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Abstrak 

Kali Pepe dan Kawasan pecinan di Surakarta ini merupakan salah satu kawasan heritage 
yang memiliki potensi kawasan wisata kreaatif, namun lambat laun kawasan ini mulai 
mengalami degradasi dan terbengkalai.  Oleh karena itu potensi pemanfaatan kegiatan 
kepariwisataan ini perlu tersedia baik daya dukung fisik maupun nonfisik. Hal ini 
dilakukan untuk mengakomodir pemanfaatan yang optimal. Permasalahan yang dapat  
diuraikan yaitu bagaimana perencanaan dan perancangan waterfont  Kali Pepe studi kasus 
Kawasan Pecinan di Surakarta sebagai kawasan wisata kreatif.Tujuan  dari Penataan 
Waterfront Kali Pepe dengan Studi Kasus Kawasan Pecinan Surakarta yaitu mewujudkan 
konsep perencanaan dan perancangan waterfont di Kawasan Kali Pepe dengan 
mempertimbangkan nilai heritage dan penekanan arsitektur setempat. Selain itu didukung 
dengan penanataan Kawasan Pecinan Surakarta yang memiliki  potensi  pemanfaatan  
kegiatan  di  bidang  kepariwisataan. Penataan dilakukan dengan mempertimbangkan 
nilai heritage kawasan dan konsep penataan kawasan (urban design) dengan menambah 
elemen ataupun fasilitas penunjang untuk menunjang kepariwisataan kawasan ini sebagai 
daya tarik wisatwan maupun budayawan. Keluaran yang diharapkan dari dari Penataan 
Waterfront Kali Pepe dengan Studi Kasus Kawasan Pecinan Surakarta adalah menjadikan 
Waterfront di Kali Pepe sebagai kawasan wisata kreatif dengan penekanan arsitektur 
setempat. 

Kata kunci :Penataan, Waterfront, Kali Pepe, Heritage, Wisata 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 
A. 1. Sejarah Kali Pepe  

Kali Pepe adalah sebuah sungai yang berada di tengah-tengah kota Surakarta. Bila 
ditilik dari perspektif sejarah kita akan dapat menemukan banyak kutipan sejarah Kali 
Pepe (http://www.suaramerdeka.com, 1juni2014). 

Keberadaan Kali Pepe  dipercayai oleh beberapa ahli sejarah terkait erat dengan 
sejarah Kota Solo. Nama Kali Pepe sudah disebut-sebut sejak zaman Kerajaan Pajang, 
atau sekitar pertengahan abad XVI. Seperti yang dikatakan pakar sejarah Keraton 
Surakarta Hadiningrat, RT Pustaka Raharjonagoro atau Drs Mufti Raharjo, dan Kepala 
Museum Radya Pustaka KRHT Darmodipura, Kali Pepe diyakini telah ada semenjak 
zaman Kerajaan Majapahit, meski bukti tertulis yang menyebut nama kali tersebut tak 
ada.  

Dalam serat Sri Radya Laksana, keberadaan Kali Pepe terkait erat dengan 
terbentuknya Kota Solo. Cerita ini berawal dari zaman Kerajaan Pajang. Pangeran 
Pabelan, putra seorang tumenggung, dikenal sebagai Don Juan (play boy) karena 
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kesaktian dan ketampanannya. Putri Raja Pajang atau Putri Kedhaton pun sampai jatuh 
cinta pada pangeran yang derajadnya jauh di bawahnya itu. Sayang cinta mereka 
dihalangi Raja karena perbedaan derajat dan kedudukan. Namun keduanya nekat 
berhubungan, sehingga Pangeran Pabelan dihukum mati dan tubuhnya dibuang ke sungai. 
Mayat pangeran ini tersangkut di salah satu sungai yang berada di dusun Solo bernama 
Lepen (Kali) Pepe. Oleh penguasa tempat itu, Ki Gede Sala, tubuh lelaki malang itu 
dikuburkan di salah satu tempat yang sekarang bernama Bathangan. Nama itu berasal dari 
kata bathang, yang dalam bahasa Indonesia berarti mayat. Tersangkutnya tubuh pangeran 
di Kali Pepe karena kesaktiannya. Rohnya meminta dirinya dikubur di dusun Solo. Dia 
menjanjikan, karena kesaktiannya, tempat sekitar kuburannya akan jadi kota besar.  
A. 2. Kawasan Pecinan di Surakarta  
Kedatangan bangsa Tionghoa di Surakarta sendiri berawal dari peristiwa kerusuhan yang 
terjadi di Batavia. Masyarakat Tionghoa banyak yang melarikan diri terutama melaui 
jalur sungai-sungai disurakarta salah satunya kali pepe yang pada saat itu merupakan jalur 
perdagangan. Kartasura merupakan tujuan utama kaum Tiongha bersingah dimana pada 
saat itu merupakan pusat kerajaan. Sunan Paku Buwana II yang saat itu berkuasa terbuka 
bagi kehadiran orang-orang Cina ke dalam wilayahnya. Paku Buwana II menggunakan 
kesempatan baik ini untuk memanfaatkan orang Cina menjadi satu kekuatan tambahan 
melawan VOC. Walaupun kemudian orang Cina sendiri berbalik melawan dan 
menentang Sunan. (http://phesolo.wordpress.com,18mei2014) 
A. 3. Penataan Waterfront Kali Pepe  Kawasan Pecinan sebagai Pariwisata 
Surakarta  

