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BAB 1 

PENDAHULUAN  

1.1. Pengertian Judul  

Untuk mendapatkan gambaran tentang pengertian “Pengembangan Jalan 

Raya Sukowati Sebagai Kawasan City Walk Sragen”, perlu diketahui tentang: 

Pengembangan  : Proses, Cara, Perbuatan mengembangkan 

secara bertahap dan teratur yang menjurus ke 

sasaran yang dikehendaki (Kamus  Besar Bahasa 

Indonesia). 

Jalan Raya Sukowati : Merupakan Nama Jalan protokol di sepanjang  

Kabupaten Sragen,   Jawa Tengah, Indonesia  

Kawasan   : adalah daerah tertentu yang mempunyai ciri  

tertentu yang mempunyai ciri tertentu seperti 

tempat tinggal, pertokoan, industri, dan sebagainya 

(Kamus  Besar Bahasa Indonesia) 

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) 

Sragen   : adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah.  

Ibukotanya terletak di Sragen, sekitar 30 km 

sebelah timur Kota Surakarta. Kabupaten ini 

berbatasan dengan Kabupaten Grobogan di 

Utara, Kabupaten Ngawi (Jawa Timur) di 

Timur, Kabupaten Karanganyar di Selatan, 

serta Kabupaten Boyolali di Barat. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten
https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi
https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Tengah
https://id.wikipedia.org/wiki/Sragen,_Sragen
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Grobogan
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Ngawi
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Karanganyar
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Boyolali
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Dari penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian judul 

Pengembangan Jalan Raya Sukowati Sebagai Kawasan City Walk Sragen adalah 

perencanaan pengembangan Jalan Raya Sukowati sebagai kawasan City Walk di 

Kabupaten Sragen. 

1.2. Latar Belakang 

Kabupaten Sragen adalah salah satu Kabupaten yang ada di Jawa Tengah dan 

masih masuk dalam karisidenan Surakarta. Secara geografis Kabupaten Sragen 

berada diperbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Luas wilayah 

Kabupaten Sragen adalah 941,55 km2 yang terbagi dalam 20 kecamatan, 8 

kelurahan dan 200 desa.  

Wilayah Kabupaten Sragen berada di dataran dengan ketinggian rata-rata 

109m diatas permukaan laut. Sragen menpunyai iklim tropis dengan suhu harian 

yang berkisar antara 19-31º C. Curah hujan rata-rata di bawah 3000mm per tahun 

dengan hari hujan di bawah 150 hari per tahun. Jumlah penduduk Sragen 

berdasarkan data tahun 2005 sebanyak 865.417 jiwa, terdiri dari 427.253 

penduduk laki-laki dan 438.164 penduduk perempuan. Kepadatan penduduk rata 

rata 919 jiwa/km2. 

Jalan Raya Sukowati merupakan jalan protokol di sepanjang Kabupaten 

Sragen, yang merupakan salah satu kawasan potensial dikarenakan banyak 

terdapat pertokoan, pasar, sekolah dan alun-alun kota yang letaknya di pusat kota 

Sragen dan merupakan jalan yang strategis yaitu merupakan Jalan utama Solo-

Sragen dan juga merupakan jalan utama ke Ngawi yang berbatasan langsung Jawa 

Tengah dan Jawa Timur. 

Saat ini di sekitar Jalan Raya Sukowati sudah mengalami perkembangan 

banyak dibangun tempat perbelanjaan seperti supermarket dan banyak tempat-

tempat kuliner. Sehingga sangatlah berpotensi di jadikan area City Walk untuk 

jalur pedestrian dan jalur penghubung antar bangunan.  

Di jalan Raya Sukowati sudah terdapat jalur pedestrian namun belum di 

maksimalkan dengan baik dikarenakan dijadikan tempat parkir dan berjualan 

sehingga memberi kesan kurang nyaman bagi pejalan kaki dan masyarakat. 

Sehingga diharapkan dalam pengembangan Jalan Raya Sukowati sebagai City 
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Walk ini nantinya dapat memberi kenyamanan bagi masyarakat untuk perjalan 

kaki di City Walk di Jalan Raya Sukowati tersebut.  

