
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.  

1.1. Pengertian Judul 

Pengembangan : a. Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

pengembangan adalah proses, cara, perbuatan 

mengembangkan (Bahasa Indonesia, 1989). 

b. Pengembangan adalah perbuatan menjadikan 

bertambah, berubah sempurna dalam hal 

pikiran, pengetahuan dan sebagainya. 

(Poerwadarminta, 2003) 

Taman kota  : Taman yang berada di lingkungan perkotaan 

dalam skala yang luas dan dapat mengantisipasi 

dampak-dampak yang ditimbulkan oleh 

perkembangan kota dan dapat dinikmati oleh 

seluruh warga kota (Tulloh, 2013). 

Taman Balekambang : Taman yang dibangun oleh KGPAA 

Mangkunegara VII untuk kedua putrinya, yaitu 

GRAy Partini dan GRAy Partinah. Oleh karena 

itu, dua patung dari putri ini juga diletakkan di 

dalam taman. Selain itu, taman yang terbagi dua 

juga diberi nama sesuai dengan nama kedua putri, 

yaitu Partinah Bosch yang merupakan semacam 

hutan kota, dan Partini Tuin, yang merupakan 

kolam air (Wikipedia, 2014) 

Cyber   : Bentuk dunia maya yang dipadukan dengan 

kemodernan teknologi masa kini serta visualisasi 

bentuk yang lebih pada tampilan masa kini. 

Arsitektur 

Regionalisme  : 

Suatu gerakan dalam arsitektur yang 

menganjurkan penampilan bangunan yang 
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merupakan hasil senyawa dari internasionalisme 

dengan pola cultural dan teknologi modern 

dengan akar, tata nilai dan nuansa tradisi yang 

masih di anut oleh masyarakat setempat (Larasati, 

2009). 

Jadi pengertian dari judul Pengembangan Taman Balekambang sebagai 

Taman Kota Cyber dengan Pendekatan Arsitektur Regionalisme adalah 

menyempurnakan Taman Balekambang menjadi taman kota Surakarta yang 

indah, nyaman dan sejuk dengan memasukkan perkembangan teknologi 

informasi dan teknologi modern yaitu cyber serta tetap menjunjung kearifan 

lokal dengan memasukkan konsep arsitektur regionalisme. 

1.2. Latar Belakang 

Cyber city merupakan salah satu konsep kota modern berbasis teknologi 

informasi dan bangunan modern yang kini telah banyak diterapkan di 

sejumlah kota besar di seluruh dunia. Ini adalah konsekuensi logis dari 

meningkatnya kebutuhan masyarakat yang ingin mengakses informasi dan 

berkomunikasi dengan mudah dan cepat.  

Sebagai bagian dari masyarakat dunia modern, bangsa Indonesia sudah 

saatnya menerapkan konsep cyber city untuk memenuhi kebutuhan warganya 

dalam mengakses internet secara lebih luas dan tidak lagi terbatas pada 

kalangan tertentu saja. Bagaimanapun juga bangsa Indonesia kini berada 

dalam abad informasi dimana setiap orang memiliki peluang yang sama untuk 

menjalin pergaulan secara luas baik nasional maupun internasional. 

Implementasi cyber city juga bisa membantu masyarakat dalam 

memanfaatkan kemodernan teknologi (Telematika, 2008). 

Setelah cukup lama mencanangkan diri sebagai kota budaya, kini Solo 

menegaskan sebuah utopia baru yaitu menjadi kota cyber (cyber city). 

Pencanangan mimpi besar itu dilaksanakan pada 30 Juli 2008 lalu yang 

ditandai dengan aksi browsing internet bersama di kawasan city walk 

sepanjang Jalan Slamet Riyadi. Mimpi Solo menjadi kota cyber merupakan 

mimpi yang menjadi harapan bagi sebagian besar masyarakat Solo. Pesatnya 
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pertumbuhan teknologi informasi dan pembangunan kota yang modern 

memang memungkinkan sebuah kota dikelola secara lebih mudah. Dengan 

adanya teknologi yang mencukupi, sebuah pemerintahan yang berbasis 

teknologi informasi bisa diwujudkan. Tata kelola yang memanfaatkan 

bantuan teknologi akan lebih efektif jika dibandingkan dengan pemerintahan 

yang dijalankan hanya dengan tenaga manual manusia. 

Selain itu, keuntungan dalam pariwisata juga bisa didapat jika konsep 

cyber city nantinya benar-benar terwujud. Bagaimanapun, sebagian besar 

wisatawan yang datang ke Solo terutama turis mancanegara pasti 

membutuhkan sambungan internet dan wisatawan dapat belajar tentang 

pembangunan yang maju di Indosenia. Bagi para turis, internet bisa 

dimanfaatkan guna mengirim kabar, mencari info seputar obyek wisata, atau 

sekadar melepas lelah setelah seharian berwisata (Firdaus, 2008). 