Kekayaan budaya yang masih terjaga hingga saat ini telah menganterkan Solo 
menjadi kota pariwisata. Kota Solo, dari tahun ke tahun tingkat kunjungan wisatawan ke 
Solo semakin meningkat. Berdasarkan  salah satu sumber dari media tabulasi nasional, 
tahun lalu, Solo menduduki peringkat 8 tujuan wisata nasional dan sekarang telah 
bergeser ke peringkat 4. selain itu pertumbuhan eknomi kota Solo dalam 5 tahun terakhir 
rata-rata 5.6% (Bappeda, Tk. II. 2007), dengan tingkat investasi tumbuh rata-rata 18% 
pebisnis dan investor local/asing banyak melakukan kunjungan rata-rata 10/20 
kali/orang/tahun (PHRI, APINDO, Surakarta,2007).  

Mengamati perkembangan dan potensi Kota Solo dan sekitarnya yang sudah 
semakin marak, serta terkait dengan julukan kota Solo sebagai kota Bengawan (sungai 
besar) yang berarti kota yang dilalui sungai besar, yaitu  Sungai Bengawan Solo dengan 
percabanganya Kali Pepe. Salah satu Kali (Sungai)  yang membentang ditengah kota Solo 
serta sungai yang memiliki seribu nilai sejarah Kota Solo dan  menyimpan sejarah terkait 
dengan berdirinya kawasan pecinan di kelurahan Sudiroprajan.  

Keindahan Kali Pepe yang dulunya asri, cantik bahkan pernah menjadi jalur 
perdagangan vital di Pasar Gedhe dan Pecinan, kini itu hanya menjadi cerita lama yang 
indah, karena keindahan itu kini lambat laun berubah menjadi aliran sampah yang 
menyeramkan. Melihat kondisi yang sangat memprihatinkan tersebut akhir-akhir ini 
semakin digalakkan tindakan nyata untuk mengembalikan Kali Pepe seperti sediakala. 
Penataan Kali Pepe yang digagas Pemkot bertujuan untuk mengembalikan fungsi anak 
sungai Bengawan Solo tersebut, sekaligus menjadikannya salah satu destinasi wisata di 
Solo. Dimulai sejak awal 2013, penataan itu diwujudkan dalam bentuk pengerukan 
sungai, perencanaan rumah deret.( http://www.kabar3.com/news,18mei2014) 

 
A. 4. Potensi Kawasan Pecinan Surakarta  

Meskipun kawasan ini merupakan kawasan Pecinan, akulturasi warga pribumi 
dengan warga keturunan Tionghoa terjadi secara alami (seperti pernikahan antaretnis). 
Akibatnya, generasi yang tinggal di kampung tersebut saat ini kebanyakan sudah 
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berdarah campuran.  Penduduk keturunan Tionghoa pun masih sering menyelenggarakan 
adat kebudayaan di kawasan ini. Seperti Hari Raya Imlek, Cap Go Meh, Upacara 
pernikahan dsb. Warga menyambut Imlek, misalnya dengan pementasan barongsai, liong 
dan pemasangan seribu lampion dikawasan ini. 

Potensi kuliner di kawasan ini sangat besar. Salah satunya Kampung Kepajen 
kampong Kepanjen ini terkenal dengan pusatnya Tenongan (jajanan kue/makanan kecil) 
yang banyak dijual dipasar. Setiap pagi, didepan kampung Kepanjen ini dipenuhi dengan 
penjual yang menyajikan banyak makanan kecil khas China seperti Bakpao, Bakpia, 
Gembukan, Moho dan lain-lain. Selain itu juga masih banyak kuliner seperti Bakpia 
Mbalong, Kue Keranjang, Gembukan, Jenggelut, dan sebagainya yang dapat dijumpai 
dikawasan ini.  

Melihat secara luas dari beberapa kawasan pecinan yang ada di dunia internasional 
seperti di Kampung Cina Petaling di Kuala Lumpur, Malaysia dan Singapura yang 
tepatnya terletak di Kreta Ayer. Kampung Pecinan (cina towns) ini menjadi suatau daya 
tarik lebih bagi wisatawan. Oleh karena itu Kawasan pecinan di surakarta ini mempunyai 
kecenderungan yang sangat besar dalam pengembanganya menjadi suatu kawasan wisata. 

