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ABSTRAKSI

Perencanaan Kawasan Public Space Di Lahan Bekas Terminal Bus Kartasura

adalah menata atau membangun kembali Terminal Kartasura lama yang sudah tidak

terpakai untuk digunakan kembali sebagai ruang public space yang berfungsi untuk

mewadahi kegiatan masyarakat Sukoharjo khususnya dan masayarakat Surakarta

secara umum sbagai tempat refreshing atau penyegaran yang dapat diakses oleh

semua orang tanpa dipungut biaya contohnya untuk tempat jalan-jalan di sore hari,

jogging pagi hari, bersepeda, bermain skate board atau hanya sekedar tempat

bersantai untuk melepas lelah bagi pengguna jalan yang sedang melintas melewati

Kartasura.

Merancang kembali bangunan Terminal Kartasura lama menjadi ruang public yang

mampu mewadahi segala aktifitas semua warga masyarakat dari kalangan

usiasebagai tempat penyegaran dan bersantai dari hiruk pikuk pekerjaan sehari-

hari, dengan penekanan pada konsep desain arsitektur lansekap dan vegetasi,

disertai bangunan-bangunan penunjang aktifitas segala kegiatan pada area tersebut.

Menggunakan bahan material pilihan penutup tanah atau lantai yang bersifat soft

atau lembut, sehingga para pengunjung tetap merasa nyaman dan sejuk walaupun

berada di tempat yang jauh dari vegetasi dan dalam keadaan cuaca yang panas.

Kata kunci : Public Space, Lahan Bekas Terminal Kartasura



A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Menurut isu yang beredar di kalangan masyarakat Kartasura, Terminal

lama Kartasura akan dibangun menjadi pusat perbelanjaan atau Mall. Bupati

Sukoharjo, Wardoyo Wijaya menyatakan tahun ini pihaknya akan melakukan

pembangunan di bekas Terminal Kartasura. Khusus untuk bekas Terminal

Kartasura akan dipergunakan sebagai pusat perbelanjaan atau mall.

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo berupaya memanfaatkan potensi

sumber daya yang ada, diantaranya pemanfaatan eks terminal bus Kartasura

yang direncanakan untuk pusat jasa perdagangan grosir tekstil dan elektronik.

Pembangunan ini diarahkan pada kemudahan untuk memperoleh pemanfaatan

sarana dan prasarana pemasaran serta akses pasar oleh masyarakat dalam

pengembangan peran pedagang/pelaku usaha secara optimal.Pusat jasa

perdagangan tekstil dan elektronik direncanakan berupa gedung berlantai 3

dengan luas tanah seluas 16.669,36 m2. (http://www.kpm.sukoharjokab.go.id

/berita-159-eks-terminal-kartasura.html,3 oktober 2013)

Padahal sudah sangat jelas sekali pada Perda Nomor 3 Tahun 2011

telah mengatur tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat

Perbelanjaan, dan Toko Modern. Perda ini, mengatur jarak antara pasar

tradisional dan modern minimal 1.000 meter atau satu kilometer.

Menanggapi isu kurangnya ruang public dan stress akibat padatnya

lalu lintas bagi warga masyarakat Kartasura khususnya dibutuhkan ruang

terbuka yang dapat diakses oleh semua warga Kartasura dan juga warga

masyarakat Surakarta. Dengan tujuan dapat sebagai tempat refreshing atau

penyegaran bagi semua kalangan masyarakat dari semua usia.

Melihat dari data tingkat kepadatan penduduk Kecamatan Kartasura

yang menempati tingkat kepadatan kedua dalam Kabupaten Sukoharjo setiap

tahunnya dan Kecamatan Kartasura juga memiliki luas daerah paling kecil

dalam Kabupaten Sukorharjo. Kecamatan Kartasura juga termasuk dalam



jalur lalu lintas joglo-semar yang dilalui oleh segala jenis moda transportasi

dari wialayah Solo, Jogja dan Semarang serta juga jalan tol Solo-Kertosono

yang sedang dalam proses pembangunan saat ini. Maka Kecamatan Kartasura

terjadi overcrowded yang menyebabkan masyarakat stres dengan aktifitas

sehari-hari sehingga membutuhkan refreshing oleh karena itu perlu adanya

area public space untuk tempat penyegaran kembali jasmani dan rohani

masyarakat kawasan Kartasura.

