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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Pengertian Judul 

Judul dari DP3A yang diangkat adalah “Perencanaan Kawasan Public 

Space Di Lahan Bekas Terminal Bus Kartasura”. Masing-masing kata, secara 

bahasa dapat diartikan sebagai berikut: 

Perencanaan :Proses, cara, perbuatan merencanakan (merancangkan). 

(http:// kbbi.web.id/perencanaan) 

Kawasan :Daerah tertentu yang antara bagian bagiannya terdapat 

hubungan tertentu.(Kamus Besar Bahasa Indonesia, PT 

Balai Pustaka Jakarta,1987) 

Lahan :Lahan mencakup semua sumber daya alam yang dapat 

dimanfaatkan di bawah, pada, maupun di atas permukaan 

suatu bidang geografis. Dalam bahasa sehari-hari, orang 

menyamakan lahan dengan "tanah". Dalam kenyataannya, 

lahan tidak selalu berupa tanah, karena dapat mencakup 

pula kolam, rawa, danau, atau bahkan lautan. Sesuai 

dengan batasannya, kandungan mineral di bawah 

permukaan lahan atau lokasi orbit geostasioner di atas 

suatu permukaan lahan juga menjadi bagian dari lahan dan 

ini menentukan nilai ekonominya.(http://id. wikipedia. 

org/wiki/Lahan) 

Bekas :Tanda yg tertinggal atau tersisa (sesudah dipegang, 

diinjak, dilalui, dsb); sesuatu yg tertinggal sbg sisa (yg 

telah rusak, terbakar, tidak dipakai lagi, dsb).(http:// 

kbbi.web.id/bekas) 

http://kbbi.web.id/
http://id.wikipedia.org/wiki/Sumber_daya_alam
http://id.wikipedia.org/wiki/Geografi
http://id.wikipedia.org/wiki/Tanah
http://id.wikipedia.org/wiki/Kolam
http://id.wikipedia.org/wiki/Rawa
http://id.wikipedia.org/wiki/Danau
http://id.wikipedia.org/wiki/Lautan
http://id.wikipedia.org/wiki/Mineral
http://id.wikipedia.org/wiki/Orbit_geostasioner
http://kbbi.web.id/
http://kbbi.web.id/
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Publik Space :Adalah ruang sosial yang umumnya terbuka dan dapat 

diakses oleh orang-orang.(https://en.wikipedia.org/wiki/ 

Public space) 

Terminal Bus :Terminal bus prasarana transportasi jalan untuk keperluan 

menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra 

dan/atau antar moda transportasi serta mengatur 

kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.(http:// 

id.wikipedia.org/wiki/Terminal_bus) 

Kartasura :Kartasura adalah sebuah kecamatan di Kabupaten 

Sukoharjo, Jawa Tengah. Kartasura dapat dikatakan 

merupakan kota satelit bagi Surakarta atau Solo, 

sebagaimana halnya dengan Solobaru yang juga merupakan 

sebuah area yang dikembangkan di kabupaten Sukoharjo. 

Di kota ini terdapat persimpangan jalan negara Surabaya-

Solo-Yogyakarta dan Solo-Semarang.  (http://id.wikipedia. 

org/wiki/Kartasura,_Sukoharjo/2 oktober 2013) 

 

Jadi pengertian judul secara keseluruhan dari“ 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. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Public_space
https://en.wikipedia.org/wiki/Public_space
http://id.wikipedia.org/wiki/Transportasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Jalan
http://id.wikipedia.org/wiki/Penumpang
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Moda_transportasi&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Kendaraan
http://id.wikipedia.org/wiki/%20Kartasura,_Sukoharjo/2
http://id.wikipedia.org/wiki/%20Kartasura,_Sukoharjo/2
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1.2. Latar Belakang 

1.2.1. Umum 

1.2.1.1.Kondisi Geografis Kabupaten Sukoharjo 

Sukoharjo adalah nama sebuah kabupaten di Jawa Tengah. Letaknya 

dibagian tenggara Propinsi Jawa Tengah.Mungkin tidak banyak yang 

mengenal kabupaten ini karena memang notabene Sukoharjo merupakan 

kabupaten terkecil di Jawa Tengah, dengan luas wilayah kurang lebih 46.666 

km
2
. 