  
Gambar 1.1 Cina towns Kreta Ayer 

(Sumber: 
http://holeinthedonut.smugmug.com,1

8mei2014) 

Gambar 1.2 Kampung Cina Petaling di 
Kuala Lumpur  
(Sumber 

:http://tempatwisatadisingapore2.blog
spot.com,18mei2014) 

 
A. 5. Kebijakan Kepala Dinas dan Pariwisata Kota Solo tentang Kawasn Pecinan.   

Satu lagi kampung wisata digagas oleh Pemerintah Kota Solo, setelah Kauman dan 
Baluwarti. Balong dan Sudiroprajan, kampung yang menjadi pusat tempat tinggal warga 
etnis Tionghoa, kini disiapkan sebagai kampung wisata Pecinan. Sejumlah potensi yang 
ada, diyakini bisa dikembangkan sehingga membawa kesejahteraan bagi masyarakat 
setempat. Namun potensi luar biasa yang dimiliki kampung ini, belum sepenuhnya 
dimaksimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi warganya. Oleh karena itu, 
Pemerintah Kota (Pemkot) Solo tengah menyiapkan Kampung Balong dan Sudiroprajan 
sebagai kawasan wisata Pecinan. Sumartono Hadinoto selaku juru bicara Perkumpulan 
Masyarakat Surakarta (PMS) sebagai salah satu organisasi warga keturunan Tionghoa, 
mengungkapkan kedua kampung tersebut menjadi pusat tempat tinggal warga etnis 
Tionghoa dan keturunannya sejak lebih dari seratus tahun yang lalu. Terkait hal itu 
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Solo, Purnomo Subagyo 
menyampaikan rencana tersebut merupakan salah satu program pembenahan kawasan 
wisata yang ada di Kota Solo. Untuk kewenangan penataan ada pada Dinas Tata Ruang. 
Tetapi, Disparbud sendiri menyiapkan  akan melakukan penataan lingkungan di 
Kampung Kauman dan Baluwarti (http://edisicetak.solopos.com,30mei2014). 
A. 6. Rumusan Permasalahan 

Kali Pepe dan Kawasan pecinan di Surakarta ini merupakan salah satu kawasan 
heritage yang memiliki potensi kawasan wisata kreaatif, namun lambat laun kawasan ini 
mulai mengalami degradasi dan terbengkalai.  Oleh karena itu potensi pemanfaatan 
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kegiatan kepariwisataan ini perlu tersedia baik daya dukung fisik maupun nonfisik. Hal 
ini dilakukan untuk mengakomodir pemanfaatan yang optimal.  

Berdasarkan  latar  belakang  yang  dikemukakan  diatas,  maka  dapat  diuraikan 
dasar permasalahan yaitu bagaimana perencanaan dan perancangan waterfont  Kali Pepe 
studi kasus Kawasan Pecinan di Surakarta sebagai kawasan wisata kreatif. 

 
TINJAUAN PUSTAKA 
B. Tinjauan Waterfront 
B. 1. Definisi Waterfront 

Dalam Tangkuman DJ dan Tondobala T, 2011 menjelaskan definisi waterfront 
sebagai berikut :  
a) Tanah  atau  tepi  sungai,  pelabuhan atau  tanah  semacam  itu  di  sebuah kota  

dengan  dermaganya.  (Salim Peter, 1993) 
b) Pengertian waterfront dalam  Bahasa Indonesia  secara  harafiah  adalah daerah  

tepian,  bagian    kota  yang berbatasan  dengan  air,  daerah pelabuhan (Echols, 2003). 
c) Urban  waterfront mempunyai  arti suatu  lingkungan  perkotaan  yang berada  di  tepi  

atau  dekat  wilayah perairan,  misalnya  lokasi  di  area pelabuhan  besar  di  kota  
metropolitan (Wrenn,1983). 

d) The  Dynamic  area  of  the  cities  and towns where land and water meet. (Breen, Ann 
dan Rigby, Dick, 1994). 

B. 2. Jenis-Jenis Waterfront 
Berdasarkan jenis  pengembangan pesisir, waterfront dapat dibedakan  menjadi 3 

jenis,  yaitu  konservasi,  pembangunan kembali  (redevelopment),  dan pengembangan 
(development). 
a) Konservasi  adalah  penataan waterfront kuno  atau  lama  yang  masih  ada  sampai 

saat  ini  dan  menjaganya  agar  tetap dinikmati masyarakat. Preservasi adalah 
waterfront yang harus dilestarikan,  dilindungi,  dipelihara  dan dipugar  sesuai  
dengan  bentuk  aslinya tetapi  tetap  disesuaikan  dengan perkembangan kebutuhan 
fungsionalnya karena  merupakan  kawasan  atau mengandung  bangunan  dan/atau 
bangun-bangunan  yang mempunyai nilai sejarah, nilai seni dan budaya serta nilai 
arsitektur. 

