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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Deskripsi 

Penulis menyusun laporan Dasar Program Perencanaan dan Perancangan 

Arsitektur (DP3A) dengan judul “Solo Islamic Park”, agar dapat lebih memahami 

judul tersebut, maka diuraikan lebih dahulu pengertian dan definisi dari masing-

masing komponen kata yang digunakan dalam judul sebagai berikut :  

Solo : Wilayah otonom dengan status kota di bawah Provinsi Jawa 

Tengah, Indonesia, terletak di dataran rendah di ketinggian 105 m 

dpl dan di pusat kota 95 m dpl, dengan luas 44 km2 (Surakarta 

Dalam Angka, 2014) 

Islamic : Islamic (bahasa Inggris) yang artinya berhubungan dengan Islam 

(Echols & Shadily, 2006) 

Park  : Park (bahasa Inggris) yang artinya taman (Echols & Shadily, 2006) 

Taman berarti kebun yang ditanami dengan bunga-bunga dan 

sebagainya (tempat bersenang-senang); tempat (yang 

menyenangkan dan sebagainya);  tempat duduk pengantin 

perempuan (yang dihiasi dengan bunga-bunga dan sebagainya). 

(KBBI, 2014) 

Any public or private land set aside and available for recreational, 

educational, leisure, cultural, scenic, or aesthetic use, or for 

preservation of open spacewith vegetation or features. They are 

most  often landscaped and made useful for active recreation or 

other activities (Jay, 2005) 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota
https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi_Jawa_Tengah
https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi_Jawa_Tengah
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
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Dari uraian di atas dapat disimpulkan pengertian dari judul “Solo Islamic 

Park” adalah merancang ruang terbuka berkonsep Islam dengan elemen 

lansekapnya sebagai tempat publik di kota Surakarta. Solo Islamic Park ini bukan 

hanya sebagai ruang terbuka melainkan tempat rekreasi yang edukatif. Taman ini 

akan mengenalkan kepada masyarakat khususnya anak-anak berbagai jenis 

tanaman. Dengan fasilitas olahraga seperti memanah, berenang, dan berkuda serta 

outbound. 

 

1.2 Latar Belakang 

1.2.1 Gambaran Umum Kota Solo 

Kota Solo atau Surakarta merupakan daerah tingkat II dan salah satu 

bagian dari kota besar di Indonesia yang ada di Jawa Tengah. Kota Solo 

berada di bagian timur provinsi Jawa Tengah dan merupakan sebuah dataran 

rendah yang terletak di cekungan lereng pegunungan Lawu dan 

pegunungan Merapi dengan ketinggian sekitar 92 m di atas permukaan air 

laut. (Surakarta Dalam Angka, 2014) 

     

Gambar 1. 1  Peta Kota Solo 

Sumber : surakarta merdeka, 2015 

https://fourforstudio.files.wordpress.com/
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Kota Surakarta dan kabupaten sekelilingnya, yaitu Karanganyar, 

Sragen, Wonogiri, Sukoharjo, Klaten, Boyolali disebut sebagai eks-

Karesidenan Surakarta. Surakarta dibagi menjadi 5 kecamatan, yaitu: Pasar 

Kliwon, Jebres, Banjarsari, Laweyan, dan Serengan. (Surakarta dalam 

Angka, 2014) 

Jumlah penduduk Surakarta pada tahun 2014 sebesar  585.486 

orang. Jumlah penduduk di setiap Kecamatan Kota Solo berbeda-beda, yaitu 

Laweyan sebesar 109.264 orang, Serengan sebesar 61.179 orang, Pasar 

Kliwon sebesar 91.222 orang, Jebres sebesar 148.442 orang, dan Banjarsari 

sebesar 175.379 orang. (BPS, 2014) 

 

1.2.2 Solo Kota Santri  

Kota Solo selain dikenal dengan budayanya juga dijuluki dengan 

julukan Kota santri. Kota Solo adalah salah satu kota pewaris Kerajaan 

Islam, yaitu Kerajaan Mataram dan Kasunanan Surakarta. Selain itu Kota 

Solo juga termasuk kota yang penduduknya terkenal religius, dapat dilihat 

dari banyak kegiatan keagamaan yang diadakan di Kota ini.  