Batas-batas daerahnya adalah sebagai berikut: 

Timur : Kabupaten Karanganyar 

Selatan : Kabupaten Gunung Kidul (DIY) dan    Kabupaten Wonogiri 

Barat : Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten 

Utara  : Kota Surakarta dan Kabupaten Karanganyar  

 

Gambar 1.1. Peta Wilayah Kabupaten Sukoharjo. 

Sumber: http://www.blh.sukoharjokab.go.id/wp-content/uploads/2012/06/SLHDBABI.pdf 

 

 

 

http://www.blh.sukoharjokab.go.id/wp-content/uploads/2012/06/SLHDBABI.pdf
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1.2.1.2.Penggunaan Lahan 

Penggunaan lahan dari luas lahan wilayah Kabupaten Sukoharjo sebesar 

46.666 Ha adalah sebagai berikut : 

Tabel 1.1. Penggunaan Lahan di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 

No Penggunaan Lahan Luas (Ha) % 

1 Sawah 21.287 45,62 

2 Pekarangan 16.058 34,41 

3 Hutan 1.448 3,10 

4 Tambak/Kolam 38 0,08 

5 Kebun/tegalan 4.445 9,53 

6 Lainnya 3.390 7,26 

 Jumlah 46.666   100 

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo, 2010 

Adapun luas lahan sawah menurut jenis pengairannya dapat dibedakan 

sebagai berikut : 

a. Pengairan teknis   : 14.930 Ha (70,14 %) 

b. Pengairan setengah teknis  : 1.902 Ha (8,49 % ) 

c. Pengairan sederhana  : 2.021 Ha (9,49 % ) 

d. Tadah hujan   : 2.434 Ha (11,43 %) 

Dari data di atas dibandingkan dengan tahun lalu terjadi peningkatan luas 

lahan sawah dari 21.257 Ha (45,55 %) dan peningkatan pembangunan sarana 

pengairan lahan mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya sebesar 

14.900 Ha (70,09 %). Hal ini menunjukkan komitmen Kabupaten Sukoharjo 

dalam meningkatkan produksi padi menjadi lumbung padi nasional. 
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1.2.1.3.Udara 

Udara merupakan salah satu faktor kehidupan bagi makhluk hidup yang 

ada di bumi, karena udara mengandung bahan kehidupan yaitu Oksigen (O2). 

Oksigen adalah unsur yang sangat dibutuhkan karena digunakan ntuk proses 

metabolisme. Unsur kimia yang ada di dalam udara bersih disebut 

kontaminan. Kontaminan yang terdapat dalam konsentrasi tinggi dapat 

merugikan penerima yang disebut cemaran (polutan). Dilihat dari data emisi 

gas buang dari kendaraan bermotor di Kabupaten Sukoharjo masih di atas 

ambang batas yang ditetapkan oleh Kementrian Negara Lingkungan Hidup. 

Hal ini disebabkan masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengontrol 

emisi gas buang untuk kendaraan bermotornya. Yang berhubungan dengan 

udara adalah: 

1. Parameter Pencemaran Udara 

Berdasarkan cara masuk ke dalam atmosfer, cemaran dapat 

dibedakan menjadi dua macam yaitu : 

a. Pencemaran primer 

Pencemaran primer adalah pencemaran yang dimana sumber 

pencemar secara langsung diemisikan dari sumber cemaran. Menurut 

sumbernya emisi dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu : 

 Sumber tidak bergerak berasal dari proses pembakaran alami 

maupun buatan manusia dalam kegiatan usaha atau industri. 

