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Abstrak 

 

Tingkat urbanisasi yang tinggi di perkotaan mengakibatkan ketersediaan lahan untuk tempat 

tinggal menjadi terbatas. Salah satu wilayah di Kota Surakarta yang memiliki permukiman kumuh 

adalah Kelurahan Semanggi. Melalui pemetaan potensi kawasan permukiman kumuh dapat 

digunakan sebagai acuan pengembangan dan pengelolaan peningkatan kualitas kawasan tersebut. 

Pengembangan kawasan permukiman sebagai kampung ramah anak harus memperhatikan kondisi 

pengguna (terutama anak-anak). Tujuan dari laporan ini adalah menciptakan Kawasan Semanggi 

Surakarta sebagai kampung, dengan sasaran pendekatan ramah terhadap anak (spesifikasi 

komponen lokasi yang layak yaitu penyediaan fasilitas sosial (kesehatan dan pendidikan). Potensi 

pengembangan Kawasan Semanggi Surakarta dibagi menjadi area pengembangan Ring I Sub 

Sektor A-D, dengan potensi masing-masing yang dapat dikembangkan. Analisis dan konsep 

pendekatan dibagi menjadi dua, yaitu analisis dan konsep makro, dan analisis dan konsep mikro 

dibagi menjadi sub bab untuk lebih detail dan menyeluruh dalam proses analisis. Proses analisis 

yang dilakukan untuk mendukung perencanaan dan perancangan kampung ramah anak.  

Kata kunci : permukiman kumuh, kampung, ramah anak. 

 

Abstract 

High urbanization rate in urban areas resulted in the availability of land for shelter is limited. 

One of the areas in Surakarta which has slum is a village Semanggi. By mapping potential slum 

area can be used as a reference for the development and management of the region's quality 

improvement. Development of settlement areas as child-friendly village should pay attention to the 

condition of the user (especially children). The purpose of this report is to create Region Semanggi 

Surakarta as a village, targeting friendly approach towards children (specification components 

decent location is the provision of social facilities (health and education). The potential 

development area of Semanggi Surakarta was divided into a development area of Ring I Subsector 

AD, with each potential that can be developed. analysis and concept approach is divided into two, 

namely the analysis and the concept of the macro, and the analysis and the concept of micro-

divided into sub-chapters for more detail and thorough in the analysis process. the process of 

analysis conducted to support the planning and design of the village child-friendly. 

Keyword: slum area, village, child-friendly. 
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PENDAHULUAN 

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan 

Permukiman, permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni 

dikarenakan kondisi bangunan yang tidak teratur, tingkat kepadatan bangunan 

yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana (infrastruktur) yang 

tidak memadai dan memenuhi syarat. Salah satu wilayah di Kota Surakarta yang 

memiliki permukiman kumuh adalah Kelurahan Semanggi. Pemetaan potensi 

kawasan permukiman kumuh dapat digunakan sebagai acuan pengembangan dan 

pengelolaan peningkatan kualitas kawasan tersebut. Pemanfaataan kawasan 

menjadi kampung ramah anak sebagai upaya untuk mewujudkan kawasan yang 

berkelanjutan. Pengembangan yang dilakukan secara langsung oleh masyarakat 

menjadi optimalisasi pengendalian kawasan. Pengembangan kawasan 

permukiman sebagai kampung ramah anak harus memperhatikan kondisi dan 

kebutuhan pengguna (terutama anak-anak). Menurut UU No. 39 Tahun 1999 

Tentang HAM, anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan 

belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih di dalam kandungan 

apabila hal tersebut  merupakan kepetingannya. Jaminan keamanan, kesalamatan, 

dan kenyamanan tumbuh kembang serta eksplorasi anak menjadi isu penting saat 

ini. Terdapat empat hak dasar anak yang harus terpenuhi yaitu hak hidup lebih 

layak, hak tumbuh dan berkembang, hak perlidungan, dan hak partisipasi. Perlu 

adanya jaminan dalam mengembangkan kawasan yang tidak mengabaikan 

kebutuhan dan hak anak. 

 

PERMASALAHAN 

Permasalahan yang dirumuskan sesuai dengan latar belakang adalah bagaimana 

merencanakan kawasan Semanggi Surakarta sebagai kampung yang mampu 

mewujudkan keberlanjutan tanpa menghilangkan karakter kelokalan serta mampu 

menjamin terpenuhinya hak anak? 

