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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 A.  Judul : CITY WALK DI PENGGAL JALAN SLAMET RIYADI 

SURAKARTA (PASAR PON-GLADAG) MODERN-

TRADISIONAL, Sebagai Upaya Mewujudkan Identitas dan Jati Diri 

Kota. 

                                                                  

 B.  Pengertian Judul 

  Untuk memahami pengertian dari judul di atas maka perlu diuraikan terlebih 

dahulu pengertian dari masing-masing kata yang menyusun judul tersebut : 

  City :  Kota. 1 

  Walk   :  Jalan. 1 

  Di    : Preposisi menunjuk tempat. 2 

  Penggal : Batasan antara. 2 

  Jalan : Tempat untuk lalu-lintas orang (kendaraan), perlintasan dari 

tempat ke tempat lain. 2 

  Slamet Riyadi : Menunjukkan nama tempat, kota.  

  Surakarta : Suatu wilayah atau daerah tingkat II yang dikepalai oleh 

seorang Bupati.  

  Pasar pon-Gladag : Menunjukkan nama tempat, kota.  

  Modern : Terbaru, mutakhir, sikap dan cara berpikir serta bertindak 

sesuai dengan tuntutan zaman. 2 

  Tradisional :  Sikap dan cara berpikir serta bertindak yang selalu berpegang 

teguh pada norma dan adat kebiasaan yang ada secara turun-

temurun. 2 

  Identitas : Ciri-ciri atau keadaan khusus. 2 

  Jati diri : Peradapan yang ditampilkan sepanjang sejarah. 2 

  Dengan demikian pengertian judul “ CITY WALK DI PENGGAL JALAN 

SLAMET RIYADI SURAKARTA (PASAR PON-GLADAG) MODERN – 

TRADITIONAL Sebagai Upaya Mewujudkan Identitas dan Jati Diri Kota”, dapat 
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diartikan sebagai cara menata atau mengatur suatu daerah / wilayah di penggal 

jalan Slamet Riyadi (Pasar Pon-Gladag) menjadi sebuah City Walk dengan konsep 

bentuk arsitektural yang modern-tradisional sebagai upaya mewujudkan identitas 

dan jati diri kota, dimana penggal jalan Slamet Riyadi Surakarta (Pasar Pon-

Gladag) sebagai ruang publik space yang berfungsi untuk area interaksi. 

 

 C.  Latar Belakang 

 1.  Kota Surakarta 

  Kota Surakarta merupakan salah satu diantara 10 kota besar di Indonesia 

yang saat ini sedang dalam proses pertumbuhan dan perkembangan yang pesat. 

Kota Surakarta terletak diantara 110 45” 15” – 110 45” 33” bujur timur dan 70 

36” – 70 56” lintang selatan (www.Kotamadya Surakarta.com). 

  Luas wilayah administratif Kotamadya daerah tingkat II Surakarta kurang 

lebih 4.404 Ha luas kawasan yang terbangun mencapai 88,47 % atau 508 Ha 
(RUTRK Kotamadya Surakarta 1993-2013) 

  Saat ini kota Surakarta telah berkembang menjadi kota besar yang 

mempunyai fungsi ganda yaitu sebagai pusat administrasi tingkat regional, kota 

industri, kota perdangangan, pariwisata, budaya, dan olah raga. Sebagai kota 

budaya Surakarta memiliki cirri, karakteristik, dan sifat yang khasdan patut 

dipertimbangkan dalam proses perencanaan yang tertuang dalam RUTRK 

Kotamadya Surakarta 1993-2013 seperti sebagai berikut : 

1. Sebagian besar kota dipengaruhi oleh kebudayaan dan kepercayaan Jawa 

tradisional dan sebagian kecil menganut faham feodalis. 

2. Mempunyai jiwa seni dan dunia usaha. 

3. Senang makan dan berekreasi. 

4. Pelan, tapi punya keinginan, bergerak maju dan pasti. 

5. Bertata karma etis Jawa yang masih kental. 

  Namun dilihat dari segi fungsi dan nilai arsitekturnya kondisi ruang publik 

di Surakarta kurang, karena tidak terkontrolnya aktivitas dimana keleluasaan 

manusia di dalam ruang tersebut untuk mampu berinteraksi sosial dan komunikasi 

belum mewadahi dan tidak terkendali aktivitasnya. Sehingga kurang terciptanya 
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keserasian, keselarasan, dan keseimbangan. Misalnya: fungsi pedestrian yang 

sebenarnya untuk pejalan kaki digunakan oleh pedagang kaki lima liar  sehingga 

menimbulkan ketidaknyamanan para pejalan kaki, kondisi parkir yang semrawut 

yang memanfaatkan badan jalan maupun jalur lambat sehingga mengakibatkan 

crosing antara penggun jalan, menjamurnya mall-mall dan caffe yang berdampak 

pada ketidakseimbangan ruang publik, kondisi taman kota yang mengalami 

penyempitan akibat intensitas bangunan tinggi sehingga kota menjadi semakin 

panas, kurangnya kualitas oksigen, tata masa yang semrawut. Dalam KTT Bumi 

di Rio De Jainero, 1995, idealnya 30 % luas kota adalah ruang terbuka hijau / 

taman kota (Wilonoyudho, 2001). 