 Sumber bergerak berasal dari aktifitas pembakaran dari 

kendaraan bermotor. 

b. Pencemaran sekunder 

Pencemaran sekunder adalah cemaran yang terbentuk oleh proses 

kimia di atmosfer misalnya: Karbon Dioksida (CO2), cemaran asbut 

(asam kabut) hujan asam, Cloro Fluoro Carbon/Freon (CFC) dan 

Metana (CH4). 
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2. Sumber Pencemaran Udara  

Sumber pencemaran udara berasal dari kegiatan industri, kegiatan 

transportasi dan pembakaran sampah. Kegiatan industri merupakan proses 

produksi dari bahan mentah menjadi bahan jadi atau setengah jadi dengan 

menggunakan teknologi. Kegiatan industri di Kabupaten Sukoharjo 

meliputi industri makanan, industri tekstil, industri kulit, industri 

rokok,industri kimia dasar, dan industri plastik. Dengan bertambahnya 

jumlah industri akan menyebabkan bertambahnya beban lingkungan 

akibat bertambahnya pencemaran. Hal ini perlu dipantau dan 

dikendalikan agar dampak yang ditimbulkan seminimal mungkin.Dari 

hasil pemantauan terhadap sumber pencemar udara dari beberapa 

perusahaan yang dilakukan pada cerobong asap dan lingkungan sekitar 

pabrik dapat disimpulkan bahwa parameter pencemar udara belum 

melebihi ambang batas. Namun demikian perlu terus ditingkatkan 

pemantauan dan pengendalian terhadap sumber pencemar tersebut. 

3. Pengendalian Pencemaran Udara  

Pengendalian pencemaran udara bertujuan untuk menurunkan jumlah 

dan kadarpencemaran terhadap udara. Usaha pengendalian pencemaran 

dapat dilakukan secara yuridis formal dengan penegakan peraturan-

peraturan mengenai lingkungan hidup yang ada. Pemerintah Kabupaten 

Sukoharjo dalam upaya menekan pencemaran udara telah melaksanakan 

usaha-usaha antara lain: 

a. Secara periodik melakukan pemantauan udara di beberapa tempat 

potensi terjadi pencemaran udara. 

b. Bersama-sama dengan masyarakat menggerakkan program 

penghijauan dengan melaksanakan Gerakan Penanaman Satu Juta 

Pohon. 

c. Melakukan pengaturan terhadap jalur kendaraan. 
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d. Melakukan pemantauan pada masing-masing industri dan masyarakat 

untuk melaksanakan pengendalian pencemaran udara. 

Dari usaha-usaha pengendalian pencemaran udara tersebut, belum 

bisa tertanggulangi secara baik karena keterbatasan sarana dan prasarana 

serta dana. Untuk mengantisipasi dampak dari perkembangan industri 

maka Pemerintah Kabupaten Sukoharjo melaksanaan program pembinaan 

pengelolaan lingkungan hidup dan program pengendalian pencemaran 

lingkungan. Program tersebut sudah saatnya menerapkan reward and 

punishment bagi pemrakarsa usaha atau kegiatan dalam melaksanakan 

upaya pengelolaan lingkungan. Bagi yang melaksanakannya perlu 

diberikan penghargaan dan kemudahan-kemudahan sedangkan bagi yang 

tidak melaksanakan maka mendapatkan sangsi atau penegakan hukum 

secara tegas. Pengukuran kualitas udara ambien di Kabupaten Sukoharjo 

baru dilakukan pada 3 (tiga) titik yaitu depan kawasan industri Telukan, 

Traffic Light Kartasura dan Perumahan Solo Baru. 