Dalam konteks Solo Cyber City pengembangan teknologi informasi dan 

pengembangan yang maju butuh diterapkan pada taman kota yang merupakan 

area publik bagi semua kalangan. Taman kota Solo yang sudah 

mengembangkan konsep cyber city adalah taman City Walk, taman City Walk 

sendiri sudah sedikit menambah fasilitas hotspot sebagai sarana teknologi 

informasi. Dalam segi pembangunan di kota Solo salah satunya adalah 

bangunan Bank Indonesia yang telah mengembangkan konsep cyber. Namun 

untuk taman kota, taman seni dan budaya, taman botani, taman edukasi, dan 

taman rekreasi Balekambang belum sepenuhnya tersentuh dengan teknologi 

informasi modern yang telah dicanangkan dalam pengembangan Solo Cyber 

City. 

Jika dilihat dari konsep cyber city, Taman Balekambang bisa menjadi 

penguat untuk konsep Solo cyber city dengan penilaian dari berbagai pontensi 

yag dapat dilihat pada tabel 1.1, namun jika dilihat dari sebagian kelayakan 

Taman Balekambang saat ini cukup memprihatinkan. Ketidak layakan Taman 

Balekambang saat ini terlihat dari fasilitas dan penataan yang sudah rusak 

serta tidak terawat lagi, hal ini dapat dilihat pada tabel 1.2. Saat ini Taman 

Balekambang dibutuhkan pengembangan dan pengelolaan untuk 
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memfungsikan kembali Taman Balekambang sebagai ruang terbuka hijau 

secara layak. 

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengembangan 

Taman Balekambang sangat dibutuhkan dalam konteks pengembangan 

teknologi informasi yang diimbangi dengan teknologi-teknologi modern 

dalam bentuk bangunan maupun fasilitas penunjang serta penataan kembali 

Taman Balekambang sebagai ruang terbuka hijau yang layak. Pengembangan 

ini tidak lepas dari segi pandang kearifan lokal sehingga pengembangan 

dibutuhkan referensi dari arsitektur reginoalisme. 
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Tabel 1.1 Potensi Taman Balekambang 

No. Elemen Deskripsi Potensi Foto 

1. Kawasan  Taman Balekambang mempunyai 

fungsi utama sebagai Ruang 

Terbuka Hijau, ruang publik dan 

penampung air. 

 Pegembangan Taman Balekambang 

dapat disesuaikan dengan kemajuan 

zaman sehingga sentuhan cyber dapat 

dimasukkan dalam bentuk fasilitas 

maupun dalam bentuk style  bangunan. 

 
2. Gerbang  Pintu gerbang timur Taman 

Balekambang merupakan main 

entrance pertama karena orientasi 

kawasan menghadap pada Keraton 

Mangkunegaran dimana kawasan 

ini salah satu peninggalan 

Mangkunegaran. 

 

 

 

 Pintu gerbang utara Taman 

Balekambang merupakan main 

entrance kedua yang diresmikan 

pada tahun 2013. Pembuatan pintu 

gerbang dari sisi utara bermaksud 

untuk mempermudah jangkauan 

masuk pengunjung dari arah jalan 

Ahmad Yani.  

 Desain pintu gerbang timur Taman 

Balekambang masih terlihat 

tradisional dengan motif batik, kolom 

yang berjumlah 4 untuk 

memperlihatkan soko guru, material 

kolom granit dan beratap konstruksi 

Joglo. Pintu gerbang ini dapat 

dikembang lebih modern untuk 

menyesuaikan pengembangan cyber di 

kota Solo. 

 Desain pintu gerbang utara Taman 

Balekambang lebih mengadopsi 

oranamen dari Pura Mangkunegaran 

dari bentuk gerbang dan kolam 

Mangkunegaran. Pintu gerbang utara 

ini dapat didesain lebih modern tanpa 

menghilangkan ciri lokalnya dan 

butuh adanya penekanan khusus untuk 

menunjukkan pintu gerbang ini 

menjadi main entrance utama Taman 

Balekambang. 
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No. Elemen Deskripsi Potensi Foto 

3. Bangunan  Gedung kesenian Balekambang 

befungsi sebagai gedung untuk 

penampilan ketoprak dan 

pertunjukan seni lainnya. Gedung 

ini dibuka untuk umum. 

 

 

 

 Amphitheater Balekambang 

merupakan bangunan pertunjukan 

kesenian outdoor yang dibuka 

untuk umum. 

 

 

 

 

 

 Bale Tirtoyoso merupakan 

bangunan yang dulunya digunakan 

untuk tempat ganti pakaian 

kerajaan sebelum berenang namun 

saat ini digunakan sebagai ruang 

maintenance. 