  Dalam RUTRK 1913-2013 Pemerintah Kota Surakarta menetapkan standart 

untuk penyediaan fasilitas ruang terbuka bagi masyarakat adalah sebagai berikut : 

 
Tabel 1.1: Standar Fasilitas Ruang Terbuka 

FUNGSI LUAS ( M2 ) KAPASITAS (penduduk) 

Taman, tempat bermain  

250 

 

250 

Taman, tempat bermain  

2.250 

 

2.500 

Taman, tempat 

bermain, dan olah raga 

 

9.000 

 

30.000 

Taman, tempat 

bermain, dan olah raga 

 

24.000 

 

120.034 

Taman, tempat 

bermain, dan olah raga 

 

124.000 

 

490.030 

 

Sumber: RUTRK PEMDA Surakarta 

  

 2.  Isu-isu strategis pengembangan kota Surakarta 

 Kawasan budaya dan perdagangan di Surakarta, meliputi: 

  1. Mangkunegaran (sebagai kawasan wisata budaya) 

  2. Singosaren (sebagai kawasan perdagangan) 

  3. Pasar Klewer (sebagai kawasan perdagangan dan budaya) 
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  4. Kampung Kauman (sebagai kampung batik) 

 5. Slamet Riyadi ( sebagai kawasan perdagangan dan budaya melalui city 

walk) 

 Kekuatan 

 1. Citra kota Solo yang identik dengan kota budaya, pusat batik, belanja dan 

boga 

 2. Basis potensi objek dan daya tarik wisata yang dimiliki kota Solo (Keraton 

Kasunanan, Mangkunegaran, Triwindu, Jurug, Taman Sriwedari, dan 

sebagainya) 

 3. Struktur ruang kota yang mendukung (Jalan Slamet Riyadi) 

 4. Kemudahan aksesibilitas baik darat maupun udara (Bandara International 

Adisumarmo) 

 5. Kedekatan lokasi dengan pusat wisata (Yogyakarta) 

 

 
 

 Kelemahan 

 1. Manajemen dan pengembangan objek wisata yang masih lemah (kondisi 

objek yang kurang terpelihara, kemasan wisata yang kurang menarik) 

 2. Citra kota yang khas belum diimbangi pengembangan infra struktur dan 

fasilitas yang tepat 

 3. Permasalahan transportasi (kemacetan) pada beberapa segmen/spot 

strategis (Jalan Slamet Riyadi, Pasar Klewer, Nonongan, dan sebagainya) 
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 4. Kemudahan aksesibilitas baik darat maupun udara (Bandara International 

Adisumarmo) 

 5. Kedekatan lokasi dengan pusat wisata (Yogyakarta) 

 Tujuan 

 1. Meningkatkan citra kota Solo sebagai kota budaya dan pariwisata 

 2. Meningkatkan daya tarik wisata kota Solo sehingga mampu menarik 

kunjungan wisatawan baik domestik maupun internasional 

 3. Menggerakkan seluruh potensi ekonomi daerah sebagai pemacu tumbuh 

dan berkembangnya pariwisata secara berkelanjutan dengan 

mendayagunakan potensi alam dan budaya lokal 

 Dari beberapa isu-isu strategis pengembangan kota Surakarta, maka yang 

digunakan sebagai acuan/referensi dalam menyusun judul proyek tugas akhir ini 

adalah kawasan Slamet Riyadi. 

 

 3.  Rencana pengembangan Pemerintah kota Surakarta terhadap jalan 

Slamet Riyadi  

  Kawasan Slamet Riyadi adalah salah satu aset yang dibanggakan oleh 

masyarakat Surakarta. Kawasan tersebut merupakan suatu kawasan yang 

memiliki unsur budaya yang melekat pada jati diri kota Surakarta karena banyak 

warisan histories yang merupakan karya seni keindahan lingkungan kota dengan 

bangunan-bangunan budaya yang mewakili suatu gaya arsitektur dari suatu 

periode jaman dan mempunyai kaitan sejarah dengan tokoh-tokoh/peristiwa besar 

yang terjadi di masa lampau, dan juga merupakan pusat kota Surakarta yang 

memiliki rangkaian aktivitas saling berkaitan satu dengan lainnya, meliputi 

aktivitas perdagangan, administrasi, kebudayaan, rekreasi, dan sebagai tempat 

berkumpulnya warga kota, simpul sistem sirkulasi seluruh kota, jiwa dan otak 

kota yang memuat sarana pelayanan umum dengan konsentrasi tinggi.  