Hasil analisis laboratorium dapat disajikan pada tabel berikut : 

Tabel 1.2. Pengukuran Kualitas Udara Ambient Kabupaten Sukoharjo 

 

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo,2010. 
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Dari hasil uji kualitas udara ambien yang dilakukan diperoleh hasil 

bahwa hampir seluruh parameter yang diukur masih di bawah ambang 

batas baku mutu Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2001 

tentang Kualitas Udara Ambien di Propinsi Jawa Tengah, kecuali 

paremeter TSP (Debu) di Traffic Light Kartasura sebesar 261 ug/Nm3 

dari baku mutu sebesar 230 ug/Nm3.(http://www.blh.sukoharjokab. 

go.id/wpcontent/uploads/2012/06/SLHDBABI.pdf) 

 

1.2.2. Khusus 

1.2.2.1.Sejarah Singkat Kawasan Kartasura 

Tahun 1600(J) Adipati Trunojoyo dibantu Kraeng Galengsong 

memberontak pemerintah Mataram yang beribukota di Plered. Sunan 

Amangkurat I melarikan diri bersama keluarganya. Setelah pasukan 

Trunojoyo memenangkan pertempuran, mereka segera meninggalkan Plered 

dan membangun kekuatan baru di Kabupaten Kediri.Adipati Trunojoyo 

memproklamasikan diri sebagai raja yang berkuasa atas seluruh tanah Jawa. 

Sementara itu Sunan Amangkurat I beserta keluarga dan para pengikutnya 

sudah berada di desa Ajibarang Kabupaten Banyumas. Dalam kondisi yang 

serba sulit, Sunan Amangkurat I jatuh sakit hingga akhirnya beliau 

wafat.Sesuai permintaannya sebelum meninggal, jenazah Sunan Amangkurat I 

dimakamkan di desa Tegalarum Kabupaten Tegal. 

Pangeran Adipati Anom (putra Sunan Amangkurat I) menyatakan diri 

sebagai raja baru menggantikan ayahandanya, beliau bergelar Susuhunan 

Amangkurat II.Seluruh kekuatan yang masih setia segera dikumpulkan dan 

dipusatkan di kota Tegal, mereka bersepakat merebut kembali kekuasaan 

tanah Jawa yang sekarang berada dalam genggaman Adipati Trunojoyo. 

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Sunan Amangkurat II minta bantuan 

kekuatan tempur kepada kompeni Belanda di Batavia (Jakarta). 
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Tahun 1601(J) Sunan Amamangkurat II mengerahkan pasukan tempur 

yang sangat besar untuk menyerang Adipati Trunojoyo di Kabupaten Kediri. 

Pasukan Kediri kewalahan menghapi prajurit Mataram yang dibantu serdadu 

kompeni dengan persenjaataan moderen. Setelah melalui pertempuran 

dahsyat, Adipati Trunojoyo tertangkap dan dijatuhi hukuman mati. Kekuasaan 

Mataram berhasil ditegakkan kembali oleh Sunan Amangkurat II. 

Usai menumpas pemberontakan Trunojoyo, Sunan Amangkurat II menarik 

pasukannya menuju Kabupaten Semarang, kemudian beliau memberi perintah 

kepada Pangeran Nrangkusumo agar membuka hutan Wanakerta dan 

dibangun menjadi kawasan permukiman. Dalam kurun waktu dua tahun hutan 

Wanakerta sudah berubah menjadi sebuah kota yang besar. 

Pada hari Rebo Pon, tanggal 27 Ruwah, tahun Alip 1603(J), bertepatan 

dengan tanggal 11 September 1680(M), Sunan Amangkurat II secara resmi 

menempati ibukota kerajaan yang baru. Sejak saat itu nama Wanakerta diganti 

dengan nama Kartasura Adiningrat. Dengan demikian sekarang ini (tahun 

2010) Kartasura sudah berusia 330 tahun.(http://id.wikipedia.org/wiki/ 

Kartasura,Sukoharjo#Sejarah_Singkat) 

1.2.2.2.Kepadatan Kawasan Kartasura 

Solo Jogja, kebanyakan masyarakat pasti telah kenal istilah ini. Istilah 

Solo Jogja dapat diartikan sebagai jalan penghubung antara 2 kota, yaitu Solo 

dan Yogyakarta. Jalur ini dapat dikatakan sebagai jalur perekonomian yang 

padat, karena merupakan bagian dari jalur segitiga emas JOGLOSEMAR 

(Jogja-Solo-Semarang). 