Dilihat dari jumlah penduduk yang menganut agama Islam  

sebanyak 424.421 orang (77,78 %), disusul kemudian pemeluk agama 

Kristen sebanyak 78.404 orang (14,37 %) dan Katholik 40.936 orang (7,50 

persen). Sedangkan Hindu, Budha dan Konghucu serta aliran kepercayaan 

sangat sedikit (0,36 persen). (Dispendukcapil, 2014) 

1.2.2  Ruang Terbuka Hijau di Kota Solo 

Ruang Terbuka Hijau (RTH), adalah area memanjang/jalur dan atau 

mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh 

tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja 

ditanam. (PERMEN PU NO. 05/PRT/M/2008).  

Endah Sitaresmi Suryandari sebagai kepala Dinas Pekerjaan Umum 

(DPU) Solo, “sesuai Undang-Undang Nomor 26/ 2007 tentang Penataan 

Ruang bahwa setiap kota wajib memiliki 30% RTH dari total luas wilayah, 

https://id.wikipedia.org/wiki/Karesidenan_Surakarta
https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Surakarta
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dengan perincian20% RTH publik dan 10% RTH privat. Hanya saja, di kota 

Solo ruang terbuka hijau hanya sekitar 18% akibat tergerus permukiman”. 

(Wibowo, 2015) 

Ruang terbuka yang ada di Solo, yaitu berupa ruang terbuka hijau 

(RTH) maupun ruang terbuka non hijau (RTNH), baik yang direncanakan 

maupun tidak direncanakan berupa alun-alun kraton, area pedestrian, 

benteng vastenburg, monumen pers Solo, taman balaikambang, taman 

sekartaji, monumen 45 Banjarsari, ruang terbuka UMS dan UNS, dan 

taman-taman yang berada di kecamatan-kecamatan Solo. (Kompasiana, 

2015)  

 

Gambar 1. 2  Peta Persebaran RTH di Solo 

Sumber : http://solokotakita.org/  

1. Taman Balekambang 

Taman Balekambang merupakan hutan kota Solo yang didirikan oleh 

KGPAA Mangunegara VII tahun 1921. Taman ini ditanami banyak 

pohon dan terdapat kolam. Di tengah kolam terdapat patung Partini 
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http://solokotakita.org/
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Tuin yang diabadikan. Di taman ini juga terdapat angsa dan rusa yang 

sengaja dipelihara dan berkeliaran di sekitar taman. 

 

Gambar 1. 3  Taman Balekambang 

Sumber : (Admin, 2013) 

 

2. Gelora Manahan 

Gelora Manahan merupakan ruang terbuka publik yang digunakan untuk 

kegiatan olahraga masyarakat. Gelora Manahan ini memiliki fasilitas 

olahrga seperti lapangan tenis, volly, bisbol,basket, bulu tangkis, tenis 

meja, sirkuit motor, dan ruang serbaguna. 

 

Gambar 1. 4  Stadion Manahan 

Sumber : (Putra, 2013) 

3. Taman Sriwedari 

Taman Sriwedari yang terletak di jalan Slamet Riyadi kecamatan 

Laweyan merupakan taman hiburan rakyat berdiri sejak era Pakubuwana 

X. Dahulu taman ini menjadi tempat istirahat pada keluarga kerajaan. 

Saat ini taman Balaikambang mempunyai fasilitas seperti tempat 

bermain, tempat makan, dan toko sauvenir. Taman ini juga dijadikan 

tempat pertunjukan wayang orang dan kegiatan seni. 
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Gambar 1. 5  Taman Sriwedari 

Sumber : (SemarangPos, 2016) 

 

4. Monumen 45 Banjarsari 

Merupakan monumen yang didirikan untuk memperingati peristiwa 

bersejarah kota Solo yang terjadi di Banjarsari pada tanggal 7-10 Agustus 

1949. Monumen 45 ini terletak di tengah-tengah taman yang terdapat 

patung Pejuang Ulama dan Pejuang Jelata. Monumen ini juga dikelilingi 

oleh pohon-pohon besar.  

 

Gambar 1. 6  Taman monumen nasional 45 di Banjarsari 

Sumber : (Afifah, 2016) 

 

 

5. Alun-alun Lor 

Merupakan alun-alun yang berada di lingkungan keraton Mataram, 

Kraton Surakarta Hadiningrat.  
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Gambar 1. 7  Alun-Alun Lor 

Sumber : (Wikimapia, 2012) 

 

6. Alun-alun Kidul 

Alun-alun Kidul juga merupakan alun-alun yang berada di lingkungan 

Kraton Surakarta Hadiningrat yang terletak di Kudul. Alun-alun Kidul 

ini biasanya menjadi objek wisata bagi masyarakat atau wisatawan yang 

datang. Pengunjung alun-alun bisa melihat dan memberi makan kebo 

bule atau berkumpul dengan teman-teman maupun keluarga sambil 

menikmati jajanan Solo.   

