruk. Beberapa upaya dapat diusahakan sebagai usaha meminimalisir dampak 

negatif urbanisasi, salah satu di antaranya adalah sosialisasi dari pemerintah 

mengenai kegiatan bercocok tanam tanaman hortikultur pada lahan pekarangan 

yang disebut dengan pertanian perkotaan atau urban farming. 

Kampanye pemanfaatan lahan pemukiman sebagai area pertanian perkotaan 

sebetulnya telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas 

Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya sejak tahun 2010. 

Program-program lain sebagai upaya sosialisasi urban farming juga dilakukan 
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Pemkot Surabaya seperti mengadakan lomba, pasar rakyat, dan edukasi 

kepada masyarakat mengenai urban farming. Namun pada pengaplikasiannya 

terdapat beberapa hambatan seperti kurangnya konsistensi dan perawatan dari 

masyarakat yang mengaplikasikan urban farming menyebabkan hasil kualitas 

urban farming berlangsung kurang maksimal.  

Maka dari itu, diharapkan dengan adanya buku ilustrasi ini dapat membantu 

sosialisasi program pemerintah kota serta memperluas jangkauan dari kampanye 

Pemerintah Kota Surabaya dari pertanian perkotaan yang bertujuan sebagai 

ketahanan pangan menuju pertanian perkotaan sebagai solusi ketahanan pangan 

kota Surabaya. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas 

maka rumusan masalah dalam peneilitian ini sebagai berikut, “Bagaimana 

merancang buku ilustrasi pertanian perkotaan yang bertujuan sebagai kampanye 

sosial ketahanan pangan di kota Surabaya?” 

 

1.3 Batasan Masalah 

Adanya Batasan masalah digunakan untuk menghindari adanya 

penyimpangan atau pelebaran pokok masalah. Tujuannya agar perancangan lebih 

terarah dan tercapai. Batasan masalah sebagai berikut:  

1. Perancangan lebih difokuskan pada pembuatan buku ilustrasi dengan teknik 

drawing sebagai kampanye sosial mengenai pertanian urban di lingkup kota 

Surabaya. 

2. Pengenalan media tanam yang sesuai untuk pertanian urban di kota Surabaya. 

3. Pengenalan teknik tanam yang sesuai untuk pertanian urban di kota Surabaya. 

4. Jenis-jenis tanaman yang dapat ditanam di lahan pertanian urban kota 

Surabaya. 

5. Perancangan pamflet, stiker, x-banner, kaos, serta pop-up booth sebagai 

media promosi mengenai buku ilustrasi pertanian urban di lingkup wilayah 

kota Surabaya. 
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1.4 Tujuan Perancangan  

Tujuan penelitian ini adalah merancang buku sebagai media kampanye 

sosial gerakan pertanian urban sebagai solusi ketahanan pangan kota Surabaya. 

               

1.5 Manfaat Perancangan 

Manfaat Teoritis pada perancangan ini adalah: 

1. Media referensi mengenai pertanian urban sebagai solusi pemanfaatan lahan 

perkotaan yang minim sebagai lahan pertanian. 

2. Menambah pengetahuan mengenai perancangan buku ilustrasi. 

3. Menjadi evaluasi pencapaian materi perkuliahan yang telah dikuasai oleh 

mahasiswa. 

4. Mengkampanyekan kepada masyarakat mengenai pertanian urban, serta 

penerapannya di masyarakat. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

Pada perancangan buku ilustrasi mengenai pertanian urban di lingkup 

wilayah kota Surabaya ini peneliti memerlukan beberapa literatur untuk dijadikan 

landasan dalam pengerjaannya sehingga hasilnya nanti dapat dipertanggung 

jawabkan sebagaimana semestinya. 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang akan digunakan peneliti sebagai data kajian 

pendukung adalah jurnal dari S. Krishnan, Dilip Nandwani, George Smith dan 

Vanaja Kankarta yang berjudul Sustainable Urban Agriculture: A Growing 

Solution to Urban Food Deserts. Jurnal tersebut menjelaskan secara general 

mengenai urban farming sebagai solusi ketahanan pangan. Jurnal tersebut juga 

menjelaskan secara detail mengenai teknik-teknik yang bisa diaplikasikan untuk 

kepentingan pertanian perkotaan. Jurnal selanjutnya yang digunakan sebagai 

referensi studi eksisting berjudul Urban Farming dalam Kampung Vertikal 

sebagai Upaya Efisiensi Keterbatasan Lahan yang dirancang oleh Atik Dwi 

Nur’aini dan Johanes Krisdianto dari Departemen Arsitektur, Fakultas Teknik 

Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi yang dirilis oleh JURNAL SAINS DAN 

SENI POMITS Vol. 6, No. 2 (2017). Jurnal tersebut menjelaskan pemanfaatan 

lahan untuk kepentingan urban farming secara vertikal dalam ruang lingkup 

pemukiman seperti rumah susun, apartemen dan hunian vertikal lainnya.  

 

2.2 Surabaya 

Kota Surabaya terletak di bagian timur pulau Jawa berdekatan dengan 

pulau Madura. Kota Surabaya merupakan ibukota dari provinsi Jawa Timur serta 

merupakan kota terbesar kedua di Indonesia. Surabaya memiliki luas sekitar 

±326,81 km², dengan lebih dari 3 juta penduduk pada tahun 2018. serta 

merupakan salah satu dari empat pusat pertumbuhan utama di Indonesia, bersama 

dengan Medan, Jakarta, dan Makassar.  
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Surabaya sebagai ibukota dan salah satu pusat pertumbuhan utama di 

Indonesia, berdampak pada tingginya jumlah penduduk dan menjadi salah satu 

tujuan urbanisasi bersama 2 kota besar lainnya yaitu Jakarta dan Makassar. 

Jumlah penduduk urbanisasi kota Surabaya mengalami kenaikan yang cukup 

signifikan sejak tahun 2017-2019. Data Badan Pusat Statistik memaparkan bahwa 

sebanyak 38.404 pendatang dari luar Surabaya pada tahun 2017, meningkat 

menjadi 39.005 pada tahun 2018, dan meningkat kembali sejumlah 39.543 jiwa 

pada tahun 2019. 

 

2.3 Urban Farming 

Urban farming, urban agriculture atau dalam Bahasa Indonesia dimaknai 

sebagai pertanian perkotaan, memiliki maksud sebagai sebuah praktek menanam, 

memroses, serta mendistribusikan bahan pangan di sekitar lingkungan urban 

(Bailkey, M., and J. Nasr. 2000).  Berbeda dengan pertanian di daerah rural, 

pertanian perkotaan memanfaatkan lahan terbatas pada pemukiman untuk 

menanam, memroses, serta mengembangbiakkan tanaman serta hewan dengan 

teknik-teknik tertentu menyesuaikan dengan lahan yang akan digunakan. 

