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Prakata

eiring dengan kesadaran masyarakat akan pentingnya kebutuhan

terhadap gizi, kesehatan, keindahan dan penghematan, maka banyak

cara untuk memenuhinya. Salah satu di antaranya yaitu dengan

memanfaatkan halaman rumah seefektif mungkin melalui sistem budidaya

terpadu. Sistem yang dilakukan ini merupakan simtem budidaya tanaman

dengan mengombinasikan berbagai komoditas tanaman yang cocok

ditanam pada lahan yang terbatas dapat memberikan keuntungan secara

langsung. Dari berbagai komdotas yang dapat ditanam pada lahan sempit

diantaranya adalah untuk tanaman sayuran, tanaman hias, tanaman obat

keluarga (toga), dan tanaman buah dalam pot (tabulampot). Semua ini kita

budidayakan di halaman rumah, yang pada akhirnya kita harapkan dapat

memberikan kontribusi terhadap kebutuhan gizi, kesehatan, keindahan,

penghematan dan kesejahteraan keluarga.

Buku ini disusun berdasarkan teori dan pengalaman penulis dalam

memanfaatkan halaman rumah dengan budidaya tanaman hortikultura

melalui sintem terpadu yang bertujuan selain dapat memberikan kontribusi

terhadap kebutuhan keluarga seperti yang disebutkan di atas tadi, juga yang

terpenting adalah mengingatkan kepada masyarakat luas betapa pentingnya

pemanfaatan teknologi untuk bidang pertanian pada lahan yang terbatas

dengan berorientasi kepada alam dan keamanan lingkungan. Penulis yakin

apabila semua ini diterapkan dalam setiap keluarga maka tujuan-tujuan

tersebut akan dapat kita wujudkan atau bahkan dapat membuka peluang

usaha baru yang cukup prospektif untuk dikembangkan.

Dan pada akhirnya penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari

sempurna, tetapi penulis yakin buku ini akan sangat berguna bagi para
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pembaca. Pembaca akan tertarik untuk memanfaatkan halaman rumah dan

termotivasi untuk selalu membuat inovasi yang berguna bagi semua pihak,

insya Allah, maka demi kesempurnaan buku ini penulis mengharapkan

kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca yang

budiman.

Bandung, September 2017

Penulis
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I. Pendahuluan

aman merupakan miniatur alam berukuran mini yang

berhubungan dengan nilai estetika dan dapat memberikan

kepuasan dan keindahan kepada siapapun yang

memandangnya. Keberadaan tanaman haruslah diperhatikan dengan

baik khususnya pada saat akan melakukan pembuatan taman itu sendiri.

Pembuatan taman harus dapat memberikan berbagai keuntungan dan

mempunyai dampak positif terhadap siapapun yang akan menikmati

keberadaan taman tersebut, baik itu kenyamanan, keamanan maupun

keindahan. Sekarang ini banyak dibuat taman kota, yang dijadikan

sebagai bagian dari lansekap kota, yang memadukan berbagai unsur

ruang yang membentuknya dan oleh fungsi spesifik yang

membatasinya. Taman kota dibuat dalam berbagai ragam ukuran

disesuaikan dengan fungsi peruntukan penggunaan taman tersebut serta

lebih bersifat sebagai “effective decorative”. Selain taman kota yang

ukurannya besar, alih fungsi lahan dijadikan sebagai perumahan dan

pemukiman membuat ruang hijau menjadi berkurang. Sehigga perlu

dilakukan pemanfaatan lahan pekarangan yang berguna untuk dijadikan

taman.

Perencanaan maupun perancangan kota dilakukan sebagai

penataan ruang bagi penduduk dan pengunjung untuk menciptakan

suatu tempat (making a space into a place), atau lebih dalam lagi menjadi

tempat layak huni (liveable place). ataupun agar menjadi tempat yang

lekat di hati ( a home). Karakter dari suatu kota adalah dominasi

bangunan, sempitnya lahan terbuka, perkerasan & minim penetrasi air,
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