 

Gambar 1. 8  Alun-alun Kidul 

Sumber : (Yanusatu, 2015) 
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7. Taman Satwa Taru Jurug  

Taman yang berada di pinggir Kota Solo dekat dengan Sungai Bengawan 

Solo.  Taman yang menjadi tempat wisata keluarga maupun anak sekolah 

ini terdapat fasilitas seperti kereta mini, wahana air dan kolam renang. Di 

taman ini juga menampilkan pementasan seni seperti reog, festival 

ghetek. Di taman mempunyai koleksi satwa dan berbagai macam 

tanaman.  

 

Gambar 1. 9  Alun-alun Kidul 

Sumber : (Nusantara, 2013) 

 

1.2.3 Tempat-Tempat Islami  

Tempat-tempat Islami yang terdapat di kota Solo berupa masjid, 

pondok pesantren dan sekolah Islam. Masjid adalah rumah Allah, tempat 

ibadah umat Muslim. Masjid artinya tempat sujud, dan masjid berukuran 

kecil disebut musholla, langgar atau surau. Selain tempat ibadah masjid juga 

merupakan pusat kehidupan komunitas muslim. Kegiatan-kegiatan 

perayaan hari besar, diskusi, kajian agama, ceramah dan belajar Al Qur'an 

sering dilaksanakan di Masjid. Kota Solo terdapat masjid yang terkenal 

kerena masjid ini merupakan peninggalan kerajaan Kasunanan Surakarta 

yang dikenal dengan nama masjid Agung dan masih banyak masjid-masjid 

yang bersejarah di kota Solo. Jumlah masjid yang terdapat di kota Solo 485 

masjid tersebar di lima kecamatan. (KEMENAG, 2014) 
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Selain masjid  kota Solo juga memiliki beberapa pondok pesantren 

yang terkenal dan merupakan tempat tujuan untuk menuntut ilmu agama 

Islam. Pondok pesantren di Solo sekitar 19 pondok dan untuk sekolah Islam 

mulai dari TK/RA, sekolah LB sampai perguruan tinggi (PT) 845 sekolah. 

Dan tempat Islami berupa masjid, pondok pesantren dan sekolah  

Islam tersebar di kota Solo. Sehingga Kota Solo sangat memerlukan ruang 

terbuka yang dapat mendukung aktifitas kaum muslim di Solo. Sebagai 

kawasan lindung ekologis, rekreatif, estetis, selain itu ruang terbuka yang 

menjadi wadah edukasi dan rekreasi Islami. 

1.2.4 Islamic Park Potensial dikembangkan di Solo 

Kota Solo sudah terdapat beberapa taman dan ruang terbuka. 

Taman-taman dan ruang terbuka publik yang terdapat di kota Solo adalah 

alun-alun kraton, area pedestrian, benteng vastenburg, monumen pers Solo, 

taman balaikambang, taman sekartaji, Solo urban forest, taman air 

Tirtonadi, monumen 45 Banjarsari, ruang terbuka UMS dan UNS, dan 

taman-taman yang berada di kecamatan-kecamatan Solo.  

Dari beberapa taman yang terdapat di Kota Solo belum terdapat 

taman Islami, yang menggunakan konsep-konsep Islami dalam tamannya. 

Sehingga sangat penting untuk mendesain taman yang dapat menampung 

aktifitas kaum muslim di Kota Solo. Tempat rekreasi yang edukatif bagi 

masyarakat, tempat yang nyaman dan aman bagi anak. Selain wisata 

keagamaan taman ini memberikan pelatihan olahraga dan outbound.  

  

1.3 Rumusan Permasalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan diatas maka rumusan 

masalah dalam pembahasan ini adalah  

1. Kota Solo belum ada taman yang berkonsep Islami. 

2. Kota Solo belum terdapat taman yang berkonsep Islam sebagai tempat edukasi 

dan tempat rekreasi. 
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1.4 Tujuan dan Sasaran 

1.4.1 Tujuan  

  Tujuan yang diharapkan dengan Solo Islamic Park ini adalah :  

1. Merancang taman dengan konsep Islami. 

2. Merancang taman rekreasi sekaligus edukasi di kota Solo yang 

berkonsep Islam. 