  Akan tetapi kondisi kawasan Slamet Riyadi sekarang telah mengalami 

perubahan yang diakibatkan karena pesatnya pertumbuhan penduduk dan 

kemajuan teknologi yang semakin canggih sehingga meningkatkan berbagai 

tuntutan kebutuhan, meningkatkan aktivitas, dan keadaan kualitas perkotaan yang 



 6

semakin tidak seimbang, seperti halnya: kota menjadi semakin panas, pengap, 

kualitas O2 (oksigen) yang menurun dan tata masa yang semrawut, nilai budaya 

mengalami kelunturan, padatnya arus lalu-lintas kendaraan, sirkulasi pejalan kaki 

yang kurang nyaman karena terhalang oleh beberapa shelter pedagang dan bahkan 

harus mlipir-mlipir di antara mobil-mobil yang parkir. Hal ini membuat 

Pemerintah Kota Surakarta berencana menata ulang kawasan Slamet Riyadi. 

Untuk itu Pemerintah Kota Surakarta menyusun rencana untuk mempermak 

wajah Surakarta di sepanjang jalan Slamet Riyadi dengan membuat sebuah city 

walk pada jalur lambat sisi utara Purwosari-Gladag sebagai ruang publik tanpa 

meninggalkan identitas Surakarta sebagai kota budaya (Suara Merdeka 16 Februari 

2006) 

 Adapun rencana pengembangan tersebut, yaitu: 

 - Revitalisasi kawasan Slamet Riyadi 

  Potensi kawasan: 

 1. Urat nadi perekonomian kota 

 2. Gerbang utama menuju objek wisata kota Solo 

 3. Memiliki badan jalan yang lebar (6 jalur) 

 4. Aksesibilitas mudah 

 5. Infrastruktur memadai 

 6. Vegetasi rindang 

  Permasalahan kawasan: 

 1. Fungsi kawasan belum maksimal 

 2. Peruntukan lahan kurang tertata 

 3. Traffic managament belum ada 

 4. Jalur lambat beralih fungsi menjadi area PKL dan parkir 

 5. Street furniture tidak memberi kesan karakter kota Solo 

 6. Pedestrian yang beralih fungsi menjadi area PKL 

 7. Taman kota yang kurang terawat 

 8. Jenis vegetasi yang kurang mewakili identitas dan karakter kota Solo 
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  Konsep pengembangan: 

 1. Penataan kawasan Slamet Riyadi melalui city walk sebagai GERBANG 

UTAMA KOTA SOLO dengan peningkatan karakter visual kawasan, 

vegetasi, street furniture dan area ruang terbuka kota. 

 2. Menciptakan kawasan Slamet Riyadi sebagai area 24 HOUR SHOPPING 

STREET dan PEDESTRIAN WAY 

 

 Berikut beberapa tanggapan dari masyarakat Surakarta terhadap pengembangan 

kawasan Slamet Riyadi dengan konsep city walk: 

  Koridor Slamet Riyadi dikembangkan ke city walk 

 
 

    Berdasarkan data quesioner dari 3 kelurahan diatas dapat disimpulkan 

bahwa masyarakat di kelurahan tersebut sangat mendukung dalam pengembangan 

kawasan Slamet Riyadi dengan konsep city walk. Dari ketiga kelurahan di koridor 

jalan Slamet Riyadi seluruh masyarakatnya 100 % menyetujui rencana 

pengembangan jalan Slamet Riyadi sebagai city walk. 
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  Perlukah pengaturan lalu-lintas ditata kembali 

 

 
    Dari grafik diatas masyarakat sangat mendukung terhadap pengaturan lalu-

lintas yang akan ditata kembali mengingat betapa pentingnya arus lalu-lintas 

dalam pengaturan kemacetan dan ketidakteraturan lalu-lintas di daerah 

perencanaan. Dari hasil penyebaran kuesioner pada masyarakat kelurahan 

Keprabon, kelurahan Kauman dan kelurahan Purwosari 100% masyarakat 

menyetujui penataan kembali lalu-lintas di jalan Slamet Riyadi.  

 

  Perlukah kehadiran PKL dalam city walk 
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    Dari grafik diatas masyarakat masih memerlukan PKL di daerah 

perencanaan karena PKL bisa dianggap menjadi bagian dari konsep city walk. 

 

  Bagaimana jika becak dihilangkan di Jl. Slamet Riyadi-Jl. Rajiman 

 
 

    Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa sebagian masyarakat tidak menyetujui 

untuk menghilangkan becak di daerah perencanaan karena sebagian masyarakat 

beranggapan bahwa becak merupakan alat transportasi yang penting bagi mereka. 
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 Tanggapan saudara jika program city walk menjadi bagian dari kegiatan 

pariwisata kota 

 
   Program city walk dalam daerah perencanaan sangat mendapat dukungan 

karena mampu menjadi bagian dari kegiatan dari pariwisata di kota Surakarta. 

 

 Kereta api menjadi bagian city walk Slamet Riyadi 
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   Dilihat dari grafik diatas dapat dilihat bahwa masyarakat sangat mendukung 

kereta api menjadi bagian city walk Slamet Riyadi mengingat hal ini merupakan 

suatu kekhasan dan keunikan serta ciri khas dari kota Surakarta. Ciri khas itu 

ditujukan dengan adannya rel kereta api yang masih aktif digunakan di jalan 

Slamet Riyadi. Letak rel tersebut berdampingan dengan jalan raya tetapi tidak ada 

pagar pemisahnya. 