 

 Bale Apung merupakan bangunan 

yang berfungsi sebagai tempat 

bersantai raja dan keluarganya 

namun saat ini telah beralih fungsi 

sebagai tempat rekreasi kolam air 

 Desain gedung kesenian masih 

mengadopsi bentuk bangunan Joglo 

dan masih terlihat tradisional dengan 

ornamen lukisan pewayangan. Desain 

modern dapat diterapkan pada 

bangunan ini untuk menyesuaikan 

identitas sebagai bangunan 

pertunjukan. 

 Desain panggung pertunjukan yang 

masih kental dengan bangunan 

pendhopo pada bangunan Joglo dan 

tempat penonton yang berbentuk 

setengah lingkaran seperti 

amphitheater pada dasarnya. Potensi 

yang dimiliki adalah pengembangan 

pada bagian panggung agar tampil 

modern. 

 Desain bangunan belum berubah 

seperti aslinya, masih mengadopsi 

bangunan khas Pura Mangkunegaran. 

Potensi dapat dikembangkan lebih 

regionalisme agar dapat mengimbangi 

zaman. 

 

 Desain bangunan ini lebih condong ke 

bangunan tradisional Jawa dengan 

atap kampung. Pengembangan dengan 

sentuhan modern untuk menambah 

kesan cyber pada kawasan atau zona 
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No. Elemen Deskripsi Potensi Foto 

Partini Tuin.  

 

 

 

 

 

 

 Musholla merupakan fasilitas 

Taman Balekambang untuk 

beribadah. 

kolam air. 

 

 

 

 

 

 

 Desain Musholla Balekambang lebih 

mengadopsi pada bangunan Masjid 

Al-Wustho Mangkunegaran dengan 

ciri khas atap Tajug. Mempertahankan 

bentuk atap agar tetap terlihat ciri 

khasnya. 

 

4. Kegiatan  Pertunjukan seni pada Taman 

Balekambang digelar setiap 

minggunya untuk memberikan 

fasilitas pengunjung dan sebagai 

pewadahan ruang seni untuk 

senimanberkarya. 

 Rekreasi merupakan tujuan utama 

pengunjung Taman Balekambang 

untuk bersantai bersama keluarga 

menikmati keindahan Ruang 

Terbuka Hijau kota Solo. 

 Permainan air merupakan salah 

satu fasilitas Taman Balekambang 

untuk merasakan berkeliling di 

 Pengembangan pertunjukan seni dapat 

menjadi sarana edukasi bagi 

pengunjung untuk memeprkenalkan 

karya Indonesia terutama seni budaya 

Jawa. 

 

 Penataan kembali dapat dilakukan 

untuk menambah kenyamanan dan 

menambah keindahan Taman 

Balekambang sebagai salah satu 

tempat rekreasi kota Solo. 

 Pengembangan permainan air menjadi 

salah satu fasilitas pada Taman 

Balekambang untuk memperknalkan 
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No. Elemen Deskripsi Potensi Foto 

kolam Partini Tuin. 

 

 

 

 

 

 Outbound merupakan kegiatan 

tambahan pada Taman 

Balekambang sebagai sarana 

edukasi kerjasama dalam bentuk 

permainan aktif. 

 

 Taman edukasi merupakan salah 

satu taman khusus di dalam Taman 

Balekambang yang berfungsi 

sebgai sarana edukasi mengenalkan 

nama dan jenis-jenis tanaman. 

 

 

 Memancing merupakan kegiatan 

baru yang sedang diadakan 

pengelola Taman Balekambang 

untuk menambah fasilitas dan 

memanfaatkan ikan pada kolam 

Partini Tuin. 

 

 Permainan anak-anak merupakan 

sarana permainan untuk 

mengelilingi Taman Balekambang. 

kawasan kolam air atau disebut juga 

kawasan Partini Tuin. 

 

 

 

 

 Area outbound dapat dikembangkan 

dan menambah permainan aktif untuk 

menjadi salah satu fasilitas edukasi 

yang bermanfaat bagi pengunjung. 

 

 

 Penambahan tanaman langka untuk 

menambah wawasan pengunjung 

tentang nama, jenis dan manfaat 

tanaman langka. 

 

 

 

 Penataan kembali tempat 

pemancingan dapat menyamankan 

pengunjung Taman Balekambang 

untuk memancing di kolam. 

Pemancingan menjadi salah satu 

fasilitas baru untuk menambah 

suasana rekreasi. 

 Potensi pada permainan anak-anak ini 

menjadi salah satu penarik minat 

anak-anak untuk mengunjungi Taman 
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No. Elemen Deskripsi Potensi Foto 

Balekambang. 

 

5. Tumbuhan  Taman Balekambang mempunyai 

85 jenis tanaman dengan jumlah 

keseluruhan 2.409 tanaman. 