b) Redevelopment adalah  upaya menghidupkan  kembali  fungsi-fungsi waterfront lama  
yang  sampai  saat  ini masih  digunakan  untuk  kepentingan masyarakat  dengan  
mengubah  atau membangun  kembali fasilitasfasilitas yang ada. 

c) Development adalah  usaha  menciptakan waterfront yang  memenuhi  kebutuhan kota  
saat  ini  dan  masa  depan  dengan cara mereklamasi pantai 

B. 3. Kriteria Waterfront 
Kriteria  umum    penataan  dan  pendesainan waterfront adalah : 
a) Berlokasi  dan  berada  di  tepi  suatu wilayah  perairan  yang  besar  (laut, danau, 

sungai, dan sebagainya).  
b) Biasanya  merupakan  area  pelabuhan, perdagangan, permukiman,  dan pariwisata.  
c) Memiliki  fungsi-fungsi  utama  sebagai tempat  rekreasi,  permukiman,  industri, atau 

pelabuhan.  
d) Dominan  dengan  pemandangan  dan orientasi ke arah perairan. Pembangunannya  

dilakukan  ke  arah vertikal horisontal. 
B. 4. Tipologi Waterfront 
Berdasarkan  Pertemuannya  Dengan Badan Air  
Breen, 1994 dalam Tangkuman DJ dan Tondobala T,2011 membedakan waterfront 

berdasarkan pertemuannya dengan badan air sebagai berikut : 
Waterfront Tepian Sungai  
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Merupakan waterfront yang  terjadi karena adanya  pertemuan  langsung antara  daratan  
dengan  badan  air  yang berupa tepian sungai. 
Waterfront Tepi Laut 
Merupakan area waterfront yang terjadi karena  pertemuan  langsung  antara daratan  
dengan  badan  air  yang  berupa pantai dan tepian laut. 
Waterfront Tepi Danau 
Merupakan area waterfront yang terjadi karena  adanya  pertemuan  langsungn antara  
daratan  dengan  badan  air  yang berupa  tepian  air yang  berupa  tepiann danau, pada 
umumnya pengembangan-nya sebagai fungsi khusus. 

 
B 5. Tinjauan Perancangan Kota (Urban Design ) 

Lingkup  dari  urban  design  merupakan  bagian  dari  proses perancangan  yang 
berkaitan dengan kualitas fisik lingkungan. Dari berbagai pengalaman praktek untuk 
menentukan  elemen-elemen  dalam  urban  design  yang  saling  berkaitan  antara  satu 
dengan yang lain, Hamid Shirvani (1985) menentukan elemen urban design dalam 8 
elemen yaitu: 
1. Penggunaan Lahan (Land Use)  

Land  Use  (tata  guna  lahan)  merupakan  rencana  dua  dimensi  dimana ruang-
ruang tiga dimensi dan fungsi-fungsi akan dibentuk. Kebijaksanaan tata guna  lahan  
membentuk  hubungan  antara  sirkulasi/parkir  dan  kepadatan aktifitas/  penggunaan  
individual.  Terdapat  perbedaan  kapasitas  dalam penataan  ruang  kota,  apakah  dalam  
aspek  pencapian,  parkir,  sistem transportasi yang ada, dan kebutuhan untuk pengguna 
lahan secara individual.  
Pada  prinsipnya,  pengertian  Land  Use  (tata  guna  lahan)  adalah  pengaturan 
penggunaan  lahan  untuk  menentukan  pilihan  yang  terbaik  dalam mengalokasikan  
fungsi  tertentu,  sehingga  secara  umum  dapat  memberikan gambaran keseluruhan 
bagaimana daerah-daerah pada suatu kawasan tersebut seharusnya  berfungsi  tertentu,  
sehingga  secara  umum  dapat  meberikan gambaran keseluruhan bagaimana daerah-
daerah pada suatu kawasan tersebut seharunya berfungsi. 
2. Bentuk dan Massa Bangunan (Building From and Massing)  

Buliding  From  and  massing  membahas  mengenai  bagaimana bentuk  dan 
massa-massa  bangunan  yang  ada  dapat  membentuk  suatu  kota  serta 
bagaimana hubungan antar massa yang ada. Pada penataan suatu kota, bentuk, dan  
hubungan  antar  massa  seperti  ketinggian  bangunan,  pengaturan  massa 
bangunan  dan  lain-lain  harus  diperhatikan  sehingga  ruang  yang  terbentuk 
teratur,  mempunyai  garis  langit  yang  dinamis  serta  menghindari  adanya  lost 
space (ruang tidak terpakai).  
3. Sirkulasi dan Parkir (sirculation and Parking)  
Sirkulasi  adalah  elemn  perancangan  kota  yang  secara  langsung  dapat membentuk  
dan  mengontrol  pola  kegiatan  kota,  sebagaimana  halnya  dengan keberadaan  sistem  
transportasi dari  jalan  publik,  pedestrian  way,  dan  tempat tempat  transit  yang  saling  
erhubungan  akan  membentuk  pergerakan  (suatu kegiatan).  Sirkulasi  didalam  kota  
merupakan  salah  satu  alat  yang  paling  kuat untuk  menstruktur  lingkungan  perkotaan  
karena  dapat  membentuk, mengarahkan,  dan  mengendalikan  pola  aktivitas  dalam  
suatu  kota.  Selain  itu sirkulasi  dapat  membentuk  karakter  suatu  daerah,  tempat  
aktivitas  dan  lain sebagainya.  
4. Ruang Terbuka (Open Space)  