 

 Perlukah diberi furniture yang menari dan artistik 

 

 
 

   Berdasarkan grafik diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat memberi 

dukungan yang sangat baik dalam pemberian furniture yang menarik dan artistik 

sehingga memberi kekhasan kota Surakarta di daerah perencanaan. 

 

  Bagaimana jika papan-papan reklame perlu ditertibkan 
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   Masyarakat sangat mendukung dengan adanya program penertiban papan-

papan reklame, hal ini disebabkan oleh ketidakteraturtan dalam pemasangan 

reklame sehingga mengurangi keindahan pada daerah perencanaan. 

 

  Kesimpulan 

   Berdasarkan hasil dari data grafik quesioner diatas secara keseluruhan 

masyarakat Surakarta sangat mendukung adanya proyek pengembangan kawasan 

Slamet Riyadi dengan konsep city walk. 

  

 4.  Gagasan pengembangan kawasan Slamet Riyadi penggal jalan Pasar Pon-

Gladag 

  Setelah mengkaji dan meneliti lebih dalam tentang kondisi, potensi serta 

permasalahan dari isu-isu strategis pengembangan kota Surakarta dari Pemerintah 

kota Surakarta terhadap pengembangan kawasan Slamet Riyadi melalui sebuah 

konsep city walk (Purwosari-Gladag), maka sebagai wujud kepartisipasian dalam 

mengembangkan kawasan Slamet Riyadi, saya selaku penulis mencoba 

menuangkan ide dalam judul proyek tugas akhir ini dengan judul City Walk di 

penggal jalan Slamet Riyadi Surakarta penggal jalan (Pasar Pon-Gladag), sebagai 

upaya untuk mewujudkan identitas dan jati diri kota. 
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Gambar 1.1: Penggal Jalan Pasar Pon-Gladag (Slamet Riyadi) 

Sumber: Solo Block Plan 

 

   Sebagai alasannya Slamet Riyadi merupakan kawasan yang potensial 

untuk menjadi ruang publik bagi  kaum urban kota Surakarta, dengan letaknya 

yang berada di pusat kota dan dekat area yang menjadi pusat konsentrasi masa di 

Surakarta. Maka untuk menjadikan Slamet Riyadi sebagai komoditi publik akan 

lebih mudah untuk menjaring pengunjung. 

  Begitu pula ketika memilih Slamet Riyadi sebagai site dari proyek city walk, 

lagi-lagi bukan karena city walk adalah solusi untuk kota Surakarta, melainkan 

dalam koridorlah gagasan city walk saya bawa ke Slamet Riyadi 

  Sebuah Ruang Publik seperti city walk akan sangat ideal ketika ditempatkan 

di area yang berdekatan atau menjadi pusat keramaian kota, dan Slamet Riyadi 

memiliki kapasitas untuk itu. Selain memiliki badan jalan lebar banyak terdapat 

warisan-warisdan historis berupa bangunan-bangunan lama, sehingga dapat 

dijadikan wisata budaya ditengah-tengah komoditas modern yang dapat 

mewujudkan identitas dan jati diri kota Surakarta. 

 

 5.  Tuntutan kebutuhan city walk di Surakarta 

   Ruang public (public space) yang saat ini sangat dibutuhkan bagi pusat 

perkotaan yang aktivitasnya sudah tidak terkontrol dan tidak terkendali sebagai 

akibat intensitas kepadatan penduduk yang semakin tinggi, perkembangan 

teknologi modern dan peradapan dunia yang semakin maju. Yang menjadi 

masalah disini adalah bagaimana mendesain sebuah ruang publik yang dapat 

U 
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menarik minat warga kota. Masyarakat metropolitan terutama golongan 

menengah ke atas cenderung lebih tertarik ruang-ruang terbuka seperti jalan raya, 

pasar, atau taman kota. Kemacetan atau tingkat polusi, tingkat keamanan dan 

kenyamanan yang rendah membuat warga kota Surakarta lebih memilih untuk 

mengeluarkan dana ekstra untuk sesuatu yang seharusnya bisa dinikmati secara 

gratis. Mereka lebih memilih berekreasi ke waterpark, cafe, bioskop, diskotik 

dibanding pergi ke taman-taman umum seperti Jurug dan Sriwedari.  

  Pusat perbelanjaan dan tempat hiburan baru juga bermunculan untuk 

menjawab kebutuhan sebagian warga kota akan ruang yang nyaman. Seakan mall 

menjadi ruang publik yang ideal karena memang mall telah menjadi tempat tujuan 

publik untuk berinteraksi sambil belanja. Namun, apakah selamanya warga kota 

akan dibiarkan terjepit dalam perangkap ruang publik yang semu yang justru 

mengesampingkan fungsi interaksi antar sesama individu kota. Bagaimana 

caranya memaksa kaum urban untuk berinteraksi atau membuat mereka tanpa 

sadar telah berinteraksi? City walk sebagai cara untuk memaksa kaum urban 

modern berinteraksi. Di jalan adalah jawabanya, maka jalan adalah sebenar-

benarnya ruang publik yang memiliki peranan besar bagi manusia sebagai 

mahkluk sosial. Di jalan, masyarakat kota semodern apapun dia besar 

kemungkinan untuk melihat manusia lain. Melihat wujud nyata manusia cantik 

yang sebelumnya hanya berupa visualisasi dua dimensi dikertas majalah, dan 

punya kesempatan untuk melemparkan koin ke mangkuk yang disodorkan 

seorang anak putus sekolah. 