Pertanian perkotaan memiliki berbagai tujuan pada proses penerapannya, di 

antaranya adalah sebagai solusi ketahanan pangan, wahana wisata lingkungan, 

hingga sebagai lumbung air dan menjaga keanekaragaman hayati di daerah 

perkotaan. 

 

2.4 Ilustrasi 

Ilustrasi berasal dari bahasa Belanda yaitu ilustratie diartikan sebagai 

hiasan menggunakan gambar atau pembuatan sesuatu yg jelas. Rata-rata 

penggunaan gambaran pada buku dalam bentuk gambar kartun (Nurhadiat, Dedi, 

2004:54). Dalam definisi lain disebutkan kata gambaran bersumber menurut 

istilah (illusion). Sebagai bentuk pengandaian yang terbentuk pada pikiran 

manusia akibat banyak sebab. Ilustrasi dapat tumbuh sebagai suatu ekspektasi dari 

ketidakmungkinan dan tak berbeda jauh dengan angan-angan, bersifat maya atau 
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virtual. Ilustrasi bisa hadir padaberbagai diverikasi. Bisa melalui lewat tulisan, 

gambar maupun bunyi (Fariz, 2009:14). 

Ilustrasi memiliki beragam teknik pada pengaplikasiannya,beragam teknik 

tersebut memiliki pengaruh khusus terhadap pembacanya. Beberapa contoh dari 

ragam teknik ilustrasi di antaranya ada teknik ilustrasi naturalis, dekoratif, kartun, 

karikatur, serta ilustrasi fantasi.  

 

2.5 Media  

Media berasal dari bahasa Latin ‘medius’ dan merupakan bentuk jamak dari 

Medium yang secara harfiah berarti tengah, perantara atau pengantar. Menurut 

Association of Education and Communication Technology (AECT), media adalah 

bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan dan informasi. 

Media juga dapat diartikan sebagai alat atau sarana menyampaikan informasi atau 

pesan dari komunikator atau khalayak. (Cangara, 2006:119). 

 

2.6 Buku 

Buku adalah sumber ilmu pengetahuan dan sumber pembangun watak 

bangsa (Muktiono, 2003). Buku dapat dijadikan pula sebagai sarana informasi 

untuk memahami sesuatu dengan mudah.  

 

2.6.1 Anatomi buku 

Putra (2007:45) membagi buku menjadi empat bagian, yaitu sampul (cover), 

pendahulu (preliminaries), isi dan penyudah. 

 

2.6.2 Cover Buku 

Cover merupakan bagian penting dari suatu buku. John Cremer pernah 

mengatakan “you sell a book by its cover” yang berarti cover buku adalah hal 

pertama yang membuat pembeli tertarik. 
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2.7 Desain 

Desain adalah suatu proses untuk merancang sesuatu yang menggunakan 

keterampilan dan kreativitas mereka melalui perasaan menghasilkan output 

sebuah karya. Desain juga dapat dianggap sebagai karya yang mewakili perasaan 

seseorang sebagai simbol atau tanda. Kusrianto (2007) mendukung desain sebagai 

sesuatu yang berhubungan dengan estetika desain, rasa dan kreativitas. 

 

2.7.1 Elemen Dasar Desain 

Ada 7 komponen elemen dasar desain menurut Leonardo dan Andreas 

(2016) yaitu: titik, garis, bentuk atau bidang, ruang, gradasi, warna dan tekstur. 

 

2.7.2 Prinsip Desain 

Ada 5 prinsip desain menurut Leonardo dan Andreas (2016) di antaranya, 

yaitu: komposisi, keseimbangan, irama, perbandingan atau proporsi, dan kesatuan. 

Prinsip desain merupakan hal utama yang harus diperhatikan dalam proses 

merancang sebuah produk desain.  

 

2.8 Layout 

Menurut Smith (1985) dalam Sutopo (2002:174) mengatakan bahwa proses 

mengatur hal atau pembuatan layout adalah merangkaikan unsur tertentu menjadi 

susunan yang baik, sehingga mencapai tujuan. Layout yang dikerjakan melalui 

proses dan tahapan yang benar bukan tidak mungkin akan berdampak positif pada 

tujuan apapun yang ingin dicapai desainer melalui karya desain yang dibuatnya 

(Rustan, 2014: 1).  

Layout atau dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai Tata letak bertujuan 

untuk menata dan mengorganisir sebuah produk desain untuk mempermudah 

audiens dalam membaca informasi yang ingin disampaikan dalam produk 

tersebut.  
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2.9 Tipografi 

Tipografi merupakan salah satu elemen yang penting dalam desain. 

Tipografi berfungsi sebagai elemen pelengkap dalam desain, bisa dikatakan 

tipografi merupakan ilustrasi language atau bahasa yang dapat dilihat. Dianggap 

sebagai elemen pelengkap karena tipografi berfungsi untuk menjelaskan elemen 

desain yang lain seperti konsep dan ilustrasi dalam desain. 

 

2.10 Kampanye Sosial 

Kampanye sosial adalah kegiatan berkampanye yang dilakukan oleh 

seseorang dengan serangkaian tindakan untuk mengkomunikasikan pesan yang 

biasanya berisi tentang masalah-masalah sosial kemasyarakatan 

(Indonesiastudents.com, 2017).  Tujuan dari kampanye sosial adalah menggugah 

kesadaran masyarakat terhadap isu-isu tertentu.  

Berbeda dengan periklanan yang cenderung mengarahkan perilaku audiens 

untuk membeli atau mengonsumsi produk tertentu, tujuan dari kampanye sosial 

tidak berkaitan dengan mengkonsumsi sebuah produk tertentu. Kamapnye sosial 

seringkali berkaitan dengan perlawanan terhadap sebuah korporasi dari produk 

tertentu seperti kampanye sosial anti rokok, anti polusi kendaraan, dan lain 

sebagainya.  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang 

memungkinkan peneliti mempelajari isu-isu tertentu secara mendalam dan 

mendetail karena pengumpulan datanya tidak dibatasi pada kategori-kategori 

tertentu (Poerwandari, 2001). 

Penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara narasumber, observasi, 

dan dokumentasi. Dengan pendekatan kualitatif ini, diharapkan data yang 

didapatkan pada saat observasi lapangan dapat mendun=kung serta menunjang 

kelengkapan isi dari buku ini.  

 

3.2 Unit Analisis 

3.2.1 Objek penelitian 

Menurut (Muliawan, 2014: 38) objek penelitian merupakan pusat perhatian 

yang mempunyai variasi sudut pandang yang banyak diterapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. Objek penelitian ini adalah materi-materi 

yang mendukung data-data perihal pertanian perkotaan seperti jenis-jenis tanaman 

pertanian urban, teknik-teknik tanam dalam perkotaan, serta alat dan perawatan 

tanaman pertanian perkotaan. 

