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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Deskripsi 

Mixed–Use Building di Solo Baru Sukoharjo dengan Pendekatan Green 

Architecture merupakan judul yang diajukan oleh penulis dalam penyusunan 

laporan ini. Mixed–Use Building merupakan bangunan multifungsi dimana dalam 

suatu area atau site terdapat bangunan yang memiliki fungsi lebih dari satu (fungsi 

hotel, fungsi apartemen, fungsi perbelanjaan, tempat wisata). Lokasi berada di 

daerah Kawasan Solo Baru Sukoharjo, karena pada kawasan tersebut sedang 

mengalami pertumbuhan ekonomi serta pembangunan infrastruktur yang pesat. 

Dengan adanya bangunan multifungsi yang akan dibuat pada kawasan tersebut 

maka akan memiliki potensi untuk beberapa tahun mendatang. Dilihat dari 

temperatur udara yang semakin meningkat, konsep suatu bangunan harus 

dipikirkan dengan cermat. Green Architecture merupakan arsitektur yang minim 

menggunakan sumber daya alam seperti air, material, dan energi serta minim 

memberikan dampak negatif pada lingkungan. Konsep Green Architecture yang 

diterapkan, yaitu Konservasi Air, 3R (Renewable, Reuse, Recycle), Vertical 

Garden, dan Roof Garden. 

1.2 Latar Belakang 

1.2.1 Perkembangan Kawasan Solo Baru 

Kabupaten Sukoharjo terletak di wilayah eks Karesidenan Surakarta 

Provinsi Jawa Tengah, Indonesia, dengan jumlah penduduk sekitar 900.000 jiwa. 

Kabupaten Sukoharjo memiliki luas wilayah keseluruhan sebesar 46,67 km² atau 

1,43% luas Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis, Sukoharjo terletak pada 

posisi 110˚ 42ʹ 06.79ʺ hingga 110˚ 57ʹ 33.70ʺ BT dan 7˚ 32ʹ 17.00ʺ LS hingga 7˚ 

49ʹ 32.00ʺ LS dengan batas wilayah pada Sebelah Utara: Kota Surakarta dan 

Kabupaten Karanganyar, Sebelah Timur: Kabupaten Karanganyar, Sebelah 

Selatan: Kabupaten Gunung Kidul (DIY) dan Kabupaten Wonogiri, Sebelah 

Barat: Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten. 
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Solo Baru berada di Kecamatan Grogol yang terletak pada bagian utara 

Kabupaten Sukoharjo yang berbatasan langsung dengan Kota Surakarta. 

Kecamatan Grogol secara astronomis terletak antara 110˚ 46ʹ 51.87ʺ hingga 110˚ 

51ʹ 17.82ʺ BT dan 7˚ 34ʹ 16.2ʺ hingga 7˚ 39ʹ 3.24ʺ LS. Posisi tersebut 

mengakibatkan Kecamatan Grogol memiliki iklim tropis dengan dua musim, yaitu 

kemarau dan penghujan. Solo Baru merupakan sebuah kawasan yang terletak 

pada 4 desa, yaitu Desa Langenharjo, Desa Grogol, Desa Madegondo, dan Desa 

Kadokan. Solo Baru merupakan kawasan yang mengalami perkembangan yang 

sangat pesat, karena banyaknya investasi yang masuk ke kawasan ini. Kabupaten 

Sukoharjo mulai dikenal dengan budaya, hasil industri dan wisata alam yang 

diperkenalkan ke masyarakat berkat adanya kawasan Solo Baru. Perkembangan 

insfrastruktur yang terdapat di Solo Baru mengakibatkan tingginya pendatang dari 

luar serta dalam kota untuk melakukan kegiatan perekonomian dan pelayanan jasa 

di kawasan tersebut. 

Kawasan ini semakin padat bila dilihat dari banyaknya pembangunan 

gedung-gedung bertingkat yang berkembang akhir-akhir ini. Bangunan yang 

berada di kawasan Solo Baru pada umumnya hanya memiliki satu fungsi saja, 

misalnya fungsi hotel (Best Western Premier Solo Baru, Fave Hotel Solo Baru, 

Grand Soba, Hotel Brothers), fungsi pusat perbelanjaan (The Park Mall, Hartono 

Mall, Hartono Trade Center, Carrefour Solo Baru), fungsi wisata (Pandawa Water 

World, Go Kart Hartono Mall, Pesanggrahan Langenharjo), fungsi rumah sakit 

(RS Dr. Oen Solo Baru, RS Indriarti). Pembangunan fungsi bisnis dan 

perdagangan tidak didukung dengan adanya sarana untuk rekreasi di kawasan 

tersebut. Tempat rekreasi yang cukup terkenal di Solo Baru yaitu Wisata Air 

Pandawa dan Balap Mobil Go Kart di Hartono Mall. Keterbatasan jumlah tempat 

tujuan dan wisata di Kawasan Solo Baru diperkirakan tidak cukup untuk 

mewadahi para pendatang beberapa tahun ke depan. Oleh sebab itu, perlu adanya 

penambahan sarana rekreasi baru yang sesuai dengan fungsi kawasan dan 

memiliki karakter yang berbeda untuk para pendatang. 