  Jika koridor jalan ditata hingga menjadi daya tarik bagi masyarakat kota, 

jalan akan menjadi tujuan rekreasi. Dan secara sadar atau tidak kaum urban telah 

membuka kesempatan untuk berinteraksi. 

  Mengambil kota Surakarta sebagai lokasi city walk, sebenarnya ini hanya 

contoh sebuah kasus saja. Tapi mengapa Surakarta ? karena Surakarta merupakan 

kota yang unik (banyak warisan-warisan historis, peninggalan-peninggalan 

bangunan lama) dan masih terengah-engah dalam proses pencarian jati diri. 

Antara terpasung dengan label kota budaya yang sudah terlanjur tersematkan dan 

keinginan untuk memberontak menjadi kota metropolitan seperti layaknya ibu 
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kota. Pencarian jati diri menjadikan kota Surakarta masih punya peluang untuk 

dibentuk dan justru berpotensi menjadi ternd bagi kota-kota lain. Melalui city 

walk dapat mengajarkan nilai interaksi di tengah kemajuan zaman yang tidak bisa 

dibendung . Masih menyisipkan wisata budaya di era wisata belanja dan melihat 

potensi lokal yang dipenuhi dengan modernitas.  
 

  6.  Fungsi city calk 

 Dari beberapa tuntutan yang telah dijelaskan diatas maka fungsi dari 

perencanaan dan perancangan city walk di penggal jalan Slamet Riyadi Pasar Pon-

Gladag Surakarta tidak lain adalah sebagai salah satu alternatif guna mengontrol 

aktivitas pada ruang-ruang publik di Surakarta agar terkendali. Sehingga dapat 

menciptakan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan. Dengan konsep yang 

modern-tradisional diharapkan mampu mencegah menurunya nilai budaya 

ditengah-tengah modernitas, serta dapat mewujudkan identitas dan jati diri kota 

Surakarta melalui konservasi. 
 

 7.  Sejarah Slamet Riyadi 

              Slamet Riyadi pahlawan idola wong solo, kelahiran 26 Mei 1926, ayahnya

bernama Idris Prawiro Pralebdo yang adalah perwira prajurit jaman Kasunanan

PakubuwonoX. Nama asli Slamet Riyadi adalah Sukamto, namun karena sering 

sakit-sakitan, maka menurut adat orang Jawa, dia harus dijual kepada keluarga

lain, yaitu keluargo Warnenhardjo. Oleh keluarga Warnenhardjo nama Sukamto

diganti dengan Slamet. Setelah menginjak dewasa “ Slamet dibeli kembali “ oleh

orang tuanya, kemudian namanya ditambahi dan menjadi Slamet Riyadi.

Pendidikan dasar dan menengah dijalaninya di kota Solo di masa penjajahan

Belanda dan pendudukan Jepang. Ia giat dalam kepanduan (pramuka) yaitu 

anggota Pandu Truno Kembang dan kemudian Kepanduan Bangsa Indonesia 

(KBI).  

            Pengetahuan kebangsaan yang ia miliki selain dari kepanduan juga dari 

buku, diskusi dengan mereka yang memiliki jiwa kebangsaan. Bahkan dia berani 
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berdiskusi tentang kebangsaan dengan para gurunya yang berkebangsaan Belanda 

maupun Jepang.   

            Ketika perang Asia timur Raya meletus, Slamet Riyadi menyelesaikan SMP 

nya dan meneruskan Sekolah Pelayaran Tinggi (SPT) di Cilacap (zaman Jepang) 

dan lulus dengan pangkat sersan pelaut / rikugun dan ditempatkan di Jakarta. 

Kebetulan ketika itu para Daidansho, komanda batalyon Peta (pembela tanah air) 

secara rahasia merencanakan pemberontakan terhadap kekuasaan Jepang. Slamet 

Riyadi dan kawan-kawan seasrama menghubungi Daidancho Mr Kasman 

Singodimedjo untuk melarikan diri dari asrama dan ditampung di asrama batalyon 

Peta untuk bersama melawan Jepang. Karena sesuatu hal rencana tersebut gagal, 

Slamet Riyadi dan rekan-rekannya merencanakan melarikan diri dan suatu waktu 

tertentu berkumpul di Sleman-Yogyakarta.  

              Setelah Jepang menyerah kepada Sekutu, para pemuda mendesak Soekarta-

Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Para pemuda Solo bangkit dan 

berdirilah berbagai organisasi kesatuan pemuda bersenjata.  