Latar Belakang yang membuat proyek pengembangan Jalan Raya Sukowati 

sebagai kawasan City Walk Sragen layak dikerjakan adalah sebagai berikut: 

1.2.1. Argumentasi Pemerintah  

 

Gambar  1.1 Dinas Pemerintahan Kabupaten Sragen 

(Sumber: Survei, 2016) 

Seperti yang tertera dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 

Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 

2011-2013 yang menjelaskan penataan bagi pengguna jalan. Dalam menciptakan 

kenyamanan dan keamanan dalam berlalulintas, pemerintah Sragen telah 

melaksanakan kegiatan pemeliharaan teknologi ATCS (Area Traffic Control 

System) dan pemeliharaan Traffic Light, pengadaan Traffic Light ATCS, 

pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya, penciptaan 

keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal, penciptaan 

pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah, pengumpulan dan analisis data base 

pelayanan angkutan, sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan, 

pembangunan gedung terminal, pengadaan rambu-rambu lalu lintas, pengadaan 

marka jalan, dan pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor. 

Untuk melaksanakan program dan kegiatan dari pemerintah kabupaten 

Sragen seperti perlindungan dan konservasi sumber daya alam, pengendalian dan 

pengawasan pemanfaatan sumber daya alam, konservasi sumber daya air dan 

pengendalian kerusakan sumber-sumber air, pengelolaan ruang terbuka hijau, 

penataan landscape dan City Walk Jalan Sukowati,  pengembangan kinerja 
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pengelolaan persampahan, pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan 

hidup, peningkatan pengendalian polusi, peningkatan peran serta masyarakat 

dalam pengelolaan persampahan, koordinasi penilaian kota sehat adipura, 

pemantauan kualitas lingkungan, pengkajian dampak lingkungan, koordinasi 

penyusunan AMDAL, pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair, 

pembangunan tempat pembuangan benda padat dan cair yang menimbulkan 

polusi,  pendampingan ekosistem serta pengendalian kerusakan hutan dan lahan.  

Dalam penjelasan tersebut bahwa pemerintahan Kabupaten Sragen sangat 

mendukung dalam pembangunan jalan atau City Walk yang berfungsi sebagai 

sarana bagi pejalan kaki sehingga kenyamanan bagi pejalan kaki dan kendaraan 

bermotor.  

1.2.2. ArgumentasiObservasi  

Peta Kawasan Wilayah Kabupaten Sragen 

 

Gambar  1.2 Peta Wilayah Kabupaten Sragen 

Sumber: BAPEDA, 2010 
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Gambar  1.3 Peta Udara Jalan Raya Sukowati Sragen 

Sumber:Wikimapia.com, 2016 

Jalan Raya Sukowati merupakan jalan protokol di sepanjang Kabupaten 

Sragen, yang merupakan salah satu kawasan potensial dikarenakan banyak 

terdapat pertokoan, pasar, sekolah dan alun-alun kota yang letaknya di pusat kota 

Sragen dan merupakan jalan yang strategis yaitu merupakan jalan utama Solo-

Sragen dan juga merupakan jalan utama ke Ngawi yang berbatasan langsung Jawa 

Tengah dan Jawa Timur.  

Jalan Raya Sukowati Sragen terdapat  penggalan area City Walk untuk jalur 

pedestrian namun belum secara keseluruhan dibuat area City Walk, berikut 

gambar dari City Walk yang sudah ada dipenggal jalan Raya Sukowati Sragen. 

 

U 
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Gambar  1.4 Penggal City Walk Di Jalan Sukowati 

(Sumber: Survei, 2016) 

 

 

Gambar  1.5 Penggal City Walk Di Jalan Sukowati 

(Sumber:Survei, 2016) 

1.2.3. Argumentasi Masyarakat  

Ruang terbuka publik merupakan ruang wadah aktivitas sosial yang 

melayani dan juga mempengaruhi kehidupan masyarakat kota. Ruang terbuka 

juga merupakan wadah dari kegiatan fungsional maupun aktivitas ritual yang 
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mempertemukan sekelompok masyarakat dalam rutinitas normal kehidupan 

sehari-hari maupun dalam kegiatan periodik (Carr, 1992). 

Berdasarkan data registrasi penduduk, pada akhir Tahun 2013 jumlah 

penduduk di Kabupaten Sragen sebesar 896.201 jiwa dan berdasarkan data 

proyeksi penduduk, pada akhir Tahun 2014 mencapai 902.954 jiwa, mengalami 

pertumbuhan sebesar 0,75 % atau sebanyak 6.753 jiwa, dengan kepadatan 

penduduk sebesar 959  jiwa/km².  