 

3.2.2 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian merupakan seseorang atau hal yang akan diperoleh 

keterangannya (Amirin, 1989). Subjek penelitian juga membahas karakteristik 

subjek yang digunakan dalam penelitian, termasuk penjelasan mengenai populasi, 

sampel dan teknik sampling (acak/nonacak) yang digunakan. Subjek penelitian 

pada Tugas Akhir ini, meliputi: 

1. Perwakilan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian kota Surabaya  

2. Ahli Pertanian Perkotaan 
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3.2.3 Lokasi Penelitian 

Seluruh lokasi penelitian dilakukan di kota Surabaya.  

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

3.3.1 Observasi 

Teknik observasi akan dilakukan oleh peneliti baik secara langsung maupun 

tidak langsung, dengan mengamati tata letak titik-titik pemukiman di kota 

Surabaya untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan demi kelancaran 

penelitian.  

Wilayah yang dituju untuk keperluan observasi ini terletak di Perumahan 

Semolowaru Indah II Surabaya. Tujuan dari observasi yang dilakukan di wilayah 

pemukiman ini yaitu melihat bagaimana proses urban farming yang telah 

diterapkan serta bagaimana perkembangan dan kondisi terbarunya.  

 

3.3.2 Wawancara 

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2013: 231), wawancara merupakan 

pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, 

sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu.  

Dalam penelitian ini wawancara akan dilakukan dengan Ibu Antin Kusmira, 

selaku Kepala Divisi Pengembangan Pertanian Perkotaan Dinas Ketahanan 

Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya. Pembahasan utama dari wawancara 

yang dilakukan akan berkutat soal ketahanan pangan Surabaya, program-program 

DKPP Surabaya, dan juga membahas pertanian perkotaan pada ruang lingkup 

Kota Surabaya. 

Narasumber selanjutnya yaitu Ibu Nurindah, selaku Peneliti Utama di Balai 

Penelitian Tanaman pemanis dan Serat, Badan Penelitian dan Pengembangan 

Pertanian, Kementrian Pertanian. Objek pembahasan utama pada wawancara ini 

lebih ditekankan pada teknik serta membahas pertanian perkotaan pada secara 

mendetail.  
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3.3.3 Dokumentasi 

Menurut Sugiyono (2013: 240) dokumen merupakan catatan peristiwa yang 

sudah berlalu. Dokumentasi berupa catatan tertulis, rekaman suara, foto dan 

lainnya akan dikumpulkan untuk melengkapi proses pengerjaan penelitian ini. 

 

3.3.4 Studi Literatur  

Studi literatur merupakan metode pengumpulan data yang berhubungan 

dengan topik yang diangkat di dalam penelitian. Pada metode ini, menggunakan 

berbagai literatur yang berhubungan dengan Perancangan Buku Ilustrasi Pertanian 

Perkotaan sebagai Solusi Ketahanan Pangan kota Surabaya, seperti jurnal 

penelitian terdahulu, buku-buku, dan artikel yang diperoleh dari perpustakaan atau 

website. 

 

3.4 Teknik Analisis data 

3.4.1 Reduksi Data 

Teknik ini digunakan untuk mempersempit masalah sehingga mendapat 

rumusan masalah yaitu bagaimana merancang buku ilustrasi mengenai urban 

farming di wilayah kota Surabaya. 

 

3.4.2 Penyajian Data 

Penyajian data dapat dilakukan yang berbentuk catatan di lapangan. Pada 

langkah ini peneliti akan menyusun data yang akan disimpulkan menjadi sebuah 

makna untuk mendukung perancangan buku ilustrasi mengenai urban farming di 

wilayah kota Surabaya sebagai media kampanye sosial.  

 

3.4.3. Verifikasi Kesimpulan 

Tahap ini digunakan untuk menarik kesimpulan berdasarkan informasi yang 

didapat dari langkah analisis sebelumnya mengenai buku ilustrasi, lalu akan 

didapat keywords yang dapat membantu proses perancangan buku. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

 Pembahasan yang ada di bab IV ini menjelaskan mengenai hasil dan 

analisis data dari wawancara, observasi, serta tahapan-tahapan yang dimaksud 

meliputi tahap analisis data, hasil studi literatur, hasil studi kompetitor, penentuan 

konsep dan keyword, serta adanya elementary sketch sebagai perancangan awal. 

 

4.1 Hasil dan Analisi Data 

4.1.1 Hasil Observasi 

Observasi dilakukan di kawasan perumahan Semolowaru Indah II sebagai 

contoh studi kasus untuk pertanian perkotaan. Observasi dilakukan pada tanggal 

10 Juli 2020 dengan mengamati lahan kosong, pemanfaatannya sebagai lahan 

pertanian perkotaan hingga perawatan tanaman.  

Pada hasil observasi yang dilakukan peneliti, peneliti menemukan bahwa 

pemanfaatan lahan kosong pada area perumahan selain dimanfaatkan sebagai 

lahan parkir untuk warga, juga dimanfaatkan sebagai lahan pertanian tanaman-

tanaman obat seperti brotowali, kencur, jahe, dan lain sebagainya. Pada beberapa 

lahan, juga dapat ditemukan aplikasi teknologi pertanian perkotaan seperti 

hidroponik, komposter, hingga pemanfaatan ruang kosong sebagai lokasi 

budidaya jamur. Perawatan dari lahan pertanian tersebut diurus oleh salah satu 

warga yang dipercaya untuk merawat lahan pertanian urban. Namun, beberapa 

kendala masih dapat ditemui seperti kurangnya konsistensi warga untuk merawat 

tanaman dan cenderung menyerahkan tanggung jawab perawatan tanaman kepada 

salah satu perwakilan warga saja. Hal tersebut berdampak pada kurang 

maksimalnya perawatan dari tanaman-tanaman tersebut sehingga tidak dapat 

menghasilkan tanaman yang berkualitas.  
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4.1.2 Hasil Wawancara 

Dalam penelitian ini dilakukan  pengumpulan data dengan teknik 

wawancara sebagai teknik pengumpulan data primer. Metode wawancara ini 

dilakukan secara langsung untuk mendapatkan informasi-informasi lebih 

mendalam mengenai program urban farming yang dicanangkan oleh Pemkot 

Surabaya, penerapannya pada masyarakat, kendala yang dihadapi serta solusi 

yang dibutuhkan untuk membantu sosialisasi mengenai pertanian perkotaan.  