Berbicara  tentang  ruang  terbuka  (open  space)  selalu  menyangkut  lansekap. 
Elemen  lansekap  terdiri  dari  elemen  keras  (hardscape  seperti  :  jalan,  trotoar, patun,  
bebatuan  dan  sebagainya)  serta  elemen  lunak  (softscape)  berupa  tanaman dan air. 
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Ruang terbuka biasa berupa lapangan, jalan, sempadan sungai, green belt, taman dan 
sebagainya.  Dalam  perencanan  open  space  akan  senantiasa  terkait  dengan  perabot 
taman/jalan  (street  furniture).  Street  furniture  ini  bisa  berupa  lampu,  tempat 
sampah, papan nama, bangku taman dan sebagainya.   
5. Aksesibilitas 

Dalam buku Persyaratan Teknis Aksesibilitas Bangunan Umum dan  Lingkungan,  
pengertian  aksesibilitas  adalah  kemudahan  yang disediakan  bagi  penyandang  cacat  
guna  mewujudkan  kesamaan kesempatan  dalam  segala  aspek  kehidupan  dan  
penghidupan. Sedangkan  menurut  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1997, 
aksesibilitas  adalah  kemudahan  yang  disediakan  bagi  penyandang cacat  guna  
mewujudkan  kesamaan  kesempatan  dalam  segala  aspek kehidupan dan penghidupan. 
6. Area Pedestrian  ( Pedestrian area ) 

Pedestrian berasal dari bahasa Yunani,dimana berasal dari kata pedos yang berarti  
kaki,  sehingga  pedestrian  dapat  diartikan  sebagi  pejalan  kaki  atau orang  yang  
berjalan  kaki,  sedangkan  jalan  merupakan  media  diatas  bumi yang  memudahkan 
manusia dalam  tujuan berjalan,  Maka pedestrian dalam hal  ini  memiliki  arti  
pergerakan  atau perpindahan  orang  atau  manusia dari satu  tempat  sebagai  titik  tolak  
ke  tempat  lain  sebagai  tujuan  dengan menggunakan moda jalan kaki. Atau secara 
harfiah, pedestrian yang berarti orang yang berjalan di jalan. Namun  jalur  pedestrian  
dalam  konteks  perkotaan  biasanya  dimaksudkan sebagai  ruang  khusus  untuk  pejalan  
kaki  yang  berfungsi  sebagai  sarana pencapaian  yang  dapat  melindungi  pejalan  kaki  
dari  bahaya  yang  datang dari  kendaraan  bermotor.  Di  Indonesia  lebih  dikenal  
sebagai  trotoar,  yang berarti  jalur  jalan  kecil  selebar  1,5  sampai  2  meter  atau  lebih  
memanjang sepanjang jalan umum.  
7. Pendukung Aktifitas (Activity Support)   

Aktivitas  pendukung  adalah  semua  fungsi  bangunan  dan  kegiatan-kegiatan 
yang  mendukung  ruang  publik  suatu  kawasan  kota.  Bentuk,  lokasi  dan  karakter 
suatu  kawasan  yang  memiliki  ciri  khusus  akan  berpengaruh  terhadap  fungsi, 
penggunaan lahan dan kegiatan pendukungnya. Aktivitas pendukung tidak hanya 
menyediakan  jalan  pedestrian  atau  plasa  tetapi  juga  mempertimbangkan  fungsi 
utama dan penggunaan elemen-elemen kota yang dapat menggerakkan aktivitas.  
8. Penandaan (Signage)  
Penandaan  yang  dimaksud  adalah  petunjuk  arah  jalan,  rambu  lalu  lintas, media  
iklan,  dan  berbagai  bentuk  penandaan  lain.  Keberadaan  penandaan akan sangat  
mempengaruhi  visualisasi  kota,  baik  secara  makro  maupun  mikro,  jika jumlahnya  
cukup  banyak  dan  memiliki  karakter  yang  berbeda.  Sebagai  contoh, jika banyak 
terdapat penandaan dan tidak diatur perletakannya, maka akan dapat menutupi  fasad  
bangunan  di  belakangnya.  Dengan  begitu,  visual  bangunan tersebut  akan  terganggu.  
Namun,  jika  dilakukan  penataan  dengan  baik,  ada kemungkinan penandaan tersebut 
dapat menambah keindahan visual bangunan di belakangnya.  
9. Konservasi 