 Tetap mempertahankan tanaman-

tanaman yang sudah asli pada Taman 

Balekambang namun ditambahkan 

beberapa tanaman untuk khas keraton 

dan tanaman langka khusus taman 

edukasi. 

 
6. Hewan  Terdapat rusa, angsa dan ayam 

kalkun yang dilepas bebas pada 

Taman Balekambang karena 

sudah dinilai sebagai hewan 

jinak. 

 Tetap mempertahankan hewan-hewan 

yang sudah ada untuk penyeimbang 

antara flora dan fauna. 

 

Sumber : Analisa Penulis, 2015 
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Tabel 1.2 Permasalahan Taman Balekambang 

No. Elemen Lapangan Standar Evaluasi Foto 

1. Tempat parkir 

motor 
 Parkir motor yang 

disediakan masih 

kurang mencukupi 

dan tidak tertata rapi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Parkir merupakan suatu 

pelataran untuk 

meletakkan kendaraan 

sehingga memiliki 

fungsi penunjang yang 

ekonomis  dan tidak 

terpisahkan  dari 

pergerakan suatu 

kawasan. Tipikal 

ukuran ruang parkir 

adalah lebar 2,4 - 3,0 

meter dan 5,5 - 6,0 

meter kedalaman 

(panjang) sehingga total 

13 - 19 m
2
 per ruang 

parkir 1 kendaraan. 

Karena pada area parkir 

membutuhkan 

driveways 

(menghubungkan area 

parkir ke jalan) dan 

access anes (untuk 

sirkulasi dalam area 

parkir) maka tipikal 

dibutuhkan 28 - 37 m
2
 

per-ruang parkir satu 

kendaraan, atau 250 – 

3.700 ruang parkir per-

 Dibutuhkan perhitungan 

ulang untuk 

menentukan besaran 

parkir motor di Taman 

Balekambang sesuai 

dengan standar 

sehingga kendaraan 

pengunjung maupun 

pengelola dapat 

ditampung dalam 

kantong parkir Taman 

Balekambang. 
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No. Elemen Lapangan Standar Evaluasi Foto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dalam segi kamanan 

masih dinilai kurang 

karena tidak adanya 

pengawasan secara 

ketat seperti adanya 

CCTV. 

hektar (Pekerjaan 

Umum, 2009). 

 

(Neufert, 2002) 

 Proteksi keamanan 

eksterior : area parkir 

harus dapat terlihat dari 

gedung atau jalan raya 

disekitarnya dan diberi 

penerangan yang aman. 

Kamera Closed Circuit 

Tele Vision (CCTV) dan 

pembatas parkir 

(parking booths) dapat 

memberi keamanan 

tambahan termasuk 

pengawasan dan alat 

kontrol pembatasan 

jumlah kendaraan yang 

masuk (Departemen 

Pekerjaan Umum, 

2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Area parkir 

membutuhkan CCTV 

karena area parkir 

merupakan tempat 

penitipan kendaraan 

sementara sehingga 

dibutuhkan proteksi 

khusus untuk menjaga 

kepemilikan kendaraan 

yang telah dititipkan. 
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No. Elemen Lapangan Standar Evaluasi Foto 

2. Tempat parkir 

mobil 
 Taman Balekambang 

belum sepenuhnya 

menyediakan tempat 

parkir untuk 

kendaraan bermotor 

seperti mobil, karena 

parkir mobil di 

taman ini masih 

menggunakan 

sebagian taman 

untuk parkir dan 

menggunakan 

sebagian pedestrian 

sehingga 

mengganggu 

pengguna taman. 

 Parkir merupakan suatu 

pelataran untuk 

meletakkan kendaraan 

sehingga memiliki 

fungsi penunjang yang 

ekonomis  dan tidak 

terpisahkan dari 

pergerakan suatu 

kawasan. Tipikal 

ukuran ruang parkir 

adalah lebar 2,4 - 3,0 

meter dan 5,5 - 6,0 

meter kedalaman 

(panjang) sehingga total 

13 - 19 m
2
 per ruang 

parkir 1 kendaraan. 

Karena pada area parkir 

membutuhkan 

driveways 

(menghubungkan area 

parkir ke jalan) dan 

access anes (untuk 

sirkulasi dalam area 

parkir) maka tipikal 

dibutuhkan 28 - 37 m
2
 

per-ruang parkir satu 

kendaraan, atau 250 – 

3.700 ruang parkir per-

hektar (Departemen 

Pekerjaan Umum, 

 Di Taman Balekambang 

dibutuhkan sekali parkir 

mobil karena 

pengunjung saat liburan 

terlihat sangat ramai 

dan dominan 

menggunakan mobil. 