            Para anggota eks Cilacap juga membentuk suatu kesatuan dengan 

persenjataan seadanya dengan nama Gabungan Pelaut Indonesia (GPI) dibawah 

pimpinan Djoko Moelyono, sedangkan para anggota eks Peta, Heiho membentuk 

Angkatan Muda Tentara (AMT) para pelajar dari tingkat SMP keatas juga 

membentuk kesatuan bersenjata seperti Laskar Kere, Alap-Alap, Jelata, Garuda 

dan lain-lain. Secara sendiri-sendiri atau terkordinasi mereka merebut 

persenjataan dan kekuasaan Jepang itu.  

           Pada 11 September 1945, KNI (Komite Nasional Indonesia) daerah Solo 

terbentuk ketuanya GPH Mr. Soemodiningrat. Pada 1 Oktober KNI daerah 

Surakarta mengadakan perundingan dengan Chookankaka (pemerintahan Jepang) 

di Solo, yang menghasilkan Perjanjian Penyerahan Kekuasaan kepada pihak 

Indonesia. Ternyata pihak tentara Jepang belum mau menyerahkan kekuasaannya. 

Karena itu pada 5 Oktober Chookankaka Watanalah bersama pimpinan KNI 
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Darun Surakarta mengadakan perundingan dengan Letnan Koma Dai T mase 

pimpinan tentara Dai Nipon di Solo (Masei Butai) hasilnya Jepang harus 

menyerahkan segala tanggung jawab atas seluruh Solo, senjata dan mesiu kepada 

KNI daerah Surakarta.  

            Perjanjian itu tidak diharaukan oleh kapten Sato, Komando Kenpeitai (Polisi 

Militer Jepang) di Solo. Alasannya mereka belum mendapat perintah dari Kaisar 

Jepang. Pemuda Solo marah dan mengepung markas Kenpentai (sekarang Hotel 

Cakra) dan mendesak agar Kenpentai meyerah. Tembak menembak pun terjadi, 

untuk menghindari pertumpahan darah lebih lanjut, dilakukan pembicaraan antara 

Letnan Komandan T Mase bersama Mr. Soemodiningrat dengan Kapten Sato 

bertempat di markas Kenpentai Solo.  

             Kenpentai bersedia memenuhi tuntutan para pejuang dengan syarat agar 

disediakan kendaraan bagi pengungsian meraka. Persyaratan tersebut tidak dapat 

dipenuhi, sehingga Kenpentai tidak mau menyerah. Kontak senjata antara kedua 

belah pihak tidak terhindarkan lagi, di pihak kenpentai jatuh beberapa korban, 

akhirnya mereka menyerah pada tanggal, 13 Oktober 1945.  

            Sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 dikumandakan oleh Soekarno-Hatta, 

kota Solo sudah penuh pejuang kemerdekaan, baik tentara resmi maupun berbagai 

kesatuan kelaskaran. Berbagai Logo/bagde kesatuan pejuang “ menghiasi “ kota 

Solo. Keramaian keadaan tersebut bertambah dengan datangnya kesatuan dari 

Divisi Siliwangi, terutama sejak Belanda melancarka agresi militer pertama 

tanggal, 21 Juli 1947 dan pemberontakan PKI (September 1948).  

            Dalam masa gencatan senjata setelah agresi militer pertama Belanda itu di 

kota Solo terjadi berbagai kejadian, diantaranya dibunuhnya Kolonel Soetarto, 

komandan Divisi IV Panembahan Senopati dan Dokter Moewardi, penculikan 

atas Sutan Syahrir, peristiwa Tasik Madu, pembakaran Sriwedari, pemogokan 

Pabrik karung Delanggu, peristiwa Srambatan dan lain-lain. 



 18

            Pada masa itu di Solo juga berlangsung Pekan Olahraga Nasional (PON) 

pertama. Mayor Slamet Riyadi yang pada waktu itu berbasis di Boyolali, 

mengantisipati keadaan dengan mengirimkan kesatuan untuk meredakan 

ketegangan. Selanjutnya Slamet Riyadi diangkat menjadi Komandan Brigade V 

Panembahan Senopati dengan pangkal Letnan Kolonel, pada usia baru 22 tahun. 

Brigade V sendiri membawahi wilayah Karisidenan Surakarta. Kemudaian di 

lingkungan Brigade V dibentuk komando Pertempuran Panembahan Senopati 

(Komando PPS) atau Wehrkreise yang antara lain membawahi Sub Wehrkreise 

(SWK) Arjuna 106 Solo pimpinan Mayor Achmadi yang melancarkan SU empat 

hari di Solo.  

             SU (Serangan Umum) empat hari di Solo yang mampu 

memporakporandakan kekuatan Belanda itu oleh Slamet Riyadi disebut pula 

sebagai “ Afscheids Aanval “ atau “ Serangan Perpisahan “ karena sengaja 

diadakan sebelum gencatan senjata diberlakukan.  