Wawancara pertama dilakukan kepada Ibu Antin Kusmira, selaku Kepala 

Divisi Pengembangan Pertanian Perkotaan Dinas Ketahanan Pangan dan 

Pertanian (DKPP) Kota Surabaya. Wawancara dilakukan pada tanggal 5 Juni 2020 

pada pukul 16.00 WIB, yang menjelaskan mengenai kondisi ketahanan pangan 

kota Surabaya yang masih kurang, terlebih di kondisi pandemi saat ini. Maka dari 

itu dibutuhkan adanya pertanian perkotaan sebagai upaya memenuhi ketahanan 

pangan masyarakat Kota Surabaya. Selaku Kasi Pengembangan Pertanian 

Perkotaan DKPP Surabaya, Ibu Antin Kusmira menjelaskan bahwa meskipun 

sosialisasi program pertanian perkotaan seperti penyuluhan, pembagian bibit serta 

pendampingan untuk penerapan urban farming sudah digalakkan sejak tahun 2009 

dan sudah merata di 31 kecamatan di Surabaya, namun masih terdapat beberapa 

kendala yang menghambat tercapainya ketahanan pangan mandiri bagi warga 

Kota Surabaya. Beberapa kendala yang dihadapi, di antaranya adalah kurangnya 

konsistensi dari warga yang menerapkan urban farming tersebut sehingga tujuan 

dari program pertanian perkotaan belum tercapai dengan maksimal. Pada 

wawancara tersebut, dijelaskan juga bahwa solusi dari permasalahan tersebut 

selain diadakannya kompetisi lingkungan kampung hijau dan sehat, juga 

diperlukan adanya sinergi antara warga, perangkat kelurahan atau kecamatan, 

peran dinas terkait dan juga bantuan dari berbagai pihak lain seperti kerjasama 

dengan pihak akademisi yang bertujuan untuk mempermudah sosialisasi dan 

penerapan dari program urban farming pada seluruh lapisan masyarakat Kota 

Surabaya. 

Wawancara selanjutnya dilakukan kepada Ibu Nurindah, selaku Peneliti 

Utama di Balai Penelitian Tanaman pemanis dan Serat, Badan Penelitian dan 
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Pengembangan Pertanian, Kementrian Pertanian. Beliau menjelaskan bahwa, 

urban farming atau pertanian perkotaan merupakan langkah yang efektif untuk 

memenuhi kebutuhan nutrisi rumah tangga. Pertanian sayur dan buah pada 

lingkup rumah tangga akan menyuplai kebutuhan protein dan vitamin untuk 

keluarga sehingga dapat disimpulkan bahwa urban farming merupakan solusi 

yang efektif untuk masalah ketahanan pangan rumah tangga.  

Beliau menambahkan juga bahwa urban farming merupakan kegiatan yang 

mudah diaplikasikan pada lingkup rumah tangga dikarenakan satu-satunya syarat 

untuk penerapan urban farming hanya konsistensi agar pemeliharaan dan 

perawatan tanaman berjalan dengan maksimal. Berbagai teknik urban farming 

seperti vertikultur, hidroponik dan akuaponik juga dapat diterapkan dengan 

menyesuaikan kondisi lahan dan ruang  yang terdapat pada lingkungan sekitar 

sehingga proses urban farming lebih mudah diterapkan.  

Sependapat dengan Ibu Antin Kusmira, Ibu Nurindah juga menyatakan 

bahwa kendala utama dari segi sumber daya manusia dalam penerapan urban 

farming terletak pada kurangnya konsistensi pelaku urban farming sehingga 

proses pemeliharaan dan perawatan tanaman berlangsung kurang maksimal. 

Beliau juga menambahkan bahwa perlu adanya lembaga yang menyediakan benih 

yang diproduksi di wilayah yang sesuai sehingga benih tersebut dapat 

menghasilkan tanaman yang memiliki daya tahan lebih kuat serta proses 

kelangsungan urban farming dapat diterapkan secara berkelanjutan.  

Disampaikan oleh Ibu Nurindah, solusi dari kendala yang telah diuraikan di 

atas adalah memaksimalkan sosialisasi mengenai keberhasilan urban farming 

melalui berbagia lini media, di antaranya adalah media sosial daring serta 

menetapkan target dari sosialisasi tersebut dengan tepat sasaran agar proses 

sosialisasi dapat berlangsung dengan maksimal.  

 

4.1.3 Hasil Dokumentasi 
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Gambar 4.1 Dokumentasi Urban Farming 

 

4.1.4 Hasil Studi Literatur 

Menurut hasil studi literatur yang dilakukan terhadap buku Organic Farming 

for Sustainable Agriculture yang ditulis oleh Sarada Khrisnan, Vanaja Kankarla, 

dan George R. Smith menjelaskan bahwa urban agriculture atau bisa disebut juga 

dengan urban farming dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi 

pertanian perkotaan, merupakan sebuah proses mengembangkan serta distribusi 

pangan serta produk lainnya melalui penanaman intensif serta peternakan yang 

dilakukan di lahan perkotaan. Perbedaan dari pertanian perkotaan dengan 

pertanian di daerah rural yaitu proses integrasi lingkungan pertanian terhadap 

lingkup perkotaan.  

Dalam lingkup perkotaan yang padat penduduk, pertanian perkotaan 

menawarkan alternatif pemanfaatan lahan yang serbaguna. Meskipun dalam 

perkembangannya pertanian perkotaan jamak ditemui di negara-negara 

berkembang, namun baru-baru ini, pertanian perkotaan dapat ditemui pula pada 

negara maju seperti Amerika. Secara fungsi, terdapat perbedaan tujuan antara 

pertanian perkotaan yang diterapkan di negara maju serta negara berkembang.  

Pada negara maju, kebanyakan lebih mengarah kepada fungsi rekreasional 

dan pada negara berkembang lebih banyak mengarah kepada ketahanan pangan. 
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Pada dasarnya, pertanian perkotaan menawarkan berbagai kelebihan pada 

berbagai bidang seperti ekonomi, lingkungan, dan sosial. Berbagai kelebihan pada  

bidang-bidang tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Gambar 4.2 Kelebihan Urban Farming 

     (Sumber: Organic Farming for Sustainable Agriculture, 2006) 

 

Berdasar studi literatur selanjutnya mengenai kampanye sosial yang didapat 

dari thesis yang ditulis oleh Marc Andrews yang berjudul “Social Campaigns”, 

menjelaskan bahwa kampanye sosial adalah sebuah usaha berskala besar yang 

bertujuan untuk mengomunikasikan ide serta gagasan melalui media sosial 

maupun komunikasi intrapersonal. Tujuan utama dari penyampaian ide dan 

gagasan tersebut adalah merubah tingkah laku serta kebiasaan masyarakat dan 

komunikasi yang bertujuan untuk mengubah tingkah laku masyarakat dapat 
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disebut sebagai proses persuasi. Proses persuasi merupakan sebuah proses 

simbolis dimana komunikator berusaha untuk meyakinkan orang lain untuk 

merubah kebiasaan maupun tingkah laku terkait sebuah isu melalui penyampaian 

sebuah pesan tanpa adanya pemaksaan.  

Terdapat perbedaan mendasar antara kampanye sosial dengan periklanan. 