Pertumbuhan penduduk di Kecamatan Grogol setiap tahunnya mengalami 

peningkatan sekitar 1000 jiwa pada tahun 2012 – 2015 (BPS Kecamatan Grogol 
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Tahun 2013 – 2016). Untuk Kawasan Solo Baru (terdiri dari 4 desa) mengalami 

peningkatan penduduk yang tinggi, yaitu seperti diperlihatkan pada Tabel I.1 dan 

Tabel I.2. Dalam perkembangan investasi, harga tanah di Kawasan Solo Baru 

terus melambung tinggi dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Harga tanah 

termahal terdapat di sepanjang Jl. Ir. Soekarno dimulai dari Patung Soekarno 

sampai Simpang Empat Pandawa. Pengelompokan harga tanah di Solo Baru 

dibagi menjadi 3 bagian, yaitu di sepanjang Jl. Ir. Soekarno dengan harga tanah 

antara 30 juta/m² - 50 juta/m², sisi timur dan selatan Simpang Empat Pandawa 

dengan harga tanah antara 15 juta/m² - 30 juta/m², dan pada wilayah 

perkampungan penduduk dengan harga tanah antara 4 juta/m² - 5 juta/m². Dengan 

harga tersebut maka tidak menutup kemungkinan untuk beberapa tahun 

mendatang harga tanah di Solo Baru bisa menembus angka 100 juta/m². Hal 

tersebut menyebabkan Kawasan Solo Baru banyak dilirik oleh investor walaupun 

dengan harga tanah yang cukup mahal karena merupakan kawasan elit dan 

memiliki potensi perkembangan wilayah yang baik. Hal ini bisa menjadi salah 

satu potensi untuk memberikan konstribusi besar dalam penyumbang pendapatan 

daerah Kabupaten Sukoharjo. 

Tabel I.1. Pertumbuhan Penduduk Desa di Kawasan Solo Baru 

  2012 2013 2014 2015 

Kadokan 4776 4837 4877 4918 

Grogol 4178 4297 4336 4360 

Madegondo 8386 8474 8557 8640 

Langenharjo 7980 8101 8189 8272 

Sumber: BPS Kabupaten SukoharjoTahun 2013 -2016 

Tabel I.2. Petumbuhan Penduduk Kecamatan Grogol 

2011 2012 2013 2014 2015 

105016 106274 107555 108649 109754 

Sumber: BPS Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013 -2016 

Meskipun termasuk sebagai kawasan yang sudah maju, namun terdapat 

beberapa titik di kawasan tersebut yang sering mengalami banjir. Hal ini 

disebabkan karena aliran pertemuan antara Sungai Jenes dan Sungai Bengawan 

Solo tidak dapat mengalir dengan lancar ketika volume air naik. Masalah tersebut 
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menyebabkan air tidak bisa mengalir melalui saluran dan menimbulkan genangan 

air di beberapa titik. Kawasan Solo Baru yang sering mengalami banjir setiap 

tahunnya yaitu pada wilayah Desa Langenharjo, Desa Kadokan, dan di selatan 

Patung Pandawa. Selain itu faktor lain yang mempengaruhi banjir akibat adanya 

penyempitan saluran drainase yang terletak di depan RS Dr. Oen Solo Baru yang 

mengarah ke timur. Gambar I.1 memperlihatkan peta lokasi titik banjir di 

Kecamatan Grogol. 

 

Gambar I.1. Peta lokasi titik banjir di Kecamatan Grogol 
Sumber: googlemaps.com, 2017 

1.2.2 Mixed–Use Building 

Manusia memiliki kebutuhan hidup seperti kebutuhan primer (sandang, 

pangan, papan) dan kebutuhan sekunder (berbelanja, rekreasi). Namun seiring 

dengan perkembangan jaman, ruang untuk mewadahi kebutuhan hidup tersebut 

semakin berkurang terutama di wilayah perkotaan. Untuk memenuhi kebutuhan 

tersebut maka perlu adanya ruang untuk mewadahi beberapa fungsi sekaligus 

dalam satu bangunan. Perancangan mixed-use building bertujuan untuk 

menyediakan ruang yang mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia serta 

memberi kenyamanan bagi pengguna. Bangunan multifungsi atau mixed-use 

building mengacu pada kombinasi beberapa fungsi yang berbeda dalam satu 

bangunan, misalnya fungsi apartemen dan mall, fungsi apartemen dan rental 

office, fungsi mall dan hotel yang dibangun dalam satu tapak. 