Maka perlu adanya 

penyediaan parkir mobil 

dengan penyesuaian 

standar penyediaan 

parkir mobil di ruang 

publik. 
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No. Elemen Lapangan Standar Evaluasi Foto 

2009). 

 (Neufert, 2002)  

3. Pedestrian  Sebagian taman 

masih ada yang 

belum diberi 

pedestrian sehingga 

taman yang 

berumput terinjak-

injak dan menjadi 

berlumpur. 

 Ada sebagian area 

sitting groups belum 

diberi pengerasan 

sehingga akses dari 

pedestrian utama 

menuju ke sitting 

 Perkerasan (paving) 

adalah berbagai jenis 

bahan atau material 

yang digunakan untuk 

menutup permukaan 

tanah secara buatan 

yang bersifat keras 

(tidak lunak) 

(Pemerintah Kota 

Surakarta, 2014). 

 Zona pejalan kaki ini 

setidaknya berukuran 

1,8 hingga 3,0 meter 

atau lebih luas untuk 

 Dibutuhkan area-area 

tertentu yang perlu 

diberi pengerasan atau 

paving sehingga taman 

tidak terinjak-injak dan 

mengurangi kerusakan 

serta meminimalkan 

kerusakan pada tanah. 
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No. Elemen Lapangan Standar Evaluasi Foto 

groups tergenang 

lumpur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kurangnya 

perawatan dan 

pembatas antara 

pedestrian dengan 

taman 

mengakibatkan 

pedestrian tertutup 

oleh tanaman liar 

sehingga menjadi 

memenuhi tingkat 

pelayanan yang 

diinginkan dalam 

kawasan yang memiliki 

intensitas pejalan kaki 

yang tinggi. Kondisi ini 

dibuat untuk 

memberikan 

kesempatan bagi para 

pejalan kaki yang 

berjalan berdampingan 

atau bagi pejalan kaki 

yang berjalan 

berlawanan arah satu 

sama lain (Departemen 

Pekerjaan Umum, 

2009). 

 

 

 

 

 Pembatas (buffer) 

merupakan suatu bentuk 

RTNH sebagai suatu 

jalur dengan fungsi 

utama sebagai pembatas 

yang menegaskan 

peralihan antara suatu 

fungsi dengan fungsi 

lainnya (Departemen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Perlunya pembatas 

antara taman dan 

pedestrian sehingga 

tanaman liar tidak 

merambat hingga ke 

pedestrian. 
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No. Elemen Lapangan Standar Evaluasi Foto 

terganggunya akses 

pejalan kaki. 

 Dibagian pedestrian 

tertentu terlihat 

kemiringan tanah 

yang salah sehingga 

air hujan 

menggenang di 

tengah-tengah 

pedestrian. 

Pekerjaan Umum, 

2009). 

 Perkerasan permeable 

(permeable paving) 

adalah tipe LID yaitu 

perkerasan tembus air 

atau perkerasan poros 

yaitu jenis perkerasan 

yang berpori sehingga 

dapat mengalirkan air di 

permukaan perkerasan 

ke lapisan dibawahnya 

(Departemen Pekerjaan 

Umum, 2009). 

 

 

 Jika ditinjau di lapangan 

terdapat air yang 

menggenang pada 

pedestrian maka 

dibutuhkan perkerasan 

permeable untuk 

mempermudah 

peresapan air melalui 

perkerasan berpori. 

 

4.  Sitting groups  Sebagian sitting 

groups terlihat tidak 

ditempati oleh 

pengunjung karena 

tempatnya panas, hal 

ini dinilai karena 

sitting groups tidak 

berada pada tempat 

yang teduh. 

 Jika ditinjau dari 

manfaat RTH secara 

langsung yaitu 

membentuk keindahan 

dan kenyamanan (teduh, 

segar, sejuk) dan 

mendapatkan bahan-

bahan untuk dijual 

(Wandang, 2014). 

 Tempat duduk 

diletakkan pada jalur 

amenitas. Terletak 

setiap 10 meter dengan 

lebar 40-50 centimeter, 

panjang 150 centimeter 

 Diperlukannya peneduh 

dengan kanopi atau 

dengan tumbuhan agar 

pengguna dapat duduk 

di area sitting group 

secara nyaman dan 

teduh. 
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No. Elemen Lapangan Standar Evaluasi Foto 

dan bahan yang 

digunakan adalah bahan 

dengan durabilitas 

tinggi seperti metal dan 

beton cetak (Pemerintah 

Kota Surakarta, 2014). 

5. Sampah  Tempat sampah 

yang menggunakan 

tong ditempatkan 

pada tempat yang 

yang memiliki 

kemiringan tanah, 

sehingga tempat 

sampah terjatuh dan 

mengotori akses 

pejalan kaki. 

 Terlihat penebangan 

pohon yang kurang 

terurus jadi kayu 

yang telah dipotong 

dibiarkan 

berserakan. 