 

METODE PENELITIAN 

Metode pembahasan yang digunakan untuk mendukung penyusunan studio 

konsep perancangan, antara lain: 

1. Pemetaan dan identifikasi masalah. 

2. Pengumpulan data, melalui: 

a. Observasi pada eksisting site. 

b. Studi literatur. 

3. Melakukan analisa dari berbagai data yang telah diperoleh sebagai acuan 

perencenaan yang sesuai dengan tujuan, sasaran dan faktor-faktor lain 
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yang berpengaruh untuk dianalisa serta diselesaikan untuk menjawab 

permasalahan yang sudah dirumuskan. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Indikator Pembentukan Kampung Ramah Anak 

Pengembangan Kawasan Semanggi, Surakarta sebagai kampung ramah 

anak merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan dan mengekplorasi potensi 

yang ada. Kampung menjadi konsep alternatif untuk menjaga dan 

mengembangkan kawasan permukiman yang berkelanjutan, baik secara ekonomi 

dan lingkungannya. Konsep berkelanjutan adalah satu dari beberapa konsep 

pengembangan kawasan atau kota hingga saat ini. Menciptakan keberlanjutan 

kawasan memiliki fokus penting dalam penyelesaian masalah, terutama pada 

kondisi lingkungan. Konsep keberlanjutan juga dapat dikembangkan melalui 

komponen pengembangan ramah anak, dimana suatu kawasan mampu menjamin 

hak-hak anak dengan baik. Perwujudan kampung yang ramah terhadap anak dan 

berkelanjutan perlu memperhatikan beberapa indikator, sebagai berikut: 

1. Peluang Ekonomi 

Tercipatanya kawasan yang mampu mengembangkan potensi dengan nilai 

ekonomi, menjadi lahan yang memberikan penghasilan kepada 

masyarakat. 

2. Pemerataan (equity) 

Pemeretaan pengembangan kawasan menjadi pendukung terciptanya 

peluang ekonomi yang bekelanjutan. 

3. Partisipasi Masyarakat 

Keterlibatan masyarakat dalam mengembangkan potensi kawasannya. 

4. Ekologi 

Terjaminya kelestarian keseimbangan lingkungan, demi menjaga 

keberlanjutan seluruh makhluk hidup. Hal dapat dilakukan masyarakat 

melalui penataan lingkungannya yang lebih ramah terhadap anak. 

5. Energy Conservation 

Perencanaan tata ruang dan pembangunan yang ramah lingkungan (hemat 

energi), tidak mengekploitasi sumber daya yang dimiliki.  

6. Ruang Kreatif 

Penyediaan ruang atau media yang dapat mewadahi segala bentuk 

kreatifitas masyarakat. 

7. Atraksi 

Bentuk kegiatan (kreatifitas) masyarakat yang memiliki daya tarik dan 

potensi untuk dipertunjukan. 

8. Bentuk Program 
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Bentuk program yang dikembangkan menjadi potensi unggulan kawasan 

yang mampu menciptakan keberlanjutan ekonomi dan lingkungan, tanpa 

mengesampingkan jaminan hak-hak anak. 

9. Keterjangkauan 

Memastikan bahwa anak-anak memiliki akses terhadap rumah yang 

memadai terlepas anak tersebut hidup dalam kondisi miskin. 

10. Keberadaan Lokasi yang Layak 

Penyediaan lokasi yang layak untuk memastikan bahwa anak-anak 

memiliki akses dekat dengan fasilitas sosial, terutama akses fasilitas 

kesehatan dan pendidikan. 

Penyediaan fasilitas sosial (kesehatan dan pendidikan pada Kawasan 

Semanggi Surakarta sebagai elemen pembentukan komponen ramah anak. Pada 

Tabel 1.1 merupakan standar kebutuhan ruang yang harus dipenuhi, sebagai 

berikut: 

Tabel 1.1 Analisa standar kebutuhan fasilitas sosial. 

 No. Jenis Fasilitas Kegiatan Standar 

 A Fokus 
 

 

  Pendidikan PAUD 
 

 

 

1. Ruang kelas 

Kegiatan belajar mengajar, 

diskusi, dan pengembangan 

karakter 

0.72 m²/org (Studi 

Ruang) 

2. 
Ruang bermain 

(indoor) 

Ruang eksplorasi dan 

tumbuh kembang anak. 

1 m²/org (Studi 

Ruang) 

3. 
Ruang tidur anak 

(istirahat) 

Aktifitas tidur siang (untuk 

penitipan siswa) 

1.6 m²/org (Studi 

Ruang) 

4. Seating grup 
Area diskusi (interaksi 

anak). 