Secara umum dapat dikatakan sebagian besar jalan dalam kondisi mulus. 

Namun juga ditemui kondisi jalan yang bergelombang dan berlubang di 

beberapa titik. Jika berkendara di malam hari, disarankan untuk lebih berhati-

hati. Karena di beberapa titik kondisi penerangan kurang maksimal bahkan 

tidak ada (mati). 

http://id.wikipedia.org/wiki%20/Kartasura,_Sukoharjo#Sejarah_Singkat
http://id.wikipedia.org/wiki%20/Kartasura,_Sukoharjo#Sejarah_Singkat
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Terdapat 28 lampu lalu lintas sepanjang Jalan Jogja Solo dengan catatan di 

Klaten tidak melewati Klaten kota namun belok kiri. 

1. Pertigaan Ring Road Maguwo. 

2. Pertigaan Bandara Adi Sucipto. 

3. Pertigaan dekat bangunan Suzuki. 

4. Perempatan Bogem. 

5. Pertigaan Terminal/Pasar Prambanan. 

6. Pertigaan Pos Polisi Prambanan. 

7. Lampu lalu lintas sekitar Dinasti, Indomaret, Samsat Prambanan. 

8. Lampu lalu lintas spesialis mata, BPR BMMS. 

9. Pertigaan Pabrik Gula Klaten. 

10. Perempatan Bayat, Wedi. 

11. Pertigaan bypass jalur bus Klaten,Tugu Perwari, RS Suradji Tirtonegoro. 

12. Pertigaan batas jalur searah klaten kota. 

13. Lampu lalu lintas SMA 1 Klaten, Neutron Klaten. 

14. Perempatan tugu, Bank Pasar Patma. 

15. Lampu lalu lintas setelah pos polisi (kanan jalan). 

16. Lampu lalu lintas Sangkal Pitung, GOR Klaten. 

17. Lampu lalu lintas sekitar Yamaha, Dinas Pertanian. 

18. Lampu lalu lintas setelah Toko Mebel Mutiara Furniture. 

19. Pertigaan daerah services Jaya Per, Dinamo. 

20. Pertigaan setelah BRI Karangwuni. 

21. Perempatan terminal Penggung. 

22. Lampu lalu lintas ( di pojokan ada agen bus). 

23. Lampu lalu lintas sekitar RM Kusuma Rasa, Honda. 

24. Perempatan Delanggu (Pasar Delanggu). 

25. Pertigaan Pakis. 

26. Pertigaan Sanggung Sawit. 

27. Pertigaan Klewer Sawit. 
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28. Pertigaan Kartasura.(http://jalansolojogja.wordpress.com/solo-jogja/) 

 

1.2.2.3.Isu Pembangunan Terminal Lama Kartasura 

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 m
2
. (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. 

 

1.2.2.4.KependudukanSukoharjo 

a. Jumlah Penduduk  

Penduduk Kabupaten Sukoharjo pada akhir tahun 2010 mencapai 

846.978 jiwa meningkat dari tahun 2009 sebanyak 843.127 jiwa. Sebaran 

penduduk antar kecamatan bervariasi dimana kecamatan dengan jumlah 

http://jalansolojogja.wordpress.com/solo-jogja/
http://www.kpm.sukoharjokab.go.id/berita-159-eks-terminal-kartasura.html
http://www.kpm.sukoharjokab.go.id/berita-159-eks-terminal-kartasura.html
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penduduk paling besar adalah Kecamatan Grogol dengan jumlah 

penduduk 104.055 jiwa dan paling sedikit Kecamatan Bulu 51.418 jiwa. 