Tempat rekresai yang masih kurang pada daerah Kecamatan

Kartasura. Masyarakat Kecamatan Kartasura pada umumnya hanya berekreasi

di Bandara Adi Soemarmo untuk melihat landing dan take off pesawat.

Tempat lainnya yaitu Waduk Cengklik tetapi tempat tersebut lebih banyak

digunakan oleh para remaja untuk berpacaran. Karena kondisi eksisiting

Kecamatan Kartasura yang masih kurang akan tempat rekreasi perlu di

bangun area public space yang dapat diakses oleh semua kalangan

masyarakat.

2. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Merencanakan area public space dengan penekanan desain arsitektur

lansekap modern yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat masa kini. Serta

publik space yang bersifat fleksibel sehingga dapat mewadahi segala jenis

aktifitas yang bersifat temporer. Dan sebagai tempat penyegaran atau

bersantai yang dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat Kartasura pada

khusunya dan warga masyarakat Surakarta pada umumnya tanpa dipungut

biaya.

b. Sasaran

Merancang kembali bangunan Terminal Kartasura lama menjadi ruang

public yang mampu mewadahi segala aktifitas semua warga masyarakat dari

kalangan usiasebagai tempat penyegaran dan bersantai dari hiruk pikuk

pekerjaan sehari-hari, dengan penekanan pada konsep desain arsitektur



lansekap dan vegetasi, disertai bangunan-bangunan penunjang aktifitas segala

kegiatan pada area tersebut. Menggunakan bahan material pilihan penutup

tanah atau lantai yang bersifat soft atau lembut, sehingga para pengunjung

tetap merasa nyaman dan sejuk walaupun berada di tempat yang jauh dari

vegetasi dan dalam keadaan cuaca yang panas.

B. Landasan Teori

1. Pengertian Public Space

Ruang publik menurut Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang

Penataan Ruang dapat berupa Ruang Terbuka Hijau Publik atau Ruang

Terbuka Non Hijau Publik yang secara institusional harus disediakan oleh

pemerintah di dalam peruntukan lahan di kota-kota di Indonesia.

Istilah ruang publik (public space) pernah dilontarkan Lynch dengan

menyebutkan bahwa ruang publik adalah nodes dan landmark yang menjadi

alat navigasi didalam kota (Lynch, 1960).

2. Fungsi Utama Public Space

Fungsi utama RTNH adalah fungsi sosial budaya, dimana antara lain

dapat berperan sebagai:

a. Wadah aktifitas sosial budaya masyarakat dalam wilayah kota/kawasan

perkotaan terbagi dan terencana dengan baik.

b. Pengungkapan ekspresi budaya/kultur local.

c. Merupakan media komunikasi warga kota.

d. Tempat olahraga dan rekreasi; dan

e. Wadah dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan dalam

mempelajari alam.

3. Ruang Publik Ideal

a. Image and Identity

Berdasarkan sejarah, ruang terbuka adalah pusat dari aktivitas

masyarakat dan secara tradisional membentuk identitas dari suatu kota.



Hal ini dapat dilihat dari bentuk dan ukurannya yang paling menonjol dari

bangunan yang ada berdekatan dengannya.

b. Attractions and Destinations

Ruang terbuka memiliki tempat-tempat yang kecil yang di dalamnya

memiliki suatu daya tarik tertentu yang memikat orang banyak, misalkan

kafetaria, air mancur,atau patung.

c. Ketenangan (Amenities)

Ruang terbuka seharusnya memiliki bentuk ketenangan yang

membuat orang merasa nyaman bagi yang menggunakannya. Penempatan

ruang terbuka dapat menentukan bagaimana orang memilih untuk

menggunakan suatu lokasi. Selain itu, ruang terbuka menjangkau seluruh

umur dari anak-anak hingga orang dewasa.

