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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Deskripsi Judul 

Agar dapat memberikan kejelasan mengenai maksud dari judul 

yang diangkat, maka tiap-tiap kata dari judul tersebut perlu dijabarkan 

pengertiannya, yaitu sebagai berikut: 

1. Pengembangan : Suatu usaha untuk meningkatkan  

kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan 

usaha untuk maju dari suatu hal yang 

awalnya kecil untuk menjadi suatu hal yang 

lebih baik dari  sebelumnya(Akhmad 

Sudrajat, 2000).  

2. Lapangan Pancasila : Sebuah lapangan yang berada dipusat kota 

Salatiga, sebagai pusat bersosialisasinya 

masyarakat Salatiga(Pemkot Salatiga, 

2015). 

3. Kota Salatiga  : Sebuah kota di Provinsi Jawa Tengah, kota  

iniberbatasan sepenuhnya 

dengan Kabupaten Semarang. Salatiga 

terletak  49 km sebelah selatan Kota 

Semarang atau 52 km sebelah utarakota 

Surakarta, dan berada di jalan negara yang 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota
https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi
https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Tengah
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Semarang
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Semarang
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Semarang
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Surakarta
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Surakarta
https://id.wikipedia.org/wiki/Jalan_Nasional_Rute_16
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menghubungkan Semarang–

Surakarta(Pemkot Salatiga, 2015 ). 

4. Urban   : Upaya penataan kembali suatu kawasan 

tertentu di dalam kota dengan tujuan untuk 

mendapatkan nilai tambah yang lebih 

memadai bagi kawasan tersebut sesuai 

dengan potensi nilai ekonomi yang dimiliki 

oleh lahan kawasan tersebut. Upaya 

peremajaan kawasan diperlukan apabila 

suatu lingkungan dianggap mengalami 

penurunan kualitas lingkungan (Ramadlani 

2016). 

5. Public Space  :Public space atau ruang publik adalah 

ruang terbuka yang mampu menampung 

kebutuhan akan tempat-tempat pertemuan 

dan aktivitas bersama di udara terbuka. 

Ruang ini memungkinkan terjadinya 

pertemuan antar manusia untuk saling 

berinteraksi. Karena pada ruang ini 

seringkali timbul berbagai kegiatan 

bersama, maka ruang-ruang terbuka ini 

dikategorikan sebagai ruang umum(Ilmu 

geografi, 2016). 

6. Berkelanjutan  :Proses pembangunan (lahan, kota, bisnis, 

masyarakat, dan sebagainya) yang 

berprinsip “memenuhi kebutuhan sekarang 

tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan 

generasi masa depan”. salah satu faktor 

yang harus dihadapi untuk mencapai 

pembangunan berkelanjutan adalah 

bagaimana memperbaiki kehancuran 
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lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan 

pembangunan ekonomi dan keadilan sosial. 

( brundtland report, pbb 1987) 

Dari penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian judul 

Pengembangan Lapangan Pancasila Kota Salatiga Sebagai Urban 

Public Space yang Berkelanjutanadalah perencanaan serta penataan 

landskape taman Kota Salatiga yang difungsikan sebagai pusat kegiatan 

masyarakat untuk menikmati suasana Kota Salatiga serta sebagai tempat 

berinteraksi masyarakat umum,dengan dukungan berbagai fasilitas yang ada 

didalamnya dengan berbagai unsur penunjang seperti aktivitas rekreasi, 

edukasi, budaya, dan lainnya.  

1.2. Latar Belakang 

Ruang publik dalam suatu kota merupakan salah satu sarana atau 

fasilitas yang harus ada dalam sebuah kota. Ruang publik menjadi salah satu 

tempat berkumpulnya masyarakat umum dalam suatu kota, berbagai 

aktivitas yang dilakukan juga sangat bermacam.  Pada umumnya ruang 

publik adalah ruang terbuka yang mampu menampung kebutuhan akan 

tempat-tempat pertemuan dan aktivitas bersama di udara terbuka. Ruang ini 

memungkinkan terjadinya pertemuan antar manusia untuk saling 

berinteraksi. Karena pada ruang ini seringkali timbul berbagai kegiatan 

bersama, maka ruang-ruang terbuka ini dikategorikan sebagai ruang umum. 