Perbedaan tersebut terletak pada tujuan dari kegiatan kampanye sosial dan 

periklanan. Periklanan bertujuan untuk mempromosikan sebuah merk, dan 

mendorong konsumen untuk mengonsumsi produk dari merk tersebut serta 

menciptakan perasaan positif dari sebuah merek. Berkebalikan dengan hal 

tersebut, kampanye sosial tidak bertujuan mempromosikan sebuah merk dan tidak 

mendorong masyarakat untuk melakukan hal-hal yang dituju oleh proses 

periklanan. Pada prakteknya, proses kampanye sosial juga bersifat lebih 

kontroversial dari periklanan. Proses kampanye sosial lebih menekankan pada 

aspek sosial, nilai-nilai, prasangka, dan seringkali bertujuan untuk melawan 

perusahaan besar seperti perusahaan bir, tembakau, dan sebagainya.  

Penggunaan elemen ilustrasi sebagai bagian dari kampanye sosial 

mempermudah masyarakat untuk dapat memahami kampanye sosial tersebut. 

Elemen ilustrasi berperan pada proses penyampaian pesan kepada audiens 

sehingga audiens dapat dengan lebih mudah memproses informasi dan 

mempengaruhi tingkah laku audiens. Penelitian psikologi menjelaskan bahwa 

penggunaan elemen ilustrasi dapat lebih banyak memancing respon emosional 

audiens dan penggunaan teks dapat lebih memancing respon analisa dari audiens 

tersebut. Pada penelitian psikologi, informasi yang dapat memancing emosi 

audiens disebutkan sebagai “Vivid Information”. Informasi yang jelas dan konkrit 

bersifat lebih persuasif daripada informasi yang bersifat sebagai analisa abstrak.  

4.1.5 Studi Kompetitor 

Bertanam Hidroponik Gak Pake Masalah 

Studi Kompetitor dalam penelitian ini adalah buku yang ditulis oleh 

Purwadaksi Rahmat yang berjudul “Bertanam Hidroponik Gak Pake Masalah”. 

Buku tersebut membahas mengenai teknik menanam dengan teknologi hidropnik, 
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mulai dari perlatan yang dibutuhkan, tanaman yang dapat dibudidayakan dengan 

sistem hidroponik hingga perawatan untuk tanaman hidroponik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Gambar 4.3 Kover Bertanam Hidroponik Gak Pake Masalah 

 

Keunggulan dan Kelemahan buku ini: 

- Keunggulan 

Menjelaskan secara lengkap mengenai pertanian hidroponik mulai 

dari awal hingga perawatannya. Mulai dari alat dan bahan hingga tanaman 

dan penyakit yang seringkali menjangkiti tanaman hidroponik. 

- Kelemahan 

Buku ini hanya menjelaskan mengenai teknologi hidroponik dan 

penerapannya. Sedangkan pada proses aplikasinya, teknologi hidroponik 

masih memiliki beberapa kekurangan seperti terlalu menghabiskan banyak 

ruang.  
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4.2 Hasil Analisis Data 

4.2.1 Reduksi 

Dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi, studi literatur, dan juga studi 

kompetitor maka ditemukan data-data yang selanjutnya penulis akan mereduksi 

data hasil penelitian seperti berikut. 

1. Observasi 

Pemanfaatan lahan kosong sebagai lahan urban farming sudah banyak 

ditemukan, namun pada penerapannya masih kurang adanya konsistensi serta 

komitmen warga dalam merawat lahan urban farming. 

2. Wawancara 

a. Kondisi ketahanan pangan kota Surabaya masih bisa dibilang kurang 

memenuhi kebutuhan pangan warga kota Surabaya, terlebih dalam kondisi 

kemarau panjang atau dala kondisi sulit seperti saat adanya wabah atau 

pandemi. 

b. Upaya dari DKPP untuk proses sosialisasi mengenai urban farming dimulai 

dari penyuluhan, pembagian bibit, hingga mengadakan pasar tani untuk 

mempertemukan petani dengan pelanggan secara langsung telah 

berlangsung secara merata di 31 kecamatan, namun masih belum mencapai 

ke 160 kelurahan di Surabaya.  

c. Hambatan dalam penerapan program urban farming seringkali dari masalah 

konsistensi serta komitmen warga sehingga hasil dari urban farming kurang 

maksimal. 

d. Tidak ada syarat khusus untuk penerapan urban farming sehingga dapat 

diaplikasikan di berbagai lahan dan media. 

e. Solusi terhadap permasalahan pada penerapan urban farming dapat diatasi 

dengan sosialisasi tepat sasaran. Perlu juga adanya sinergi antara warga, 

pihak terkait, serta akademisi untuk menyosialisasikan perihal urban 

farming serta menerapkan dengan konsisten sehingga mendapatkan hasil 

yang maksimal.  

3. Studi Literatur 
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a. Hasil dari studi literatur buku “Organic Farming for Sustainable 

Agriculture” diperoleh data mengenai pertanian perkotaan secara general.  

b. Pada buku “Social Campaigns” yang merupakan thesis dari Marc Andrews 

didapatkan data mengenai kampanye sosial serta perbedaannya dengan 

periklanan. 

4. Studi Kompetitor 

Maraknya tren mengenai urban farming menyebabkan banyaknya 

buku pertanian yang membahas mengenai urban farming, namun belum ada 

buku urban farming yang menjelaskan secara keseluruhan mulai dari 

teknik, jenis tanaman yang bisa ditanam, hingga, penyakit serta hama yang 

dapat menjangkiti tanaman urban farming. 

 

4.2.2 Penyajian Data 

1. Kegiatan urban farming merupakan kegiatan yang memiliki banyak manfaat 

mulai dari solusi ketahanan pangan rumah tangga hingga penghematan rumah 

tangga dari segi ekonomis.  

2. Sosialisasi urban farming harus dilakukan selain tepat sasaran kepada para 

pelaku urban farming namun juga harus dapat menjangkau berbagai pihak 

sehingga kegiatan urban farming tidak didominasi oleh kalangan maupun 

gender tertentu.  

3. Pemanfaatan lahan sebagai penerapan pertanian perkotaan sudah lama 

berlangsung dan sudah didukung pemerintah Kota Surabaya sejak tahun 

2010. Namun pada penerapannya masih banyak ditemui hambatan-hambatan, 

seperti konsistensi serta komitmen dari para pelaku pertanian perkotaan.  

 

4.2.3 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dokumentasi, studi literatur, dan 

studi competitor maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa kegiatan urban farming 

atau pertanian perkotaan adalah sebuah kegiatan esensial yang memiliki banyak 

manfaat. Pengaplikasiannya pada tingkat rumah tangga jika diterapkan secara 

konsisten akan menghasilkan banyak manfaat seperti ketahanan pangan rumah 
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tangga hingga penghematan ekonomi rumah tangga. Beberapa kegiatan sosialisasi 

telah diadakan Pemkot sejak tahun 2010 namun pada pengaplikasiannya masih 

banyak ditemui hambatan-hambatan seperti kurangnya komitmen dan konsistensi 

pelaku urban farming. Sosialisasi pertanian perkotaan dengan sistem edukasi 

mengenai urban farming secara lengkap dan menyeluruh diharapkan dapat 

membantu sosialisasi urban farming sehingga kegiatan urban farming dapat 

diterapkan oleh berbagai kalangan.  