Tabel 1.3. Jumlah Penduduk Kabupaten Sukoharjo 

No. Kecamatan Luas (km²) Jumlah Penduduk (jiwa) 

1. Weru 41,98 66.893 

2. Bulu 43,86 51.418 

3. Tawangsari 39,98 58.885 

4. Sukoharjo 44,58 85.166 

5. Nguter 54,88 64.528 

6. Bendosari 52,99 67.734 

7. Polokarto 62,18 74.900 

8. Mojolaban 35,54 79.427 

9. Grogol 30,00 104.055 

10. Baki 21,97 53.055 

11. Gatak 19,47 48.772 

12. Kartasura 19,23 92.145 

 Total 4666,66 846.978 
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo, 2010. 

 
b. Pertumbuhan Penduduk  

Pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh angka kelahiran, angka 

kematian dan migrasi penduduk. Pertumbuhan penduduk rata-rata 

Kabupaten Sukoharjo sampai akhir tahun 2010 mencapai 0,46% 

mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2009 sebesar 0,70%. 

Tingkat pertumbuhan penduduk yang paling besar terdapat di Kecamatan 

Kartasura yaitu sebesar 1,18%, sedangkan tingkat pertumbuhan penduduk 

paling rendah bahkan mencapai minus terdapat di Kecamatan Bulu 

sebesar –0,47%. Secara lengkap tingkat pertumbuhan penduduk di 

Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat dalam tabel berikut: 
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Tabel 1.4. Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Sukoharjo 

No. Kecamatan Luas (km²) Pertumbuhan Penduduk % 

1. Weru 41,98 0,09 

2. Bulu 43,86 -0,47 

3. Tawangsari 39,98 0,16 

4. Sukoharjo 44,58 0,50 

5. Nguter 54,88 0,14 

6. Bendosari 52,99 0,48 

7. Polokarto 62,18 0,57 

8. Mojolaban 35,54 0,49 

9. Grogol 30,00 0,80 

10. Baki 21,97 0,29 

11. Gatak 19,47 0,48 

12. Kartasura 19,23 1,18 

 Total 4666,66 0,46 
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo, 2010. 

 

c. Kepadatan Penduduk  

Kepadatan penduduk di Kabupaten Sukoharjo pada akhir tahun 2010 

mencapai 1.815 jiwa/km
2
. Dengan tingkat kepadatan penduduk paling 

tinggi berada di Kecamatan Kartasura sebesar 4.792 jiwa/km2, sedangkan 

kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan Bulu sebesar 1.172 

jiwa/km
2
. 
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Tabel 1.5. Kepadatan Penduduk Kabupaten Sukoharjo 

No. Kecamatan Luas (km²) Kepadatan Penduduk (jiwa/km²) 

1. Weru 41,98 1.593 

2. Bulu 43,86 1.172 

3. Tawangsari 39,98 1.473 

4. Sukoharjo 44,58 1.910 

5. Nguter 54,88 1.176 

6. Bendosari 52,99 1.278 

7. Polokarto 62,18 1.205 

8. Mojolaban 35,54 2.235 

9. Grogol 30,00 3.469 

10. Baki 21,97 2.415 

11. Gatak 19,47 2.505 

12. Kartasura 19,23 4.792 

 Total 4666,66 1.815 
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo, 2010. 

 

1.3. Rumusan Masalah 

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 
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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. 

Pemetaan solid void RTH Kecamatan Kartasura digambarkan sebagai 

berikut: 

 

Gambar 1.2. Pemetaan Solid Void RTH Kecamatan Kartasura 

Sumber : Analisa Penulis,2013 

Menurut gambar diatas dapat disimpulkan bahwa Kecamatan 

Kartasura mempunyai luas 1923 ha (http://www.kartasura.sukoharjokab.go 

,id/index.php?pilih=hal&id=74) mempunyai ruang terbuka hijau dengan 

luasan 552.86 ha. Setelah diprosentase Kecamatan Kartasura mempunyai 

ruang terbuka hijau 28,75% dari luas total daerah keseluruhan. Oleh karena itu 
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diperlukannya pembangunan ruang terbuka hijau untuk menyeimbangkan 

keadaan lingkungan. 