Konservasi adalah istilah umum dari semua kegiatan pelestarian. 
MenurutDanisworo,2005 (dalamhttp://antariksaarticle.blogspot.com,2014) pelestarian 
sebagai konservasi adalah upaya untuk melestarikan melindungi serta memanfaatkan 
sumber daya suatu tempat. Dari pengertian pelestarian diatas maka dapat disimpulkan 
bahwa pelestarian merupakan suatu upaya untuk melindungi dan menjaga bangunan dan 
lingkungan dari kerusakan ataupun mencegah terjadinya kerusakan sehingga makna 
kulturalnya yang mengandung nilai sejarah arsitektural keindahan nilai keilmuan dan 
nilai sosial tetap dapat terpelihara untuk generasi mendatang.  
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GAMBARAN UMUM LOKASI PERENCANAAN 

C. 1. Tinjauan Lokasi dan Lingkungan Eksternal 
Secara makro lokasi perencanaan Penataan Kali Pepe dengan Studi Kasus 

Kawasan Pecinan di Surakarta berada di wilayah kota Surakarta atau disebut juaga 
Solo/Sala adalah kota yang terletak di provinsi Jawa Tengah. Secara geografis berada 
pada jalur strategis lalu lintas ekonomi perdagangan maupun kepariwisataan di antara 
Jogyakarta - Solo (Surakarta) - Semarang (Joglo Semar) - Surabaya - Bali.  Dalam 
pembagian administratif kota Surakarta terbagi ke dalam 5 wilayah kecamatan dan 51 
wilayah kelurahan, yang secara keseluruhan menjadi wilayah perkotaan. 

Tabel C.1 Pembagian Wilayah Administrasi Kota Surakarta Menurut 
Kecamatan, Keluarahan, RW Dan RT 

 
Sumber : Bagian Pemerintahan dan OTDA Kota Surakarta,2010 

Secara astronomis Kota Surakarta (Sala) terletak antara 110º 45`15” s/d 110º 45`35” 
BT dan antara 7º 36` 00” s/d 7º 56` 00” LS, dengan luas wilayah administratif  kurang  
lebih 4.404,0593 Ha. Secara geografis Kota Surakarta terletak diantara Gunung Lawu di 
sebelah timur dan Gunung Merapi di sebelah barat serta dilintasi oleh Sungai Bengawan 
Solo. Batas administratif wilayah Surakarta adalah : 
Sebelah Utara     : Kabupaten Karanganyar dan Boyolali 
Sebelah Timur    : Kabupaten Sukoharjo dan Karanganyar 
Sebelah Selatan  : Kabupaten Sukoharjo 
Sebelah Barat     : Kabupaten Sukoharjo dan Karanganyar 

 
C. 2. Kondisi Eksisting Kali Pepe 
Kali Pepe merupakan sebuah anak sungai yang mengalir membelah Kota Solo dan 
bermuara Bengawan Solo. Keberadaan Kali Pepe sudah ada sebelum Desa Sala menjadi 
sebuah kota dari pusat pemerintahan Kerajaan, karena diyakini Kali Pepe dalam kisah 
masa lalunya merupakan urat nadi perdagangan di Pasar Gedhe yakni menjadi 
penghubung empat bandar besar (Nusupan, Semanggi, Mojo, dan Beton). 
 Kali Pepe juga merupakan salah satu sistem drainase Kota Surakarta dengan sub 
daerah pengaliran Kali Pepe Hilir memilikisub-Kali Jenes, sub-Keprabon dan sub-
Kepatihan,  

Batas – batas Kali Pepe 
 Sebelah Utara  : Kelurahan Sudiroprajan 
 Sebelah Timur  :  Kelurahan Gandekan, Sungai Bengawan Solo 
 Sebelah Selatan  : Kelurahan Kedung Lumbu 
 Sebelah Barat  : Kelurahan Kepatihan Wetan 

 
C. 3. Kondisi Fisik Kawasan Pecinan 

Kawasan pecinan terletak di Kelurahan Sudiroprajan, Kecamatan Jebres. Secara 
astronomi terletak diantara 7°34'7"LS dan 110°50'1"BT . Kalurahan Sodiroprajan 
menjadi daerah permukiman warga Cina sejak tahun 1700-an atau akhir abad 18. Luas 
daerah ini 23 hektar, yang 13 hektar milik keturunan Cina, 7 hektar milik pribumi, dan 3 
hektar untuk fasilitas jalan. Penduduknya 36,6 % adalah warga keturunan Cina (Data 
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Monografi Kalurahan Sudiroprajan, tahun 2005 dalam Dhani Mutiari,2010). Secara 
administratif Kelurahan Sudiroprajan berbatasan dengan : 
 Sebelah Utara  : Jalan Ir. Juanda, Kelurahan Purwadiningratan 
 Sebelah Timur  : Jalan Gotong Royong, Kelurahan Gandekan 
 Sebelah Selatan  : Kali Pepe, Kelurahan Kedung Lumbu 
 Sebelah Barat  : Jalan Urip Sumoharjo, Kelurahan Kepatihan Wetan 