 

4.3 Konsep 

Kegiatan urban farming sebagai salah satu solusi ketahanan pangan rumah 

tangga perlu disosialisasikan dengan cara yang menarik, lengkap, serta 

menyeluruh. Proses sosialisasi pertanian perkotaan melalui media buku 

diharapkan penyajian data mengenai urban farming dapat disajikan secara lengkap 

dan meyeluruh sehingga mempermudah proses penerapan urban farming pada 

bermacam kalangan.  

 

4.3.1 Segmentasi, Targeting, Positioning 

1. Segmentasi  

a. Geografis (Wilayah tempat tinggal) 

Wilayah : Surabaya dan sekitarnya 

Negara  : Indonesia 

Ukuran  : Wilayah urban dan sub urban 

Iklim   : Tropis 

b. Demografis 

Usia    : 25 – 34 tahun. 

Jenis Kelamin   : Laki-laki dan perempuan. 

Profesi   : Swasta/Wiraswasata, rumah tangga 

Status Keluarga : Menikah dan belum menikah. 

c. Psikografis 

Gaya hidup   : Aktif, gemar membaca, memiliki keingin tahuan  

tinggi, dan hobi menanam 
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Kepribadian  : Memiliki rasa ingin tahu tinggi dan aktif 

 

2. Targeting 

Target yang dituju adalah dewasa muda dari kalangan menengah dengan 

usia 25 - 34 tahun. 

3. Positioning 

Positioning merupakan hal yang penting untuk diperhatikan dalam 

Perancangan Buku ilustrasi petanian perkotaan teknik drawing sebagai media 

kampanye yang bertujuan untuk perbaikan kualitas udara kota Surabaya. 

Perbedaan buku ini daripada buku pertanian sejenis adalah dominasi penggunaan 

ilustrasi sebagai sarana penyampaian informasi sehingga meminimalisir teks dan 

memaksimalkan penyampaian informasi melalui media ilustrasi. Penggunaan 

ilustrasi dirancang sesuai dengan prinsip dan kaidah desain sehingga elemen 

ilustrasi seperti tabel, grafik, dan ilustrasi dapat diterapkan dengan tepat guna dan 

memaksimalkan penyampaian informasi mengenai pertanian perkotaan. 
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4.3.2 Tabel Analisa SWOT 

 

Gambar 4.4 Tabel SWOT  

        

4.3.3 Unique Selling Proposition 

Unique selling proposition dapat didefinisikan sebagai fitur maupun 

kelebihan dari sebuah produk yang membuat produk tersebut unik dibandingkan 

dengan produk sejenis yang beredar di pasaran.  Keunikan tersebut dapat 
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mempengaruhi pembeli untuk memilih produk tertentu dibanding produk lain 

yang sejenis.  

Keunikan dari buku ilustrasi mengenai pertanian perkotaan ini terletak pada 

dominasi elemen ilustrasi seperti grafik, tabel, serta ilustrasi sehingga 

mempermudah penyampaian informasi mengenai seluk-beluk tanaman, teknik 

menanam, hingga perangkat pendukungnya. Penggunaan elemen ilustrasi 

disesuaikan dengan prinsip-prinsip desain sehingga dapat menunjang informasi 

tekstual pada buku ini dan menambah daya tarik dari buku ini.  

 

4.3.4 Key Communication Message 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 Keyword Communication Message 

 

4.3.5. Deskripsi Konsep 

 Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dokumentasi, studi literatur, dan 

studi kompetitor didapatkan keyword communication massage utama yaitu 

“Dynamic”. Kata “dynamic” yang jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia 
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berarti dinamis. Dinamis memiliki makna sebagai penuh semangat sehingga dapat 

menyesuaikan dengan cepat.  

Penggunaan keyword “dynamic” pada penerapannya di buku itu yaitu 

melalui penyesuaian elemen ilustrasi dan teks dengan informasi yang disampaikan 

sehingga informasi dapat disampaikan secara efektif kepada pembaca.   

 

4.4 Perancangan Kreatif 

4.4.1 Tujuan Kreatif 

Tujuan utama dari Perancangan Buku Ilustrasi Pertanian Perkotaan sebagai 

Upaya Kampanye Sosial mengenai Ketahanan Pangan kota Surabaya adalah 

menyosialisasikan gerakan bercocok tanam pada ruang perkotaan yang cenderung 

terbatas. Buku ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lengkap serta 

komprehensif dalam upaya sosialisasi mengenai pertanian perkotaan atau urban 

farming. Penggunaan elemen ilustrasi sebagai elemen dominan, dimaksudkan 

sebagai daya tarik utama dari buku ini dan juga untuk memaksimalkan proses 

penyampaian informasi dari buku ini terhadap pembaca.  

Tujuan akhir dari buku ini adalah, dengan adanya informasi yang lengkap 

mengenai kegiatan urban farming, diharapkan terjadi peningkatan yang signifikan 

terhadap penerapan urban farming di kota Surabaya, serta meningkatnya penggiat 

urban farming di kota Surabaya sehingga berdampak pada ketahanan pangan kota 

Surabaya. 

 

4.4.2 Strategi Kreatif 

Untuk meningkatakan brand awareness, dalam merancang buku ilustrasi 

mengenai pertanian perkotaan, dibutuhkan perencaan yang tertata mulai dari 

pemilihan judul buku, pemilihan font, hingga tata letak serta palet warna.  

A. Format dan Ukuran Buku  

Perancangan buku ilustrasi urban farming ini menggunakan kover buku 

berukuran 18,4 cm x 25,4 cm. Isi halaman berjumlah 60 halaman belum termasuk 

kover depan dan belakang. Format buku terdiri dari kover depan, kover belakang, 

kata pengantar, daftar isi, isi, dan daftar pustaka. Isi buku ini menggunakan kertas 
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bookpaper 70gsm dan untuk cover menggunakan artpaper 260gsm dengan 

laminasi doff dan finishing softcover. Format serta ukuran buku ini dipilih 

berdasar konsep “Dynamic” sehingga pada penerapannya perancangan buku ini 

dibuat dengan memperhatikan sifat mudah dibawa, praktis, dan efisien.   

A.1 Bahasa 

Pemilihan bahasa merupakan hal penting dalam proses perancangan sebuah 

buku. Hal tersebut disebabkan karena penggunaan bahasa dapat mempermudah 

penyampaian sebuah informasi kepada target yang dituju.  

Bahasa utama yang diguanakan dalam buku ini adalah Bahasa Indonesia. 

Hal tersebut bertujuan agar pembaca dapat lebih mudah memahami maksud serta 

informasi yang disampaikan. Penggunaan Bahasa Indonesia juga dapat membantu 

informasi yang disampaikan agar sesuai target dan dapat dipahami oleh berbagai 

kalangan. 

