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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Pengertian Judul 

Untuk mendapatkan gambaran tentang pengertian “Garuda Mas City 

Walk Bernuansa Islami”, perlu diketahui tentang: 

Garuda Mas : Merupakan penggal jalan di Desa Pabelan, Kecamatan 

Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesia 57162 

(Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo) 

City Walk : Dikenal dengan istilah mall atau pedestrian. 

Pedestrian berasal dari kata latin Pedos, yang artinya 

kaki. Pejalan kaki sebagai istilah aktif, adalah orang 

yang bergerak atau berpindah dari suatu tempat titik 

tolak ke tempat tujuan tanpa menggunakan alat yang 

bersifat mekanis (kecuali kursi roda). Pedestrian dapat 

berupa trotoar, alun-alun dan sebagainya 

 (Shirvani, Hamid, (1985), The Urban Design Process) 

Nuansa : Variasi atau perbedaan yang sangat halus atau kecil 

sekali (tentang warna, suara, kualitas, dan sebagainya). 

Kepekaan terhadap, kewaspadaan atas, atau 

kemampuan menyatakan adanya pergeseran yang kecil 

sekali (tentang makna, perasaan, atau nilai). 

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

Islami : Bersifat keislaman (akhlak). 

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

 

Jadi dari pengertian judul “Garuda Mas City Walk Bernuansa 

Islami” adalah penggal jalan di Desa Pabelan, Kecamatan Kartasura, 

Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesia dengan menerapkan jalur pejalan 

kaki yang untuk bergerak atau berpindah dari suatu tempat titik tolak ke 
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tempat tujuan tanpa menggunakan alat yang bersifat mekanis (kecuali 

kursi roda) yang terbentuk akibat deretan bangunan ataupun lansekap 

berupa tanaman dengan menerapkan nuansa yang bersifat keislaman. 

 

1.2. Latar Belakang 

Jalan Garuda Mas terletak di Desa Pabelan, Kecamatan Kartasura, 

Kabupaten Sukoharjo, merupakan salah satu kawasan potensial. Kawasan 

ini berpotensi sebagai kawasan pendidikan Islam di Kabupaten 

Sukoharjo dengan adanya kampus UMS dan Ponpes Assalam, dan 

merupakan jalan strategis sebagai penghubung antara Kota Solo dengan 

Kabupaten Sukoharjo. Potensi budaya dan pendidikan yang sangat besar 

di kawasan ini sepatutnya dapat dikembangkan sebagai kawasan wisata 

kreatif berbasis edukasi serta IT yang manfaatnya dapat dirasakan oleh 

masyarakat sekitar maupun masyarakat UMS sendiri. 

Saat ini Jalan Garuda Mas terus mengalami perkembangan akibat 

adanya kampus UMS. Banyak tanah yang dulunya kosong, sekarang 

sudah dibangun kos-kosan. Selain itu juga banyak toko-toko yang dibuka 

dengan sasaran para mahasiswa, karena sebagian besar di Jalan Garuda 

Mas adalah toko, percetakan, makanan, hingga fashion banyak dibuka. 

Dari segi ekonomi hal ini sangatlah bagus untuk perkembangan. 

Akan tetapi berkembangnya pertokoan dan pembangunan kampus juga 

mengakibatkan kemacetan di Jalan Garuda Mas yang merupakan akses 

utama menuju kampus dan pertokoan disekitar kampus. 

Jalur pejalan kaki yang kurang nyaman menimbulkan budaya 

mahasiswa sering menggunakan kendaraan bermotor meskipun pergi ke 

jarak yang dekat. Namun tidak diimbangi dengan menyediakan kantong-

kantong parkir sehingga menyebabkan kemacetan, karena kendaraan 

banyak keluar masuk dalam satu pintu saja. 

Adanya banyak pendatang seperti mahasiswa UMS disekitar Jalan 

Garuda Mas memicu semakin semrawutnya Jalan Garuda Mas. Dengan 

konsep city walk akses pejalan kaki menjadi lebih mudah dan nyaman. 
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Sehingga diharapkan nantinya, tidak hanya mahasiswa UMS dan 

penduduk sekitar yang menikmati Jalan Garuda Mas, akan tetapi juga 

masyarakat dari luar kawasan akan tertarik berjalan di Jalan Garuda Mas. 

Konsep city walk juga diharapkan dapat menjadi alternatif dalam 

upaya menghidupkan serta mengangkat Jalan Garuda Mas dengan nuansa 

Islami. 