 

Gambar 1. 1 Aktivitas di Lapangan Pancasila 

Sumber:Survey lapangan,2016. 
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Gambar 1. 2 Aktivitas di Lapangan Pancasila 

Sumber:Survey lapangan,2016. 

 

Gambar 1. 3 Aktivitas malam hari 

Sumber:Survey lapangan,2016. 

1.2.1 Argumentasi Pemerintah 

Publik Space yang ada disetiap kota menjadi salah satu tempat 

bersosialisasi antara masyarakat. Ruang publik dalam suatu kota merupakan 

salah satu sarana atau fasilitas yang ada dihampir seluruh kota di Indonesia. 

Ruang publik menjadi salah satu tempat berkumpulnya masyarakat umum 

dalam suatu kota, berbagai aktivitas yang dilakukan juga sangat bermacam. 

Publik space yang biasanya berupa taman kota, alun-alun, atau hutan 

kota. Keberadaan publik space yang begitu penting tentunya juga dilindungi 
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dengan undang undang yang berkaitan, hal ini juga terjadi dengan public 

space yang ada di Kota Salatiga.Perencanaan sebuah ruang publik diatur 

dalam sebuah undang- undang nomor 4 tahun 2011 tentang rencana tata 

ruang wilayah Kota Salatiga (pemkot Salatiga,2016). 

1.2.2 Argumentasi Masyarakat 

Saat ini kota-kota besar diIndonesia sedang mengalami krisis ruang 

terbuka hijau maupun ruang publik (public space).Selain keberadaan yang 

minim, kualitas ruang publik yang ada juga kurang maksimal.Kebanyakan 

ruang publik yang tersedia belum memiliki fasilitas edukasi yang dapat 

menunjang berbagai aktivitas yang ada dalam sebuah ruang publik. Ruang 

publik yang ada harus memiliki kegunaan untuk aktivitas tertentuoleh 

banyak orang dan harus terasa nyaman sesuai dengan fungsinya. 

Permasalahan ini merupakan suatu tantangan baru bagi para pengembang 

dan investor, baik untuk milik pribadi, umum, instansi, pemerintah, maupun 

swasta. 

Hal ini juga terjadi di Kota Salatiga jumlah taman kota yang ada 

disana dengan jumlah penduduk Kota Salatiga yang berjumlah 176.122 jiwa 

sangat tidak seimbang. Tentunya hal ini menjadi masalah yang ada diKota 

Salatiga, hal ini juga yang mendorong adanya sebuah taman kota (publik 

space) yang mampu mewadahi semua aspirasi masyarakat Salatiga. Sebagai 

contoh ruang publik adalah “Lapangan Pancasila”yang sejak dari dulu 

merupakan sebagai tempat berkumpul warga Salatiga dan sekitarnya. 

Kegiatan diruang kota ini menunjukkan gejala-gejala beragam dan 

kompleks. Sebagai contoh pada saat tertentu lapangan digunakan sebagai 

tempat hiburan, wisata kuliner dan pada saat tertentu juga digunakan 

sebagai tempat berolahraga berbagai macam usia. 
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1.2.3 Argumentasi Observsi

 

 

 

 

 

Gambar 1. 4 Gambar Lapangan Pancasila dilihat dari Kota Salatiga 

Sumber: BPS kota Salatiga,2016. 

Lapangan Pancasila yang terletak di  Kelurahan Kalicacing,Kota 

Salatiga. Lapangan yang  terletak antara Jl.Adi Sucipto,Jl.Sukowati,dan 

Jl.Tentara Pelajar.Lapangan yang berada di jantung Kota Salatiga ini cukup 

diminati warga untuk berkumpul, nongkrong, makan, hingga berolahraga. 
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Tempat ini terkadang disulap menjadi tempat berkumpul untuk pesta 

rakyat, hingga gelaran pertunjukkan seni dan budaya. Mulai dari musik, 

pagelaran wayang, ataupun tari-tarian. Udara sejuk dari lereng timur 

Gunung Merbabu, menjadi salah satu hal yang menarik dari  Lapangan 

Pancasila. Jika malam menjelang, jajaran kuliner lezat menantang untuk 

disantap. Mulai dari nasi goreng, bubur candil, jenang, bubur ketan kincau, 

soto, sate sapi, dan juga rolade daun singkong. Pilihan minumannya juga 

beragam, mulai dari wedang ronde, susu jahe, dan kopi ireng. 