            Perjuangan Letnan Kolonel Slamet Riyadi berlanjut setelah Belanda 

mengakui kedaulatan Republik Indonesia, yaitu dalam Operasi penumpasan 

DI/TII di Jawa Barat dan Penumpasan APRA (Angkatan Perang Ratu Adil) 

pimpinan Kapten Westerling. Terakhir ia memimpin penumpasan gerakan 

Republik Maluku Selatan (RMS) dalam operasi itu Letnan Kolonel Slamet Riyadi 

gugur, tanggal, 4 Nopember 1950 dalam usia 24 tahun, kemudian ia dinaikkan 

pangkatnya menjadi Brigadir Jenderal Anumerta.Sebagai penghormatan wong 

Solo,sekarang nama Slamet Riyadi diabadikan sebagai nama jalan utama(Gladak) 

di Solo.  

http://www.jawapalace.or/index.html 
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8.  Kondisi Slamet Riyadi jaman kerajaan ( PB X – PB XI ) 

Tabel 1.2: Kondisi Slamet Riyadi Jaman Kerajaan ( PB X – PB XI ) 

 
KONDISI 

PB X 

(1901-1930) 
PB X1 

(1930-1980) 

Jalan 

 

 

 

 

 

 

 

Belum diaspal, belum banyak 

bangunan di sekitarnya, jalan 

masih sempit, keadaan masih 

sepi, sebagai tempat untuk lalu-

lintas dari kerajaan dan arus lalu-

lintas untuk umum masih sepi. 

Jalan sudah diaspal tapi tapi 

kualitas aspal belum bagus, 

sudah mulai banyak bangunan 

didirikan, arus lalu-lintas sudah 

mulai padat, aktivitas 

perdagangan dan industri sudah 

mulai berkembang, fasilitas 

perkantoran dan sekolah masih 

sedikit. 

Bangunan Pada saat itu bangunan hanya 

digunakan sebagai rumah tinggal, 

dan banyak dimiliki orang-orang 

kalangan  keraton / Abdi Dalem 

Bangunan sudah mengalami 

perubahan / renovasi, mulai 

banyak bangunan yang 

digunakan untuk wirausaha 
Taman kota Kondisi taman kota belum tertata 

rapi, masih banyak ditumbuhi 

poho cemara, palm, trambesi, 

kenari. 

Kondisi taman kota sudah mulai 

tertata rapi, jenis tanaman tidak 

mengalami perubahan . 

 

Sumber: RUTRK PEMDA Surakarta 

  

 D.   Permasalahan dan Persoalan 

      1.  Permasalahan 

1. Kawasan dengan citra komersial yang sangat kental barpengaruh pada 

bermunculannya PKL yang kurang teratur, yang memanfaatkan jalur-jalur 

pedestrian sehingga mengganggu aktivitas para pejalan kaki. 

2. Kemacetan yang terjadi di kawasan ini karena aktivitas parkir kendaraan yang 

kurang ditata, serta akibat terjadinya crossing dengan pejalan 

kaki/penyeberang jalan. 
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3. Jalur hijau yang kurang tertata pada penggal jalan Pasar Pon-Gladag ada tapi 

belum tertata dengan teratur. 

 

 2.  Persoalan 

1. Menetapkan fungsi dan aktivitas pendukung kawasan Slamet Riyadi sebagai 

city walk tanpa merubah wajah kota Surakarta dengan desain yang modern-

tradisional yang dikonservasi dalam hubungan erat dengan kawasan sekitar, 

serta fasilitas pendukung yang berorientasi pada public space sehingga dapat 

menghidupkan semua objek atau bagian yang ada di dalam kawasan tersebut. 

2. Pembuatan kantong-kantong parkir yang strategis, aman sesuai dengan 

kapasitas yang dibutuhkan dan tidak menimbulkan konflik dengan kegiatan 

lain. 

3. Pembuatan jalur sirkulasi yang dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi 

penggunanya dan menghindari terjadinya konflik dengan jalur lain, serta 

menata PKL dengan menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. 

4. Pedestrian yang dilengkapi dengan kursi-kursi bagi pejalan kaki, taman, dan 

diperkaya dengan pepohonan sehingga menciptakan suasana jalan yang teduh 

sehingga dapat meningkatkan asset wisata. 

 

 E.  Tujuan dan Sasaran 

 1.  Tujuan 

  Penataan koridor di penggal jalan Slamet Riyadi (Pasar Pon-Gladag) 

menjadi sebuah ruang publik berupa city walk yang mampu meningkatkan 

kualitas dan kuantitas kawasan tanpa merusak konservasi dan citra yang telah 

melekat pada kawasan. Sehingga mampu mengembalikan peran dan fungsi yang 

optimal, dan dapat mempertahankan jati diri kota Surakarta sebagai kota budaya 

dan perdagangan.  

 

 2.  Sasaran 

1. Konsep penataan ruang terbuka yang mampu menciptakan interaksi yang kuat 

antara masing-masing obyek sebagai ruang terbuka dengan mengolah tata 
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masa, pelestarian tata hijau, street furniture, pedestrian, elemen warna, serta 

jalur sirkulasi yang nyaman bagi semua aktivitas kegiatan yang ada. 