  

Gambar 1-1 Pedestrian yang tidak dapat 

digunakan pejalan kaki 

Sumber :Dokumen pribadi, 2015 

Gambar 1-2 Kesemrawutan jalan dengan 

pengguna parkir 

Sumber :Dokumen pribadi, 2015 

  
Gambar 1-3 Bangunan yang menghabiskan 

ruang untuk pejalan kaki  

Sumber :Dokumen pribadi, 2015 

Gambar 1-4 Genagan air (inlet saluran yang 

kurang berfungsi maksimal)  

Sumber :Dokumen pribadi, 2015 

 

1.3. Rumusan Permasalahan 

Permasalahan yang dapat dirumuskan dari latar belakang yang 

sudah dibahas diatas adalah “Bagaimana merancang atau mendesain 

Jalan Garuda Mas menerapkan konsep city walk yang bernuansa 

Islami”. 

 

1.4. Tujuan dan Sasaran 

1.4.1. Tujuan 

Tujuan merancang dan menata penggal Jalan Garuda Mas dengan 

menerapkan konsep city walk. 
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1.4.2. Sasaran 

Dapat menghasilkan rancangan yang lebih bermanfaat bagi 

pengguna kendaraan, pejalan kaki dan masyarakat sekitar. Dan 

merupakan kawasan yang ramah lingkungan dan bernuansa Islami. 

 

1.5. Lingkup Pembahasan 

Agar tujuan dan sasaran dapat tercapai, maka lingkup pembahasan 

dibatasi sebagai berikut:  

a. Konsep city walk  menjadi alternatif dalam upaya menghidupkan 

serta mengangkat Jalan Garuda Mas. 

b. Jalan Garuda Mas dirancang dengan nuansa Islami. 

c. Pengguna Jalan Garuda Mas adalah pengguna kendaraan 

bermotor/non motor, pejalan kaki, masyarakat sekitar dan 

masyarakat dari luar kawasan. 

 

1.6. Keluaran 

Luaran yang dihasilkan terdiri atas dua produk, yaitu konsep 

perancangan yang merupakan produk utama berupa laporan tertulis yang 

tersusun dalam Dasar-dasar Program Perencanaan dan Perancangan 

Arsitektur (DP3A), serta gambar desain arsitektural yang merupakan 

produk tersendiri namun tidak terpisahkan dari keseluruhan luaran yang 

tersusun dalam Perencanaan dan Perancangan Arsitektur. 

 

1.7. Metode Pembahasan 

a. Metode pengumpulan data melalui observasi, yaitu melakukan 

pengamatan terhadap pengguna Jalan Garuda Mas baik dari non 

fisik yaitu pengendara kondaraan bermotor/non motor, pejalan 

kaki, masyarakat sekitar dan masyarakat dari luar, dan fisik yaitu 

melihat kondisi eksisting kondisi jalan, pedestrian, bangunan 

sekitar. 
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b. Studi Literatur, yaitu mengungkapkan teori-teori yang berhubungan 

dengan perancangan sesuai dengan standart. 

c. Metode pengolahan data, yaitu data-data yang sudah didapat dan 

terkumpul akan diolah sebagaimana data yang diperlukan 

dicantumkan pada laporan dan data yang tidak diperlukan sebagai 

pelengkap dan wawasan bagi penulis. 

d. Analisis data yaitu melakukan uraian terhadap masalah berdasarkan 

data-data yang telah terkumpul dan analisis berdasarkan pada 

landasan teori yang relevan dengan permasalahan yang ada. 

e. Konsep perencanaan yang dihasilkan di Jalan Garuda Mas dengan 

menggunakan konsep city walk yang bernuansa Islami. 

 

1.8. Sistematika Penulisan 

BAB I Pendahuluan. 

Menguraikan secara garis besar landasan konsep yang 

meliputi pengertian judul, latar belakang, rumusan 

permasalahan, tujuan dan sasaran, lingkup pembahasan, 

keluaran, metode pembahasan, dan sistematika penulisan. 

BAB II Tinjauan Pustaka. 

Berisi tentang tinjauan terhadap literatur-literatur yang 

meliputi tinjauan city walk, street furniture, tinjauan ruang 

terbuka hijau, konsep dan komponen morfologi perkotaan, 

serta Arsitektur Islam, preseden/contoh karya. 

BAB III Gambaran umum lokasi perencanaan (data). 

Berisikan tentang tinjauan lokasi. 

BAB IV Analisa pendekatan dan konsep perancangan. 

Berisikan tentang gagasan perencanaan serta analisis-

konsep yang terkait dengan pengolahan site, konsep city 

walk, parkir, drainase kota, konsep penghijauan/lansekap, 

konsep islami. 

 