1.3. Rumusan Permasalahan 

Permasalahan yang dapat dirumuskan dari latar belakang yang telah 

dibahas adalah “ Konsep Perencanaan dan Perancangan Arstektur 

Tentang Lapangan Pancasila Kota Salatiga ”  

1.4. Tujuan dan Sasaran 

1.4.1. Tujuan 

1. Mendapatkan buku konsep tentang perancangan Lapangan Pancasila 

Kota Salatiga sebagai urban public space yang berkelanjutan. 

2. Mendapatkan dokumen perancangan tentang pengembangan Lapangan 

Pancasila Kota Salatiga sebagai urban public space yang berkelanjutan. 

1.4.2. Sasaran 

1. Menjadikan kawasan perencanaan sebagai ruang publik yang aksessibel, 

baik pencapaian dari luar kawasan maupun pergerakan dari dalam. 

2. Menjadikan kawasan perencanaan sebagai ruang publik yang interaktif, 

informatif, edukatif, dan berkualitas. 

3. Menjadikan kawasan perencanaan sebagai ruang publik yang murah bagi 

semua kalangan. 

4. Menjadikan kawasan perencanaan sebagai ruang publik yang aman, 

nyaman untukdikunjungi. 

1.5. Lingkup Pembahasan 

Agar tujuan dan sasaran dapat tercapai, maka lingkup pembahasan 

dibatasi sebagai berikut: 
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1. Batas substansi materi, yaitu membahas teori umum tentang penataan 

taman yang sesuai dengan standart yang ada dan memiliki nilai edukasi 

serta sesuai dengan lingkup kajian ilmu arsitektur dan lanskape. 

2. Batasan wilayah perencanaan, yaitu Lapangan Pancasila Kota Salatiga. 

1.6. Metode Pembahasan 

Metode pembahasan yang digunakan dalam perencanaan dan 

perancangan ini adalah: 

1. Metode pengumpulan data melalui observasi, yaitu melakukan 

pengamatan terhadap tapak perencanaan untuk mengetahui kondisi 

existing kawasan, baik permasalahan yang ada disekitar maupun potensi 

yang ada disekitaran kawasan. 

2. Metode analisa data melaluikajian komparasi, yaitu mempertimbangkan 

beberapa taman yang berkembang dibeberapa tempat (Taman  musik 

kota Bandung dan Garden  by the bay Singapura)  untuk mendapatkan 

point-point perencanaan terbaik untuk kemudian disesuaikan dengan 

standart yang berlaku untuk sebuah public space sehingga dapat 

mencapai tujuan yang akan dicapai. 

3. Metode pembahasan konsep melalui analisa deskripsi, yaitu menguraikan 

permasalahan dengan menggambarkan kondisi faktual dengan 

mengemukakan fakta yang ada dilapangan untuk kemudian mencari 

solusi guna memecahkan permasalahan yang ada. 

1.7. Sistematika Pebahasan 

BAB I PEMBAHASAN 

Berisikan tentang latar belakang permasalahan yang diangkat 

sebagai dasar perencanaan dan perancangan untuk mewujudkan 

tujuan yang akan dicapai dalam sasaran dengan penggunaan metode-

metode tertentu. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Berisikan tentang teori-teori yang terkait dengan public space,hutan 

kota dan konsep perancangannya. 
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BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PERENCANAAN 

Berisikan tentang lokasi dan lingkungan eksternalnya, aspek fisik, 

aspek aktivitas, keterkaitan aspek ekonomi dengan pariwisata, serta 

aspek pengembangan kebijakan kawasan 

BAB IV ANALISA PENEKATAN DAN KONSEP PERENCANAAN 

DAN PERANCANGAN 

Berisikan tentang gagasan perencanaan serta analisa-analisa yang 

terkait dengan tapak, arsitektur, maupun struktur baikdari segi micro 

maupun makro, untuk mendapatkan konsep yang sesuai.   

  