1.4.2 Sasaran 

Sasaran dari laporan tugas akhir ini adalah menyusun konsep 

perencanaan dan perancangan Solo Islamic Park adalah 

1. Konsep taman sebagai ruang publik yang Islami dengan aksesibel 

melalui dukungan infrasturktur lansekap yang memadai. 

2. Konsep yang interaktif, informatif, mendidik, dan berkualitas. 

3. Konsep taman yang aman bagi anak dan nyaman dikunjungi. 

 

1.5 Lingkup Pembahasan 

Pembahasan dalam laporan dasar program perencanaan dan perancangan 

arsitektur (DP3A) ini dibatasi dalam beberapa hal agar pembahasan tidak meluas, 

yaitu :  

1. Pembahasan hanya sampai pada masalah arsitektural yang berkaitan dengan 

penyelesaian masalah dan persoalan seputar Solo Islamic Park. 

2. Batasan substansi materi, yaitu membahas teori umum tentang  penataan taman 

sebagai  ruang  publik  dan sebagai tempat rekreasi yang sesuai  dengan  

lingkup  kajian ilmu arsitektur dan lansekap.  

3. Batasan  lokasi  perencanaan,  yaitu sekitar kota Surakarta. 

4. Pembahasan diorientasikan pada masalah perencanaan dan perancangan Solo 

Islamic Park dengan fungsi dan kebutuhan yang ada dan memberikan 

kenyamanan bagi aktivitas para pengguna. 
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1.6 Metode Pembahasan 

1.6.1 Pengumpulan Data 

a. Survey instansional, yaitu untuk  mendapatkan  data-data  yang  

diperoleh  dari  arsip  dan referensi lain yang relevan dengan tema.  

b. Survey lapangan, yaitu pengamatan  langsung  ke  lapangan  dalam  hal  

ini  taman-taman yang Islami.  

c. Studi literatur, yaitu studi literatur yang diperoleh dari buku dan 

referensi lain yang relevan dengan tema, hasil  tugas  akhir  mahasiswa  

yang mempunyai keterkaitan  pembahasan,  yang  digunakan  sebagai 

pembelajaran.  

d. Internet, yaitu untuk mencari tambahan informasi tentang taman-taman 

Islami,  guna  menambah bahan pertimbangan perencanaan dan 

perancangan. 

1.6.2 Pengolahan Data 

Pengolahan data dilakukan dengan analisa, yaitu mengidentifikasi 

data-data yang ada dengan berdasarkan teori-teori yang mendukung dan 

berkaitan untuk menghasilkan kesimpulan yang akan menjadi acuan konsep 

perencanaan. 

1.6.3 Perumusan Konsep  

Perumusan konsep diperoleh dari pemecahan masalah dari data-data 

dengan analisa dan pemanfaatan potensi yang ada. Konsep perencanaan dan 

perancangan yang dihasilkan dari analisa data kemudian menjadi dasar 

dalam perancangan Solo Islamic Park. 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

   Hasil-hasil dari pengamatan yang akan disusun menjadi sebuah laporan 

DP3A dan disajikan dalam tahapan-tahapan yang mana urutan satu dengan yang 

lain saling berkaitan. Adapun urutan tersebut adalah sebagai berikut :  

Bab I  :  Pendahuluan  
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Berisikan tentang deskripsi, latar belakang, perumusan masalah, 

tujuan dan sasaran, lingkup pembahasan, metodologi pembahasan 

dan sistematika penulisan. 

Bab II :  Tinjauan Pustaka  

Mengemukakan tentang teori-teori yang digunakan dalam 

penyusunan DP3A terkait dengan perencanaan dan perancangan 

“Solo Islamic Park”. Berisi tentang kajian obyek, studi kasus dan 

elemen perencanaan. 

Bab III:  Gambaran Umum Lokasi Perencanaan   

Berisi tentang lokasi perencanaan, kondisi exsisting, aspek fisik, 

aspek non fisik, aspek peraturan pemerintah tentang bangunan dan 

gagasan perencanaan. 

Bab IV:  Analisis Pendekatan & Konsep Perencanaan & Perancangan 

Berisikan analisa berdasarkan pertimbangan, permasalahan dan 

persoalan seputar perencanaan Solo Islamic Park dan hasil analisis 

konsep tersebut akan mendasari perancangan bangunan tersebut. 

 

 

 

 

 