 Kurang kesadaran 

pengguna untuk 

membuang sampah 

dinilai kurang 

sehingga masih ada 

sampah yang 

berserakan. 

 Jika ditinjau mengenai 

fungsi utama 

(Intrinsik)/fungsi 

ekologis Ruang 

Terbuka Hijau salah 

satunya adalah sebagai 

produsen oksigen dan 

penyerapan polutan 

media udara, air dan 

tanah (Fact, 2003). 

 Tempat sampah 

diletakan pada jalur 

amenitas. Terletak 

setiap 20 meter dengan 

besaran sesuai 

kebutuhan, dan bahan 

yang digunakan adalah 

bahan dengan 

durabilitas tinggi seperti 

metal dan beton cetak 

(Pemerintah Kota 

Surakarta, 2014). 

 Perlu adanya tinjauan 

ulang dan penataan 

kembali tempat sampah 

dan pemotongan pohon 

agar tidak merusak 

media udara, air dan 

tanah serta tetap 

menjadi produsen 

oksigen sesuai dengan 

fungsi Ruang Terbuka 

Hijau.  
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No. Elemen Lapangan Standar Evaluasi Foto 

6. Jembatan  Akses untuk 

menyeberang sungai 

atau jembatan 

terlihat sudah rusak 

dan mebahayakan 

pengguna. 

 Sebagai ruang terbuka 

yang menampung 

koridor-koridor jalan 

yang menuju kearah 

ruang publik  tersebut 

dan sebagai ruang 

pengikat dilihat dari 

struktur  kota, sekaligus 

sebagai pembagi ruang-

ruang fungsi bangunan 

di sekitarnya serta ruang 

untuk transit bagi 

masyarakat yang ingin 

pindah kearah tujuan 

yang lain (Santika, 

2012). 

 Butuhnya akses bagi 

pejalan kaki untuk 

menuju kearah yang 

diinginkan dalam ruang 

publik dan memperbaiki 

akses seperti jembatan 

di Taman Balekambang 

yang sudah tak layak 

pakai.  
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7. Taman edukasi  Taman Balekambang 

sudah dinilai baik 

karena tersedianya 

taman edukasi 

namun kini taman 

edukasi sudah 

ditutup dan sama 

sekali tidak terawat. 

 Wadah dan objek 

pendidikan, penelitian, 

dan pelatihan dalam 

mempelajari alam 

(Pemerintah Kota 

Surakarta, 2008). 

 Perlu adanya 

pengolahan kembali dan 

perbaikan untuk taman 

edukasi Balekambang 

karena dinilai sudah tak 

layak untuk menjadi 

taman edukasi dan 

sering dijumpai 

serangga yang menjadi 

penganggu. 

 

8. Gazebo  Fungsi gazebo 

sebagai tempat 

berteduh dan tempat 

untuk berkumpul 

sudah tidak 

berfungsi lagi 

dengan selayaknya, 

hal ini terjadi karena 

minimnya 

perawatan. 

 Mampu menciptakan 

suasana serasi dan 

seimbang antara area 

terbangun dan tidak 

terbangun (Departemen 

Pekerjaan Umum, 

2009). 

 Dibutuhkan perbaikan 

dan penambahan 

gazebo sebagai 

penyeimbang antara 

RTH dan RTNH serta 

dapat berfungsi sebagai 

pewadahan segala 

kegiatan di taman kota. 
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9. Tempat dagang   Penempatan 

pedagang yang 

kurang tepat 

sehingga memakan 

badan pedestrian. 

 Zona tanaman/perabot 

jalan area ini berfungsi 

sebagai penyangga dan 

menjadi tempat untuk 

meletakkan berbagai 

elemen perabot jalan 

(hidran air, kios, telepon 

umum, bangku-bangku, 

tanda-tanda dan lain-

lain) (Pemerintah Kota 

Surakarta, 2014). 

 Dibutuhkan penataan 

untuk penzoningan 

ulang dan megetahui 

zona untuk pedagang di 

Taman Balekambang. 

 

10. Ramp  Taman Balekambang 

menyediakan salah 

satu fasilitas untuk 

kaum difabel. 

Namun kemiringan 

ramp masih dinilai 

sangat curam, 

kemiringannya 

hingga lebih dari 10
o
 

 Kemiringan suatu ramp 

di dalam bangunan 

tidak boleh melebihi 7°, 

perhitungan kemiringan 

tersebut tidak termasuk 

awalan atau akhiran 

ramp (curb 

ramps/landing) 

Sedangkan kemiringan 

 Perlu adanya perbaikan 

dan menambah fasilitas 

untuk kaum difabel di 

Taman Balekambang 

untuk mempermudah 

akses. 
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dan lebar yang masih 

sempit. 

suatu ramp yang ada di 

luar bangunan 

maksimum 6°. 