0.48 m²/org (Studi 

Ruang) 

5. Playground 
Ruang bermain outdoor 

melalui wahana permainan 

6.45 m² (Ernest 

Neufert /Data Arsitek) 

6. Taman tematik 
Media pembelajaran 

lingkungan. 

150 m²/org (Studi 

Ruang) 

7. Office 
Pengelolaan administrasi 

instansi. 

5.4 m²/org (Ernest 

Neufert /Data Arsitek) 

8. Toilet BAK, BAB, bersih-bersih. 
3 m²/org (Studi 

Ruang) 

9. Mushola Tempat ibadah, keagamaan. 

2.3 m²x5 m²-11 m² 

(Ernest Neufert /Data 

Arsitek) 

10. Tempat wudhu Berwudhu, membersihkan 

diri. 

3 mx15 m-1.5 m² 

(Ernest Neufert /Data 

Arsitek) 

11. Kantin 
Penyediaan kebutuhan anak 

(makanan sehat organik). 
 

12. Ruang losgistik 
Penyimpanan perlengkapan 

sekolah. 

30 m²/org (Ernest 

Neufert /Data Arsitek) 

13. Ruang security Keamanan lingkungan. 2 m²/org (Studi 
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Ruang) 

  Klinik Anak 
 

 

 
1. Layanan UGD  

Pertolongan pertama 

pasiean, bersifat darurat. 

5.4 m²/org (Ernest 

Neufert (Data Arsitek) 

2. 
Layanan dokter 

umum 

Pemeriksaan lanjutan 

(tindakan medis) 

3.6 m²/org (Ernest 

Neufert /Data Arsitek) 

3. Layanan konsultasi 
Konsultasi kesehatan dan 

psikis. 

3.6 m²/org (Ernest 

Neufert /Data Arsitek) 

4. Apotek 
Layanan lanjutan (resep 

obat). 

5.4 m²/org (Ernest 

Neufert /Data Arsitek) 

5. Office 
Administrasi dan 

pengelolaan. 

5.4 m²/org (Ernest 

Neufert /Data Arsitek) 

6. Toilet BAK, BAB, bersih-bersih. 
3 m²/org (Studi 

Ruang) 

7. 
Parkir sepeda 

motor 
Parkir pengunjung. 

0.75 m²x2.25 m²-1.68 

m² (Ernest Neufert 

/Data Arsitek) 

8. 
Parkir sepeda 

motor karyawan 

Parkir motor khusus 

karyawan. 

0.75 m²x2.25 m²-1.68 

m² (Ernest Neufert 

/Data Arsitek) 

9. Parkir mobil 
Area parkir kendaraan roda 

4. 

2.3 m²x5 m²-11 m² 

(Ernest Neufert /Data 

Arsitek) 

 B Kawasan  
 

 

 

1. 
Ruang Terbuka 

Hijau (RTH) 

Publik space atau ruang 

interaksi masyarakat. 

30% dari luas 

pengembangan 

kawasan (BAPPEDA 

Surakarta) 

2.  Playground Ruang bermain anak. 
6.45 m² (Ernest 

Neufert /Data Arsitek) 

3. Plaza 
Ruang berkumpul, 

pertunjukan (pagelaran). 

0.72 m²/org (Studi 

Ruang) 

4. Perpustakaan 
Pusat informasi (ilmu 

pengetahuan) 

6.500 s/d 10.000 

penduduk-31 m²/1000 

org (Ernest Neufert 

/Data Arsitek) 
Sumber: Analisa penulis, 2016. 

 

GAMBARAN UMUM 

Semanggi merupakan salah satu kawasan terdapat di Kota Solo. Berdasarkan 

informasi yang diperoleh melalui Kantor Kelurahan Semanggi, jumlah penduduk 

tahun 2010 berjumlah 30,411 jiwa. Jumlah tersebut meningkat di tahun 2012 

menjadi 31,607 jiwa. Kawasan padat penduduk ini, menjadi alternatif penghuni 

dikarenakan tidak adanya tempat tinggal yang layak bagi mereka sehingga lahan 

kosong yang ada dimanfaatkan oleh masyarakat untuk dijadikan tempat tinggal 

yang menyebabkan kepadatan. Masyarakat setempat membagi membagi 

Kelurahan Semanggi menjadi dua wilayah yaitu, barat dan timur. Semanggi 
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berkembang menjadi permukiman padat, konsentrasi kemisikinan dengan relasi 

kekeluargaan yang kuat. 