Selain penggunaan Bahasa Indonesia, penggunaan Bahasa Latin juga 

diperlukan dalam menulis jenis-jenis tanaman, hal tersebut dikarenakan 

penggunaan Bahasa Latin dapat membantu pembaca untuk mengenali spesies 

tanaman. Penggunaan Bahasa Latin juga dapat membantu pembaca untuk 

membedakan jenis dan spesies tanaman karena tiap jenis dan spesies tanaman 

memiliki karakter serta teknik perawatan yang berbeda. 

A.2 Judul 

 Sesuai dengan proses SWOT, STP, dan USP yang telah dilakukan, 

ditemukan permasalahan utama dari terhambatnya kegiatan urban farming adalah 

konsistensi serta motivasi dari para pelaku urban farming. Maka dari itu perlu 

dipilih judul yang dapat memotivasi para pelaku urban farming ketika membaca 

buku ini. Berdasar dari hal tersebut, peneliti memutuskan menggunakan frase 

“Musim Panen” sebagai judul buku ini. Penggunaan frase “Musim Panen” diharap 

dapat menimbulkan imajinasi, harapan serta memotivasi pembaca dari buku ini 

agar dapat memaksimalkan kegiatan pertanian perkotaan sehingga menghasilkan 

hasil panen yang memuaskan.  
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A.3 Subjudul 

Subjudul yang digunakan dalam buku ilustrasi ini yaitu, “Urban Farming 

untuk Pemula”. Subjudul tersebut dipilih karena dapat menjelaskan secara singkat 

kepada calon pembaca dekripsi mengenai buku ini. Subjudul tersebut dipilih juga 

berdasarkan alasan untuk menarik calon pembaca yang awam dengan urban 

farming dan penerapannya agar dapat mempelajari urban farming melalui buku 

ini.  

  

A.4 Teknik Ilustrasi   

Teknik ilustrasi merupakan cara yang akan digunakan dalam proses 

pembuatan ilustrasiisasi sebuah karya. Teknik ilustrasi utama yang digunakan 

dalam perancangan buku ilustrasi ini yaitu menggunakan teknik manual drawing 

dengan media utama pensil warna. Penggunaan pensil warna sebagai media utama 

dalam ilustrasiisasi buku ini dikarenakan penggunaan pensil warna dapat 

mendukung proses ilustrasiisasi dari informasi yang disajikan seperti teknik 

menanam, gambar buah dan sayur serta ilustrasiisasi teks sebagai headline 

maupun keterangan penjelas.   

 

A.5 Layout 

Layout diartikan sebagai tata letak atau penataan elemen-elemen ilustrasi 

yang akan digunakan sehingga dapat menarik perhatian pembaca tanpa 

mengurangi keterbacaan informasi. Teknik layout yang digunakan adalah Teknik 

Multicolumn dengan teori Mix It Up. Teori Mix It Up adalah teori layout yang 

memanfaatkan elemen ilustrasi yang beragam dan ditata dengan memanfaatkan 

ruang serta pengaturan ukuran sehingga tidak mengorbankan keterbacaan 

informasi (Beth Tondreau, 2008). Penggunaan layout tersebut dikarenakan buku 

ilustrasi ini menggunakan elemen ilustrasi yang beragam dan diperlukan penataan 

yang sesuai agar informasi yang disampaikan dapat terbaca dengan jelas.  
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A.6 Jenis Huruf 

Pemilihan font dalam penyertaan informasi tekstual pada buku ini 

menggunakan dua jenis font, primary font dan secondary font. Primary font 

merupakan font utama yang digunakan sebagai headline, judul, judul bab, dan 

elemen utama lainnya, sedangkan secondary font atau font sekunder digunakan 

untuk informasi tekstual yang berperan sebagai penjelas dari judul utama.  

Pemilihan font didasari dari prinsip dinamis yang ditemukan pada proses 

keyword communication message. Prinsip dinamis yang digunakan pada 

pemilihan jenis font mewakili font dengan kesan semi formal, minimalis, 

memiliki keterbacaan tinggi serta dapat menyesuaikan konteks ilustrasi yang 

terdapat pada buku ilustrasi ini. Jenis font yang dapat mewakili sifat-sifat tersebut 

adalah jenis font sans serif. Jenis font sans-serif memiliki karakter tebal tipisnya 

sama, tidak memiliki kait di ujungnya (atau dalam ilmu tipografi disebut dengan 

serif), serta memiliki tebal yang sama rata atau disebut dengan monoweight.  

Berdasar dari penjabaran di atas, maka didapatkan font bernama Univers LT 

Std sebagai jenis font yang dapat mewakili uraian di atas. Univers LT Std pada 

buku ini digunakan sebagai primary font dan juga secondary font dengan pembeda 

pada superfamily yang dipilih. Pada primary font, akan digunakan Univers LT Std 

dengan superfamily 65 Bold dan untuk secondary font dipilih 55 Roman. 

Penggunaan jenis font yang sama untuk primary font dan secondary font didasari 

alasan untuk memaksimalkan keterbacaan serta meminimalisir kebingungan 

pembaca antara informasi teks dan elemen ilustrasi yang ditampilkan pada tiap 

halaman.  
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Gambar 4.6 “Univers Lt Std 65 Bold” Primary font 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7 “Univers Lt Std 55 Roman” Secondary font 

 

 

A.7 Warna 

Palet warna yang digunakan di buku ilustrasi ini didasari dari pemilihan 

keyword communication message utama yaitu dinamis. Warna yang dipilih untuk 

dapat mewakili keyword communication message di atas yaitu hijau dan oranye. 

Menurut Opara dan Cantwell (2014: 166), oranye menimbulkan impresi aktif, 

enerjik, dan ceria sedangkan hijau menimbulkan impresi  pertumbuhan, hubungan 

kepada alam, dan damai. Kedua warna tersebut dipilih sebagai palet warna 

dominan dalam buku ini.  
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Gambar 4.8 Palet warna dinamis 

 

4.4.3 Perancangan Sketsa Desain Layout 

Perancangan sketsa desain layout ini menggunakan kata kunci “Dynamic” 

sebagai hasil dari proses pencarian keyword communication message. Pada tahap 

ini, penulis akan menyerteakan desain unuk kover buku, x-banner, poster, dan 

merchandise seperti apron, polybag, dan seed bag. 