 Lebar minimum dari 

ramp adalah 95 cm 

tanpa tepi pengaman, 

dan 120 cm dengan tepi 

pengaman. 

(Mujimin, 2007) 

 (Mujimin, 2007) 
 

11. Guiding block  Taman Balekambang 

sudah sedikit 

menyediakan ramp 

bagi kaum difabel 

namun untuk 

guiding block belum 

tersedia sama sekali. 

 Pemasangan ubin 

tekstur untuk jalur 

pernandu pada 

pedestrian yang telah 

ada perlu 

memperhatikan tekstur 

dari ubin eksisting, 

sedernikian sehingga 

tidak terjadi 

kebingungan dalarn 

mernbedakan tekstur 

ubin pengarah dan 

tekstur ubin peringatan. 

 Perlunya dibuat guiding 

block pada pedestrian 

Taman Balekambang 

untuk mempermudah 

kaum difabel jadi tidak 

hanya memberi sarana 

untuk orang biasa saja. 
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 (Mujimin, 2007) 

12. Tempat pameran  Taman Balekambang 

kini menjadi salah 

satu tempat untuk 

event agenda kota 

Solo namun 

penyediaan tempat 

untuk pagelaran dan 

tempat pameran 

belum terpenuhi. 

 Menstimulasi 

kreativitas dan 

produktivitas 

masyarakat kota 

(Wandang, 2014). 

 Memberi pewadah di 

dalam Taman 

Balekambang sebagai 

tempat pameran dari 

event kota Solo. 
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1.3. Rumusan Permasalahan 

1.3.1. Permasalahan 

Bagaimana mengembangkan Taman Balekambang sebagai taman kota 

cyber tanpa menghilangkan fungsi sebenarnya sebagai ruang terbuka 

hijau dan ruang publik dengan penyesuaian konsep Solo Cyber City 

dan mengangkat arsitektur regionalisme? 

1.3.2. Persoalan 

a. Bagaimana menyatukan teknologi cyber dalam pewadahan desain 

arsitektur regionalisme? 

b. Bagaimana mengkaji ulang pengelompokan kegiatan, pola 

kegiatan, kebutuhan ruang, pola hubungan ruang dan organisasi 

ruang serta persyaratan yang dibutuhkan oleh kegiatan yang 

ditampung Taman Balekambang dengan fungsi Ruang Terbuka 

Hijau? 

c. Bagaimana membenahi Taman Balekambang menjadi taman kota 

dan sebagai ruang terbuka hijau yang selayaknya? 

d. Bagaimana merancang teknologi yang dibutuhkan oleh kawasan 

Taman Balekambang yang terdiri dari akses teknologi informasi, 

teknologi akses internet, teknologi akses jaringan dan penerapan 

teknologi lainnya? 

e. Bagaimana mendesain konsep atau style kawasan Taman 

Balekambang berdasarkan konsep arsitektur regionalisme? 

1.4. Tujuan dan Sasaran 

1.4.1. Tujuan 

Mengembangkan Taman Balekambang sesuai dengan 

perkembangan kota Solo sebagai kota cyber yang berteknologi 

informasi yang mudah dan desain yang modern tanpa menghilangkan 

arsitektur kebudayaan asli dan kearifan lokal serta membenahi Taman 

Balekambang sesuai dengan kriteria taman kota. 
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1.4.2. Sasaran 

a. Membuat penyelesaian untuk menyatukan antara teknologi 

informasi dan teknologi modern dalam pewadahan desain arsitektur 

regionalisme. 

b. Menyesuaikan pengembangan Taman Balekambang dengan cyber 

city. 

c. Mengkaji ulang pengelompokan kegiatan, pola kegiatan, kebutuhan 

ruang, pola hubungan ruang dan organisasi ruang serta persyaratan 

yang dibutuhkan oleh kegiatan yang ditampung Taman 

Balekambang dengan fungsi Ruang Terbuka Hijau agar sesuai 

dengan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau pada dasarnya. 

d. Mengkaji ulang untuk mengembangkan Taman Balekambang 

menjadi taman kota dan ruang terbuka hijau yang sesuai dengan 

kebutuhan publik dan fungsi Ruang Terbuka Hijau. 

e. Merancang teknologi yang dibutuhkan oleh kawasan Taman 

Balekambang yang terdiri dari akses teknologi informasi, teknologi 

akses internet, teknologi akses jaringan dan penerapan teknologi 

lainnya yang dikemas dalam desain arsitektur. 

f. Mendesain konsep atau style kawasan Taman Balekambang 

berdasarkan konsep cyber city berpadukan dengan  arsitektur 

regionalisme. 