Di Kelurahan Semanggi terdapat beberapa segmen permukiman kumuh, 

sedikitnya terdapat 6.683 rumah. Kawasan yang tergolong area rawan banjir, 

karena lokasi kawasan berada tidak jauh dari Sungai Bengawan Solo. Berdasarkan 

data kependudukan Kelurahan Semanggi terdapat 8.635 kepala keluarga yang 

bermukim. Spesifikasi kondisi rumah yang memakai fasilitas WC umum sebesar 

35%, WC pribadi sebesar 54%, dan rumah yang mendapat fasilitas PDAM 

sebesar 33%. Di bagian utara Kelurahan Semanggi terdapat kawasan permukiman 

padat di bantaran rel kereta api. 

 
Gambar 1.1 Peta Kota Surakarta dan Kawasan Semanggi. 

Sumber: Analisis Penulis, 2016. 

Gagasan Perancangan 
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Gambar 1.2 Pementaan potensi kawasan berdasarkan batas yang ditentukan. 

Sumber: Analisa penulis, 2016. 

Keberadaan Semanggi menjadi penopang perekonomian kota  yang tidak terlepas 

dari perkembangan industri kawasan tersebut.  Kondisi Kawasan Semanggi di bagi 

menjadi beberapa batas, yaitu: Ring I dibagi menjadi Sub Sektor A-D mencakup 

skala pengembangan Kawasan Semanggi. Batas kedua, pengembangan Ring II 

mencakup skala lingkungan sekitar kawasan Semanggi. Diskripsi berikut 

merupakan gambaran kondisi Kawasan Semanggi: 

1. Kondisi Ring I 

 Sub Sektor A 

Kondisi Sub Sektor A terdapat keberadaan bekas koridor tanggul, Masjid 

Sampangan (nilai sejarah), dan koridor rel kereta api wisata Solo-

Wonogiri. Beberapa potensi yang terdapat di area Sub Sektor A dapat 

difungsikan kembali (penataan) kawasan yang ramah lingkungan, dan 

serta keberadaan nilai sejarah untuk mendukung pembentukan kampung 

wisata keatif. 

 Sub Sektor B 

Area Sub Sektor B yang terlintasi rel kereta api wisata Bhatarakresna, 

pengrajin sarung tenun, dan garis sempadan sungai Bengawan Solo. 

Pemanfaatan fungsi garis sempadan sungai menjadi Ruang Terbuka Hijau 

(RTH), taman bermain, hutan kota, dan publik space. 

 Sub Sektor C 

Pada area Sub Sektor C, terpadat keberadaan koridor tanggul, garis 

sempadan sungai, dan pengembangan kawasan. Fokus pengembangan 
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pada sub sektor ini pada perencanaan kawasan Semanggi yang ramah 

terhadap anak. 

 Sub Sektor D 

Keberadaan Waterpark Semanggi, tempat rekresi, olahraga dan bermain. 

2. Kondisi Ring II 

Pengembangan mencakup skala lingkungan Kawasan Semanggi, Surakata 

seperti pengembangan terkait dengan Pasar Kliwon, dan Sangkrah. 

Kondisi Kawasan Semanggi berada di pinggiran kota, menjadi pilihan bermukim 

kaum urban perkotaan yang mengakibatkan permukiman yang padat sehingga 

muncul beberapa permasalahan penting yang harus diperhatikan. Keterbatasan 

lahan dan permasalahan lingkungan (kondisi yang berada di bantaran sungai) 

menjadi acuan dalam pengembangan kawasan. Kelokalan budaya dan nilai sejarah 

juga tidak lepas dari proses perencanaan dan pengembangan yang akan 

diterapkan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengembangan Kawasan Semanggi sebagai kampung ramah anak yang 

berkelanjutan, dibagi menjadi lima segmen pengembangan, sebagai berikut: 

1. SEGMEN 01 (Semanggi Education Centre) 

Pengembangan Semanggi Education Centre menjadi area terpadu 

perencanaan fasilitas pendidikan dasar terpadu dan fasilitas penunjang 

kesehatan anak. Selain itu pada area ini dilengkapi dengan keberadaan 

bangunan artspace, mini museum, dan galeri yang dapat difungsikan sebagai 

ruang pamer serta media pembelajaran nilai sejarah  perkembangan Kawasan 

Semanggi. Berikut merupakan visualisasi perencanaan segmen satu, 

semanggi education centre: 

 

 

Gambar 1.3 Perencanaan Semanggi Education Centre antara lain: (1) Perspektif  siteplan  kawasan; 

(2) Fasilitas pendidikan dasar; (3) Fasilitas kesehatan anak;  dan (4) Artspace & gallery. 