Jadi City Walk bagi masyarakat Sragen merupakan koridor ruang terbuka bagi 

pejalan kaki yang menghubungkan beberapa fungsi komersial dan ritel yang ada, 

yang mana aktivitas kenyamanan dan keamanan kota bagi pejalan kaki yang 

sedang berkembang saat ini. 

1.3. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana konsep perencanaan dan perancangan arsitektur tentang 

pengembangan Jalan Raya Sukowati Sragen? 

2. Berdasarkan permasalahan yang dijabarkan dari latar belakang di atas 

adalah sebagai berikut: 

a. Lokasi yang dikembangkan. 

b. Ruang yang dibutuhkan. 

c. Tata masa. 

d. Teknologi yang dibutuhkan. 

e. Estetika.  

1.4. Tujuan dan Sasaran 

1.4.1. Tujuan  

1. Membuat konsep perencanaan pengembangan City Walk di Jalan Raya 

Sukowati Sragen. 

2. Membuat perencanaan berupa rancangan gambar desain pengembangan 

City Walk di Jalan Raya Sukowati Sragen. 

1.4.2. Sasaran 

1. Membuat teori konsep perencanaan pengembangan City Walk di Jalan 

Raya Sukowati Sragen. 
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2. Membuat gambar desain perencanaan City Walk di Jalan Raya Sukowati 

Sragen. 

1.5. Lingkup Pembahasan  

Lingkup pembahasan meliputi: 

1. Konsep pengembangan City Walk di penggalan Jalan Raya Sukowati 

Sragen dalam menata jalur pedestrian dengan desain yang dikembangkan 

dari budaya yang dimiliki masyarakat Sragen yaitu menampilkan ornamen 

batik dan gading gajah sebagai ciri khas Kabupaten Sragen. 

2. Dalam pengembangan di penggalan Jalan Raya Sukowati Sragen sebagai 

kawasan City Walk sehingga dapat digunakan dalam penataan jalur 

pedestrian dan penataan street furniture sehingga dapat menciptakan 

kenyamanan bagi pengguna jalan. 

3. Jalan Raya Sukowati didesain sebagai kawasan City Walk. 

1.5.1. Keluaran/Output 

Adapun luaran dari laporan ini adalah atas dua produk, yaitu terdiri dari 

konsep perancangan yang merupakan produk utama yang berupa laporan konsep 

dasar yang tersusun dalam Studio Konsep Perancangan Arsitektur (SKPA). Dan 

berupa gambar perencanaan atau desain arsitektur yang tersusun dalam 

perencanaan dan perancangan Arsitektur. 

1.6. Metode Pembahasan  

Metode pengumpulan data melalui beberapa cara yaitu sebagai berikut: 

1. Observasi yaitu dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan 

yaitu di Jalan Raya Sukowati untuk mengetahui kondisi fisik lapangan, 

kondisi eksisting kondisi jalan, pedestrian dan bangunan di sekitar serta 

faktor penunjangnya. 

2. Studi literatur yaitu mengungkapkan teori atau menguji dan menelaah 

berbagai literatur yang terkait dengan pembahasan yang akan dilaksanakan 

dengan sesuai standar yang ada. 

3. Metode pengolahan data yaitu data-data yang diperoleh penulis akan 

diolah sebagai mestinya sebagai penambah wawasan dan pelengkap untuk 

memperoleh suatu konsep desain. 
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4. Analisa Data yaitu 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  

Bab pendahuluan ini merupakan gambaran tentang  pengertian 

judul, latar belakang masalah menguraikan secara garis besar 

landasan konsep permasalahaan, tujuan dan sasaran, lingkup 

pembahasan, keluaran dan sistematika penulisan.  

BAB II  Tinjauan Pustaka  

Bab  ini Berisi tentang teori-teori yang digunakan dalam 

penyusunan SKPA untuk mendasari penganalisaan masalah dan 

literatur  

BAB III Gambaran Umum Lokasi Perencanaan 

Berisikan tentang tinjauan lokasi. 

BAB IV  Analisa Pendekatan Dan Konsep Perancangan 

Berisikan tentang gagasan perencanaan serta konsep desain dan 

analisis konsep yang terkait dengan pengolahan site, konsep City 

Walk, drainase kota, konsep penghijauan/lansekap, dan penataan 

street furniture.  

 

 

  