 

ANALISIS PENDEKATAN DAN KONSEP PERENCANAAN  
D.1Analisis dan Konsep Pengolahan Tapak (Makro) 
1. Gagasan Perencanaan 

Perencanaan  Penataan Waterfront Kali Pepe dengan Studi Kasus Kawasan 
Pecinan ini  akan ditata ulang dari awal agar lebih optimal dalam pengembanganya.. 
Sesuai  dengan  pembahasan  yang  ada  pada  bab  sebelumnya, bahwa lokasi  tapak  
rencana  akan  berada  di  Bagian Wilayah Kota Surakarta VI (BWK VI), dengan  lokasi  
pilihan  sesuai  dengan  fungsi  peruntukan pariwisata  yang ditunjuk Kelurahan 
Sudiroprajan. 

 

Gambar 4.1. Batas RT/RW Kelurahan Sudiroprajan 
Sumber :Dokumen Pribadi, 2014 

 
2. Dasar Pertimbangan Pemilihan Tapak  

Dalam perencanaan Penataan Waterfront Kali Pepe dengan Studi Kasus 
Kawasan Pecinan ini merupakan bagian dari suatu tahap perencanaan Kawasan Pecinan 
(Kelurahan Sudiroprajan)  yang mempunyai satu kesatuan yang Hirarki. 

 
Gambar 4.2. Batas Tahap Perencanaan 

Sumber :Dokumen Pribadi, 2014 
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Lokasi  tapak  yang  dipilih  dinilai  memiliki  kriteria perancangan yang direncanakan, 
karena :  

a) Merupakan  kawasan  peruntukan  pariwisata  berdasarkan RDTR Kota Surakarta 
BWK VI 

b) Memiliki  keterkaitan  erat  dan  langsung  dengan  air (sungai) sebagai elemen  
utama  dalam konsep penataan waterfront. 

c) Infrastruktur perkotaan (jaringan jalan, moda transportasi, dan  listrik)  telah  tersedia  
atau  dapat  disediakan  dengan mudah hingga lokasi tapak;  

d) Daya dukung fasilitas lingkungan yang baik;  
e) Mempunyai nilai heritage yang tinggi 
f) Kondisi  lahan  yang potensi belum dikembangkan secara optimal;  
g) Lahan  tidak  rentan  terhadap  ancaman  bahaya  banjir, 
h) Memiliki potensi view keluar tapak yang maksimal. 
Tampak rencana Penataan Waterfront Kali Pepe dengan studi Kasus Kawasan 
Pecinan di Surakarta yaitu kelurahan Sudiroprajan RW IV dan RT III/ III yang 
selanjutnya akan disebut sebagai tapak rencana (site). 
3. Analisis Pusat Kawasan 
Sejak Pasar Gedhe Hardjonegoro didirikan oleh Pakubuwono X antara tahun 1893-1939  
kampung ini memiliki peran penting dalam perkembangan  perekonomian di Surakarta 
dan daerah ini berkembang menjadi kawasan perdagangan. Peristiwa ini secara tidak 
langsung menjadi latar belakang munculnya rumah-rumah toko yang berdiri secara masal 
atau hasil alih fungsi rumah tinggal menjadi rumah toko di kawasan ini (Dhani Mutiari, 
1996 dalam Dhani Mutari, 2010).  Sehingga menjadikan Pasar Gedhe sebagai pusat 
kawasan di Sudiroprajan. 

 
Gambar 4.3. Letak Pasar Gedhe Terhadap Sumbu Linier Kasunanan 

Sumber :Dhani Mutiar, 2010 
4. Analisis dan Konsep Pencapaian  
a) Analisis Jaringan Jalan  

 

 
Gambar 4.4 Jaringan Jalan di Kelurahan Sudiroprjan 

Sumber :Dokumen Pribadi, 2014 
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b)Analisis Jaringan Transportasi  

 
Gambar 4.5. Jaringan Transportasi di Kelurahan Sudiroprjan 

Sumber :Dokumen Pribadi, 2014 
c)Konsep Pencapaian  

 
Gambar 4.6 Analisis pencapaian 
Sumber :Dokumen Pribadi, 2014 

5. Analisis dan Konsep Pola Sirkulasi  

 
Gambar 4.7 Analisis Sisrkulasi 

Sumber :Dokumen Pribadi, 2014 
D. 2. Pendekatan Konsep Penataan Waterfront Kali Pepe (Lingkungan Mikro) 
1. Gagasan Perencanaan (mikro) 