Sumber: Rancangan penulis, 2016. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 
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2. SEGMEN 02 (Plaza Pasar Notohardjo) 

Penyediaan ruang kreatif (creative space) sebagai wadah pengembangan 

masyarakat. Perencanaan plaza pasar juga dapat difungsikan untuk ruang 

penerimaan pasar yang dapat digunakan (mewadahi) berbagai kegiatan 

kreatif, seperti: pasar tematik, paggelaran, ruang bersama (berkumpul) dan 

olahraga. 

 

 
Gambar 1.4 Perencanaan Plaza Pasar Notohardjo antara lain: (1) Perspektif  siteplan  kawasan; (2) 

Tampak atas kawasan; (3) Fasilitas tenant dan ruang tunggu (ganti) pementasan; dan (4) Fasilitas 

ampitheater dan tenan. 

Sumber: Rancangan penulis, 2016. 

 

3. SEGMEN 03 (Ruang Terbuka Hijau) 

Perencanaan kawasan yang ramah anak dan berkelanjutan menjadi poin 

penting dalam mengembangkan area Semanggi. Penyediaan Ruang Terbuka 

Hijau (RTH) menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan kualitas 

permukiman. Keberadaan RTH menjadi ruang publik, ruang bermain, dan 

media pendidikan bagi pengguna terutama anak-anak. Perencanaan segmen 

tiga memiliki koneksi dengan perencanaan segmen empat sebagai upaya 

penyediaan transportasi massal yang ramah lingkungan. 

 

1 

 

2 

 
3 

 

4 

 

1 

 

2 
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Gambar 1.5 Perencanaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) antara lain: (1) Perspektif  siteplan  

kawasan; (2) Plaza; (3) Fasilitas ruang diskusi (communal space); dan (4) Taman tematik. 

Sumber: Rancangan penulis, 2016. 

 

4. SEGMEN 04 (Rumah Contoh) 

Perencanaan rumah contoh menjadi area contoh bentuk hunian (bangunan) 

multifungsi yang dapat difungsikan berbagai kegiatan sosial dan kreatif 

masyarakat. Penyediaan rumah contoh memiliki susunan pada lantai 01 

sebagai hunian, lantai 02 sebagai galeri (showroom) craft, dan lantai 03 dapat 

digunakan sebagai rumah hidroponik untuk pengembangan sayuran organik. 

Selain itu, pada segmen empat menjadi area pemanfataan optimalisasi (jalan) 

ruang yang dapat digunakan sebagai titik berkumpul dan ruang bermain, hal 

ini dimaksudkan untuk mendukung pembentukan kampung ramah anak. 

 

 
Gambar 1.6 Perencanaan Rumah Contoh antara lain: (1) Bentuk massa bangunan rumah contoh 

dan ruang bermain anak; (2) Perspektif rumah contoh ; (3) Pemanfaatan ruang jalan; dan (4) Plaza 

(titik kumpul). 

Sumber: Rancangan penulis, 2016. 

 

5. SEGMEN 05 (Mini Shelter Station) 

Mini Shelter Station sebagai pemberhentian kereta wisata yang merupakan 

penunjang pengembangan jangka panjang kawasan sebagai kampung wisata 

kreatif. Keberadaan shelter  menjadi upaya mewujudkan kawasan yang ramah 

anak dan berkelanjutan, yang mudah diakses dengan transportasi massal. 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 
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Gambar 1.6 Perencanaan Rumah Contoh antara lain: (1) Masterplan pengembangan area 

terintegrasi transportasi massal; dan (2) Massa bangunan mini shelter station. 

Sumber: Rancangan penulis, 2016. 

 

PENUTUP 

Pengembangan kampung ramah anak menjadi upaya meningkatkan kualitas 

permukiman padat yang mampu memenuhi kebutuhan dan hak anak untuk 

bereksplorasi, dan tumbuh kembang. Perencanaan ini harus memperhatikan 

kompleksitas permasalahan dan pemetaan potensi untuk menciptakan peluang 

yang akan dikembangkan. Penyediaan ruang-ruang yang mendukung 

perkembangan anak merupakan langkah penting dalam mewujudkan kawasan 

yang berkelanjutan. 
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