Dari beberapa rumusan masalah diatas muncul pertanyaan antara lain: 

1. Dapatkah kawasan public space di lahan bekas Terminal Kartasura 

memenuhi kebutuhan akan kuranganya tempat rekreasi bagi masyarakat 

setempat? 

2. Apa peranan kawasan public space bagi Kecamatan Kartasura? 

3. Bagaimana kawasan public space ini dapat menarik para pengunjung 

untuk datang mengunjunginya? 

 

1.4. Tujuan dan Sasaran 

1.4.1. 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. 

1.4.2. 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. 
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1.5. Batasan dan Lingkup Pembahasan 

1.5.1. Batasan 

a. Pembahasan ditekankan pada permasalahan dan persoalan yang ada, 

dengan harapan menghasilkan faktor penentu pada perencanaan dan 

perancangan fisik bangunan 

b. Pembahasan dilakukan dalam lingkup pemikiran dan disiplin ilmu 

arsitektur dan pembahasan diluar itu dibahas dalam batasan sebagai 

pendukung 

1.5.2. Lingkup Pembahasan 

Pembahasan ditekankan pada prinsip- prinsip arsitektur yang akan 

diterapkan bentuk massa bangunan, perencanaan tapak, orientasi bangunan, 

desain fasade, peralatan pembayangan, instrumen penerangan alam, lansekap 

horizontal dan vertikal. 

 

1.6. Metode Pembahasan 

1.6.1. Observasi 

Yaitu melakukan studi lapangan melalui pengamatan langsug untuk 

mengetahui kondisi fisik lokasi dan tata existing, sarana prasarana yang 

tersedia serta faktor penunjang dan potensi yang ada. 

1.6.2. Studi Literatur 

Merupakan studi terhadap tulisan dan karya yang sudah ada, misalnya 

dari : 

a. Media cetak dan elektronik untuk mendapatkan berita- berita dan 

perkembangan serta berita- berita yang dapat menjadi acuan konsep. 

b. Referensi pustaka berupa buku- buku maupun skripsi yang mendukung 

dalam penulisan. 

c. Studi komparatif merupakan studi perbandingan terhadap bangunan atau 

sarana yang sudah ada dan sekiranya berhubungan. 

 



18 

 

1.6.3. Analisis Data  

Melakukan uraian terhadap masalah berdasarkan data-data yang telah 

terkumpul dan analisis berdasarkan pada landasan teori yang relevan dengan 

permasalahan yang ada. 

 

1.7. Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Menguraikan secara garis besar landasan konsep yang meliputi latar 

belakang, permasalahan, tujuan, dan sasaran, lingkup pembahasan, 

metode pembahasan, dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tentang tinjauan terhadap literatur- literatur yang meliputi 

tinjauan umum tentang  public space untuk kawasan pekotaan.s 

BAB III TINJAUAN LOKASI 

Berisi tentang tinjauan umum, kondisi dan potensi Kota Kartasura, 

yang berkaitan dengan kawasan publik space . 

BAB IV ANALISA KONSEP PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

REDESAIN TERMINAL BUS KARTASURA LAMA 

MENJADI KAWASAN PUBLIK SPACE 

 Berisi tentang analisa permasalahan baik analisa fisik maupun non 

fisik dan pendekatan konsep dasar desain Perencanaan Kawasan 

Publik Space Di Lahan Bekas Terminal Bus Kartasura, 

mengungkapkan konsep perencanaan dan perancangan yang 

merupakan hasil akhir dari proses analisa untuk kemudian 

ditransformassikan dalam wujud desain fisik bangunan. 