2. Konsep tentang sistem kantong-kantong parkir yang strategis, aman sesuai 

dengan kapasitas yang dibutuhkan dan tidak menimbulkan konflik dengan 

kegiatan yang lain. 

3. Konsep tentang penataan tampilan bangunan/fasade yang sesuai dengan 

karakter kawasan. 

 

 F.   Batasan dan Lingkup 

 1.  Batasan  

  Dalam program perencanaan dan perancangan kawasan penggal jalan Pasar 

Pon-Gladag ini perlu pembatasan masalah sehingga pembahasan yang dilakukan 

tidak meluas dan menjadi jelas batasannya, adapun yang menjadi batasan masalah 

adalah sebagai berikut: 

1. Pembahasan dilakukan pada permasalahan dan persoalan yang ada, sehingga 

hasilnya merupakan faktor penentu dalam perencanaan dan perancangan fisik. 

2. Menekankan pada perencanaan ruang kegiatan, sedang pengolahan tampilan 

bangunan / kawasan sebagai rekomendasi untuk mendukung fungsi baru 

kawasan. 

3. Unsur-unsur arsitektur yang dimiliki oleh kota Surakarta sebagai arahan dasar 

dalam perencanaan penataan kawasan. 

4. Rencana tata kota Surakarta yang ada saat ini dianggap masih berlaku, juga 

pada data dan literatur yang ada. 

 

 2.  Lingkup penataan 

  Lingkup penataan adalah kawasan di penggal jalan Slamet Riyadi Pasar 

Pon-Gladag Surakarta  dengan batas dari Bunderan Gladag sebelah timur sampai 

dengan Perempatan Pasar Pon sebelah barat pada sisi utara dan selatan jalan 

dengan panjang kurang lebih 0,8 km.  
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 G.  Metode Pengumpulan Data 

 1. Studi literatur 

 Kegiatan ini merupakan inventarisasi data : 

1. www.kotamadyasurakarta.com 

2. www.jawapalace.com 

3. RUTRK Kotamadya Surakarta 1993-2013. 

4. www.suaramerdeka.com 

 Data Sekunder : 

1. Peta Surakarta. 

2. Foto pribadi (Manahan, Taman Sriwedari, Slamet Riyadi). 

 

 2.  Studi observasi 

1. Program pemerintah kota Surakarta untuk pengembangan kawasan Slamet 

Riyadi. 

2. Pengendalian potensi dan kendala kawasan( Manahan, Taman Sriwedari ). 

 

 H.  Identifikasi Permasalahan 

  Identifikasi permasalahan berdasarkan pada studi observasi dan studi 

literatur dari data yang telah dikumpulkan untuk kemudian diambil pemecahan 

permasalahan. 

 1.  Metode pembahasan 

1.1. Pembahasan kualitatif : 

1. Program ruang dengan mempertimbangkan aspek psikologis manusia 

terhadap ruang untuk kegiatan publik. 

2.   Lokasi dan tapak melihat aspek budaya 

3.   Bentuk dan tampilan bangunan dengan pertimbangan kontinuitas visual. 

1.2. Pembahasan kuantitatif : 

1. Program ruang dengan melihat faktor-faktor kualitatif ( kebutuhan ruang, 

organisasi ruang, dan sirkulasi ) yang ditinjau dari kuantitasnya ( jumlah 

pemakai atau kapasitas ). 
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2. Lokasi dan tapak dengan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi secara  

kuantitatif ( pencapaian, kondisi, utilitas, dan jaringan transportasi ) 

3. Bentuk dan tampilan bangunan meliputi sistem struktur, bahan bangunan, 

dan bentuk yang arsitektural. 

1.3. Kesimpulan 

 Hasil masalah disimpulkan dan dijadikan input untuk menyusun konsep 

perencanaan dan perancangan. Dalam pembuatan konsep perencanaan dan 

perancangan yang ada ditransformasikan untuk menjawab permasalahan dan 

persoalan yang ada dengan desain sebagai out put.         

  

 I.   Sistematika Pembahasan 

TAHAP I  :  PENDAHULUAN 

Berisi tentang pengertian judul, latar belakang, persoalan dan 

permasalahan, tujuan, sasaran, batasan lingkup, metode 

pengumpulan data, identifikasi permasalahan, metode dan 

pembahasan, kesimpulan dan sistematika. 

TAHAP II :  TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi teori yang berkaitan dengan judul, pelestarian, public space, 

taman kota, studi kasus, dan tinjauan kota Surakarta.     

TAHAP III  :  EKSISTING PEREMPATAN PASAR PON-GLADAG 

Mengungkapkan tentang sejarah Slamet Riyadi, kondisi, dan 

potensi Slamet Riyadi, program pengembangan, evaluasi kondisi 

kawasan, dan kepariwisataan kota Surakarta. 

TAHAP IV  :  ANALISA DAN KONSEP PENATAAN PENGGAL JALAN 

PASAR  PON-GLADAG 

  Merupakan analisa dan konsep berdasarkan rumusan masalah, 

tujuan, sasaran, kondisi kota serta kawasan penggal jalan Pasar 

Pon-Gladag.     
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