 

 

Gambar 4.10 Zona Perencanaan 
Sumber :Dokumen Pribadi, 2014 

Adapun konsep desain  kawasan Zona I : 
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a) Menjadikan Kawasan Pecinan (Cina towns) menjadi kawasn wisata dengan nilai 
heritage dan nuansa arsitektur cina di Surakarta.  

b) Menjadikan Kawasan Pecinan sebagai kawasan wisata belanja. 
c) Menjadikan  Kawasan  Pecianan menjadi pusat informasi dan edukasi tentang 

sejarah kawasan pecinan dan kali pepe. 
Konsep desain  kawasan zona II 
a) Menjadi  kawasan ini sebagai area wisata kali pepe dengan nuansa heritage dan 

arsitektur cina. 
b) Menghidupkan kawasan ini dengan penyediaan retail-retail, area foodcourlt dll. 
c) Penyediaan ruang pertunjukan seni dan kebudayaan. 
d) Menyediakan wisata perahu dengan mengarungi Kali Pepe dan edukasi heritage. 
e) Menata pemukiman tepian Kali pepe lebih tertata sehingga menjadi daya tarik yang 

lebih tinggi. 
f) Penyediaan museum sebagai penunjang untuk mempresentasikan  heritage kawasan 
2. Land Use (Tata Guna Lahan) 

 
3. Analisis Jaringan Jalan 

 
Gambar 4.15 Analisis jaringan jalan 

Sumber :Dokumen Pribadi, 2014 
4. Analisa Dan Konsep Tampilan Arsitektur  
Perencanaan  dan  perancangan  ruang  kawasan  merupakan  tindakan  lanjut  
dalam memberikan  arah  rancangan  desain  fisik  kawasan.  Hal-hal  yang  perlu  
dipertimbangkan seperti  fungsi  dan  aktivitas  di  dalam  kawasan,  kesatuan  
kegiatan  dalam  kawasan, serta mendukung penampilan bangunan yang ada 
dalam kawasan 
5. Analisis dan Konsep Pendestrian way 
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Gambar 4.17 Analisis jalaur pendestrian 

Sumber :Dokumen Pribadi, 2014 

   
 

Gambar 4.18 a) Pendekatan Konsep Pendestrian Jalan Utama, b)Pendekatann Konsep 
Jalan Lingkungan 

Sumber :Dokumen Pribadi, 2014 
6. Analisa dan Konsep Desain Street Furniture  

 

 
Gambar 4.20 Pendekatan Konsep 

Gapura Primer  
Sumber:  Dokumen pribadi,2014 

 

Gambar 4.21 Pendekatan Konsep 
Gapura jalan lingkungan 

Sumber:  Dokumen pribadi,2014 
 

4.22 
a)Pendekatan 

Konsep Lampu 
Taman  

b) pendekatan 
konsep lampu 
jalan utama 
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Sumber:  
Dokumen 

pribadi,2014 
 

 

 

4.22 a)Pendekatan Konsep 
Lampu Taman  

b) pendekatan konsep lampu 
jalan utama 

Sumber:  Dokumen pribadi,2014 
 

Gambar 4.23 Pendekatan Konsep 
Papan Informasi 

Sumber:  
https://www.google.co.id/search?

q,2014 
 

Gambar 4.24 
Pendekatan 

Konsep Sinage 
Sumber : 
Dokumen 

pribadi,2014 
 
 

 
 

Gambar 4.26 Pendekatan papan 
iklan 

Sumber:  
https://www.google.co.id/search?

q,2014 
 

Gambar 4.27 Pendekatan Konsep 
Pergola 
Sumber:  

https://www.google.co.id/search?
q,2014 

 

Gambar 4.28 
Pendekatan 

Konsep Kursi 
Jalur Pendestrian 

Sumber:  
Dokumentasi 
pribadi,2014 

 
 

7. Pendukung kegiatan 
Museum 

 

Gambar 4.30 Pendekatan Konsep Museum 
Sumber:  Dokumentasi pribadi,2014 

8. Bangunan Konservasi 
a) Bangunan sebagai penginapan (konservasi) 
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Gambar 4.33 Denah bangunan konservasi 
Sumber : Dhani Mutiari,2010 

 
b) Rumah sebagai restoran (rekontruksi) 

 
Gambar 4.38 Pendekatan Konsep restoran 

Sumber:  https://www.google.co.id/search?q,2014 
c) Bangunan sebagai pertokoan (rekontruksi) 

 
Gambar 4.41 Pendekatan konsep pertokoan 

Sumber:  https://www.google.co.id/search?q,2014 
d) Dinding sebagai relief 

 
Gambar 4.43 Pendekatan konsep relief 

Sumber :Dokumen Pribadi, 2014 
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