1.5. Lingkup Pembahasan 

a. Pembatasan hanya melalui disiplin ilmu Arsitektur, sedangkan ilmu yang 

lain hanya sebatas pendukung, yang akan dibahas secara garis besar dan 

diselaraskan dengan tujuan serta sasarannya. 

b. Kawasan Taman Balekambang  ini merupakan sebuah kawasan yang 

dimiliki oleh pemerintah kota dan bertujuan untuk menambah ruang publik 

dan ruang terbuka hijau di Kota Surakarta sebagai upaya penghijauan kota 

dengan konsep teknologi informasi yang mudah dijangkau dan teknologi 

terdepan. 
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1.6. Keluaran/Desain yang Dihasilkan 

Mengembangkan Taman Balekambang yang memiliki fungsi utama 

sebagai ruang publik dan ruang terbuka hijau bagi masyarakat dengan 

memberikan fasilitas sebagai berikut : 

a. Tempat parkir. 

b. Taman edukasi. 

c. Penataan bangunan untuk video mapping 

d. Menciptakan water fountain dengan ide tradisional 

e. Penataan gazebo taman. 

f. Pedestrian dengan guiding block. 

g. Tempat kuliner dengan suasana warung 

h. Art gallery outdoor 

i. Penataan taman  kembali dengan konsep cyber city dengan 

memadukan arsitektur regionalisme. 

1.7. Metodologi Pembahasan 

a. Identifikasi masalah yang ada. 

b. Pengumpulan data dengan metode : 

1) Observasi data dengan eksisting site. 

2) Studi literatur meliputi : konsep cyber city, ruang publik, ruang 

terbuka hijau, style arsitektur regionalisme, studi banding dengan 

desain yang sudah ada. 

c. Melakukan analisa dari berbagai data yang telah diperoleh berdasarkan 

prediksi pengembangan yang dihubungkan dengan tujuan, sasaran dan 

faktor-faktor lain yang berpengaruh emudian dibahas dan menjawab 

permsalahan yang ada. 

1.8. Sistematika Pembahasan 

BAB I : Pendahuluan 

Menjelaskan mengenai latar belakang, permasalahan, tujuan dan 

sasaran, lingkup pembahasan, keluaran/desain yang dihasilkan, 

metodologi pembahasan, serta sistematika pembahasan 
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BAB II : Tinjauan Pustaka 

Menjelaskan tentang berbagai literatur yang di dalamnya dapat 

mendukung pengembangan desain Taman Balekambang secara 

lebih mendalam, fungsi bangunan sebagai tempat  pertunjukkan, 

pengertian cyber city, pengertian ruang terbuka hijau, pengertian 

public space serta elemen-elemen didalamnya, menjelaskan pula 

tentang style arsitektur regionalisme. Sedangkan arsitektur lokal 

dari regional yaitu arsitektur kota Surakarta ataupun arsitektur 

tradisional Jawa khususnya bagian-bagian pada rumah Joglo pada 

umumnya juga akan dibahas. Selain itu komparasi dengan 

bangunan lain yang sejenis akan diperlukan sebagai wacana 

ataupun acuan yang dapat menunjang perencanaan Taman 

Balekambang. 

BAB III : Tinjauan Umum Wilayah Perancangan 

Dalam hal ini adalah kota Surakarta. Oleh karena itu bab ini berisi 

tentang tinjauan kota Surakarta baik kondisi, potensi kota dan 

tinjauan lokasi-lokasi cagar budaya dan cagar alam sebagai 

pertimbangan pengembangan Taman Balekambang sesuai dengan 

konsep cyber city yang sedang dikembangkan kota Solo. Selain itu 

pada bab ini akan dikemukakan beberapa rekomendasi site dan 

analisa site sehingga mendapatkan konsep yang sesuai untuk 

diterapkan arsitektur regionalisme. 

BAB IV : Analisis dan Konsep Pengembangan Taman Balekambang  

Berisi tentang konsep dasar pengembangan yang digunakan sesuai 

acuan untuk transformasi perancangan fisik pengembangan Taman 

Balekambang sebagai taman kota cyber dengan pendekatan 

arsitektur regionalisme. Perancangan meliputi : 

a) Analisa secara makro dengan menganalisa keseluruhan potensi 

di kota Surakarta. 

b) Analisa secara mikro : 

1) Menganalisa site Taman Balekambang secara keseluruhan. 
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2) Menganalisa kebutuhan ruang di Taman Balekambang 

dari yang sudah ada hingga yang butuh dikembangkan. 

3) Menganalisa tata masa pada kawasan Taman 

Balekambang sesuai dengan analisa site dan kebutuhan 

ruang. 

4) Memasukkan segi pandang arsitektural secara eksterior 

dan interior. 

5) Menerapkan konsep struktural dan utilitas yang 

dibutuhkan pada site. 

6) Menerapkan konsep sesuai judul dengan gambar secara 

arsitektural. 

  