d. Flexible Design

Ruang terbuka digunakan sepanjang hari, dari pagi, siang, dan

malam. Untuk merespon kondisi ini ruang terbuka menyediakan

panggung-panggung yang mudah untuk ditarik keluar-masuk, mudah

dibongkar pasang, dan mudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat

yang lainnya.

e. Seasonal Strategy

Keberhasilan ruang terbuka bukan hanya fokus pada salah satu desain

saja, atau pada stategi manajemennya. Tetapi dengan memberikan

tampilan yang berubah-ubah yang berbeda dari satu musim ke musim

lainnya.

f. Akses

Ruang terbuka memiliki kedekatan dan kemantapan aksesibilitas,

mudah dijangkau dengan jalan kaki, kedekatan dengan jalan besar, tidak

dilalui kendaraan padat, atau kendaraan yang lewat dengan kecepatan

lambat.



4. Tipologi Publik Space

a. Plasa

b. Parkir

c. Lapangan Olahraga

d. Tempat Bermain dan Rekreasi

e. Pembatas (Buffer)

f. Koridor

C. METODE

1. Data-data yang Diperlukan

a. Data Fisik

b. Potensi Site

c. Kondisi Geografis

d. Topografi

e. Tata Guna Lahan

f. Data Non Fisik

1) Aktivitas sekitar site

2) Pencapaian dan sirkulasi

3) Kebutuhan ruang

4) Hal-hal yang berhubungan dengan kupu-kupu dan taman

5) Hal-hal yang berhubungan dengan public space

2. Metode Pengumpulan Data

a. Survey Lapangan (mengadakan pengamatan langsung terhadap objek di

lapangan).

b. Studi Literatur

Yaitu dengan mengambil beberapa referensi dan data-data untuk

kelengkapan dalam pengamatan dan sebagai landasan teori yang memuat

tentang : Public Space



3. Metode Analisis

Dengan mengidentifikasi masalah yang ada, mengelompokkkan dan

mengaitkan antara masalah sesuai dengan komponen-komponennya dalam

tahapan-tahapan, kemudian menganalisa masalah tersebut dan mengambil

suatu kesimpulan yang dapat ditranformasikan dalam konsep perencanaan

dan perancangan (metode deskriptif).

4. Metode Sintesa

Pemecahan masalah berdasarkan persyaratan dan standart yang berlaku untuk

kemudian disimpulkan sebagai tolak ukur pembuatan konsep perencanaan

dan peranganan dalam bentuk kerangka yang terarah dan terpadu berupa

diskripsi konsep perencanaan dan perancangan.

D. HASIL

Dari hasil studi perancangan ini dihasilkan sebuah kawasan Public Space

yang terdiri dari :



a. Area Penerimaan

Sebagai area selamat datang bagi pengunjung yang berkunjung ke area

Public Space.

b. Area Edukasi

Sebagai area untuk belajar bagi pengunjung yang dikhususkan untuk

anak-anak pada sebuah taman.

c. Area penunjang

Sebagai penunjang terdiri dari kantin, masjid, playground, dll.

d. Area Pertunjukan

Sebagai area untuk pengunjung untuk menyaksikan atraksi air mancur

dan pada ruang serbaguna yang dpat digunakan oleh berbagai macam

event yang bersifat temporer.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Perancangan Public Space ini menjadi upaya untuk meningkatkan studi ruang

arsitektur. Perancangan yang telah dibuat ini memiliki tolak ukur dalam

pemberdayaan potensi daerah dan SDA yang dalam hal ini adalah kawasan

Kartasura agar memiliki ruang terbuka diantara padatnya berbagai macam

kegiatan dan penduduk.

2. Saran

Dalam sebuah perancangan kawasan/ bangunan yang dimanfaatkan sebagai

sarana publik banyak memiliki point yang harus diperhatikan. Antara lain

aksesibilitas, keadaan sekitar site, pengguna, sosial serta analisa desain

kawasan/ bangunan yang memiliki pengaruh terhadap kondisi sekitar lokasi

perancangan. Hal ini merupakan upaya untuk menghasilkan desain yang

maksimal dalam segala hal.
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