A. Sketsa Judul 

Perancangan judul memperhatikan kata kunci utama pada proses pencarian 

keyword communication message yaitu “dynamic”. Kata kunci dynamic 

digambarkan dengan bentuk yang tidak bersudut untuk menggambarkan bentuk 

yang luwes dan fleksibel. Dari sketsa yang ditampilkan di bawah, yang digunakan 

sebagai judul buku adalah pilihan b.  
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Gambar 4.9 Sketsa judul buku 

B. Sketsa Kover Buku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.10 Sketsa kover buku 

 

Sketsa kover buku di atas menggambarkan rencana layout kover buku depan 

dan belakang. Penggunaan warna pada kover buku didasar dari pemilihan palet 

warna yang sudah dikemukakan di atas. Gambar pada kover buku menggunakan 

jenis-jenis sayur dan buah yang dapat dikembangkan pada penerapan urban 

farming.  
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c. Sketsa X-banner 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.11 Sketsa x-banner 

Sketsa x-banner di atas digunakan sebagai media promosi untuk buku 

ilustrasi urban farming. Dicetak menggunakan bahan PVC dengan ukuran 60cm x 

160cm.  

 

d. Sketsa Poster 

Poster di bawah dirancang dengan tetap memperhatikan pemilihan warna 

berdasar palet yang sudah ditentukan serta disesuaikan dengan keyword dynamic 

yang sudah ditentukan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.12 Sketsa poster 
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E. Sketsa Polybag 

Pada gambar di atas merupakan sketsa layout dari polybag yang digunakan 

sebagai merchandise untuk media promosi dari buku ilustrasi ini. Gambar logo 

pada buku ini dicetak menggunakan stiker transparan dan ditempelkan pada 

polybag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.13 Sketsa Polybag 

 

F. Sketsa Seed Bag 

Berikut merupakan sketsa layout untuk seed bag. Desain terbut dicetak pada 

kertas stiker dan ditempel pada kantong berisi biji dan berfungsi sebagai 

merchandise untuk media promosi dari buku ini. Gambar di depan mewakili isi 

biji yang ada di dalam seed bag. 

Gambar 4.14 Sketsa seedbag 
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4.5 Implementasi Karya 

4.5.1 Media Utama 

Media utama ini menjelaskan mengenai implementasi desain akhir dari 

buku “Musim Panen; Urban Farming untuk Pemula”. Berikut pratinjau hasil 

desain buku ilustrasi ini: 

 

a. Desain Kover Buku 

Kover buku ini dicetak menggunakan kertas BC dan menggunakan laminasi 

doff sebagai finishing. Ukuran masing-masing sisi depan belakang yaitu 18,4cm x 

25,4 cm. Desain kover dipilih menggunakan ilustrasi dengan teknik pensil warna 

sebagai kisi-kisi dari tampak visual isi buku ini. 

 

Gambar 4.15 Kover Buku Musim Panen 
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b. Desain Halaman Daftar Isi 

Setiap lembar isi pada buku ini menggunakan kertas bookpaper 100gsm. 

Pada bagian daftar isi, desain yang digunakan adalah ilustrasi penuh dengan 

layout yang dinamis namun tetap sesuai runtutan alur mata saat membaca.  

 

Gambar 4.16 Desain Daftar Isi 
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c. Desain Kata Pengantar 

Desain kata pengantar menggunakan jenis circus layout dengan 

memaksimalkan white space agar pembaca terfokus pada tulisan.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.17 Desain Kata Pengantar 

     Sumber: Olahan Penulis, 2020 

 

d. Desain X-Banner 

Desain X-Banner dicetak dengan bahan vinyl berukuran 60cm x 160cm. 

Digunakan dengan tujuan menarik perhatian calon pembaca dengan menampilkan 

desain pratinjau buku dan juga rangkuman isi buku.  

 

e. Desain Poster 

Poster ditujukan sebagai media promosi pendukung dari x-banner. Poster 

dicetak dengan ukuran 29,7cm x 42cm dengan menggunakan kertas bookpaper 

100gsm.  
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Gambar 4.18 Desain X-Banner 

 

 

Gambar 4.19 Desain Poster 
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f. Desain Polybag 

Polybag merupakan wadah media tanam yang seringkali digunakan sebagai 

pengganti pot. Polybag banyak digunakan sebab memiliki daya tahan yang cukup 

kuat serta harga yang relatif murah.  

Polybag difungsikan sebagai media promosi pada buku ini. Polybag 

dibagikan gratis kepada setiap pembali buku ini disertai dengan bibit agar dapat 

membantu proses sosialisasi urban farming. 

 

g. Desain Seed Bag 

Desain seed bag atau kantung benih menggunakan plastik klip dengan 

ukuran 6 cm x 10 cm. diberi stiker label Musim Panen disertai dengan penjelasan 

mengenai biji di dalam kantung bibit tersebut. 

Gambar 4.20 Desain Seed Bag 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian dengan judul, “Perancangan Buku Ilustrasi Pertanian 

Perkotaan sebagai Kampanye Sosial Ketahanan Pangan Wilayah Surabaya” 

ditemukan beberapa permasalahan utmaa seperti tingginya urbanisasi yang 

berdampak pada pasokan bahan pangan mentah untuk daerah Surabaya. Maka dari 

itu, urban farming atau pertanian perkotaan dapat menjadi salah satu solusi 

ketahanan pangan wilayah Surabaya. 

Perancangan buku ilustrasi ini disesuaikan oleh beberapa hal, di antaranya 

adalah segmentasi dan sasaran pasar serta permasalahan utama di lapangan, maka 

dari itu perancangan buku ini disesuaikan dengan adanya hal-hal yang sudah 

disebutkan di atas.  

Hasil dari penelitian ini yaitu merancang Buku ilustrasi sebagai sarana 

kampanye sosial mengenai ketahanan pangan Surabaya dengan desain yang 

disesuaikan dengan permasalahan serta memperhatikan simbol-simbol yang 

mewakili pertanian perkotaan. Setiap proses penelitian, pada akhirnya 

dikerucutkan dalam proses keyword communication message yang menemukan 

kata “dynamic” sebagai kata kunci utama dalam seluruh perancangan buku ini. 

Buku ini didominasi dengan ilustrasi manual menggunakan pensil warna 

dan spidol yang bertujuan untuk menarik perhatian pembaca serta mempermudah 

penyampaian informasi terhadap pembaca karena informasi disajikan dalam 

bentuk visual.  

Penggunaan Bahasa Indonesia juga disesuaikan dengan target pasar yang 

ditujukan kepada masyarakat sekitar kota Surabaya sehingga mempermudah 

penyampaian informasi kepada pembaca. Buku ini juga memuat jenis-jenis 

taaman yang dapat dibudidayakan di pekarangan rumah seperti jenis tanaman 

sayur, buah, ataupun tanaman obat keluarga. 
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5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil dari penelitian dengan judul “Perancangan Buku 

Ilustrasi sebagai Media Kampanye Sosial Ketahanan pangan untuk Kota 

Surabaya”, maka didapatkan saran bagi peneliti selanjutnya yang sekiranya 

memiliki topik yang sama dengan penelitian ini yaitu: 

1.  Memperdalam materi setiap bab teknik urban farming seperti teknik 

vertikultur, hidroponik, dan aquaponik.  

2.  Melengkapi dan memperbanyak jenis tanaman yang dapat ditanam di 

pekarangan selain yang ada di buku ini.  
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