Dilihat dari minimnya ruang yang tersedia di daerah perkotaan serta 

semakin berkurangnya area untuk menyaring radiasi panas, maka bentuk 



5 

 

 

 

bangunan vertikal merupakan pilihan yang tepat untuk diterapkan. Penambahan 

ruang hijau sebagai upaya mendukung perkembangan suatu kota juga perlu 

diperhatikan untuk mengurangi temperatur udara panas. Jika pembangunan 

kawasan Solo Baru dengan satu fungsi saja dibiarkan seperti saat ini maka tidak 

akan menutup kemungkinan kawasan Solo Baru akan semakin padat dan panas. 

Mixed-use building merupakan solusi untuk mengurangi kepadatan, disamping 

adanya beberapa fasilitas akan memberikan kemudahkan bagi para pengunjung 

yang datang. Salah satu contoh bangunan mixed-use building yang terdapat di 

daerah Karesidenan Surakarta yaitu Solo Paragon. Solo Paragon merupakan 

mixed-use building dengan fungsi mall dan apartemen dalam satu kompleks massa 

bangunan. Pada apartemen tersebut terdapat fasilitas untuk penghuni maupun 

pengunjung apartemen seperti area fitness, kolam renang dan sauna. Pada mall 

digunakan sebagai pusat perbelanjaan yang dilengkapi dengan fasilitas seperti 

tempat parkir, fitness, food court, dan bioskop. 

Pembahasan di atas memberikan jawaban dan solusi pada permasalahan 

pesatnya perkembangan kawasan yang terjadi di daerah Solo Baru. Mixed-use 

Building merupakan pilihan jenis bangunan yang tepat untuk mengurangi 

kepadatan, dengan fungsi mall dan rental office yang dipadukan menjadi satu 

kesatuan bangunan. Konsep Green Architecture dapat membantu mengurangi 

radiasi panas yang berlebihan di sekitar lokasi serta membantu mengurangi 

dampak banjir yang terjadi di kawasan Solo Baru.  

1.3 Rumusan Permasalahan 

1. Fasilitas apa saja yang diperlukan pada bangunan Mixed-Use Building 

di Solo Baru untuk mewadahi pengunjung yang datang dari dalam kota 

maupun luar kota? 

2. Bagaimana bentuk bangunan yang tepat untuk diterapkan di Kawasan 

Solo Baru? 

3. Bagaimana penerapan konsep green architecture yang akan digunakan 

pada bangunan Mixed-Use Building di Solo Baru? 
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1.4 Tujuan dan Sasaran 

1. Menentukan konsep perancangan mixed–use building sebagai alternatif 

pengembangan fasilitas di Kabupaten Sukoharjo. 

2. Menghasilkan bangunan yang fungsional serta memiliki estetika yang 

menarik. 

3. Menciptakan bangunan yang ramah lingkungan 

1.5 Lingkup Pembahasan 

Lingkup pembahasan dibatasi di Kawasan Solo Baru, Kecamatan Grogol, 

Kabupaten Sukoharjo, sebagai lokasi perencanaan desain mixed-use building 

seperti pada gambar berikut: 

 

Gambar I.2. Peta Kecamatan Grogol 
Sumber: Data Penulis , 2017 

Pembahasan substansi dibatasi pada aspek perencanaan dan perancangan 

desain arsitektur. 

1.6 Metode Pembahasan 

Metode yang digunakan dalam penyusunan laporan Dasar Program 

Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (DP3A) ini antara lain: 

1. Metode Observasi 

Penulis melakukan pengamatan langsung di lokasi untuk 

mendapatkan data atau informasi. Observasi sangat membantu dalam 

pengumpulan data primer karena dilakukan dengan langsung mengamati 

kondisi lokasi tersebut. Penulis melakukan studi banding bangunan di 
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Kota Surakarta, Sukoharjo, Yogyakarta, dan Bangkok untuk mendapatkan 

data dan dokumentasi berupa foto pada lokasi yang dikunjungi. 

2. Metode Studi Literature 

Penulis melakukan studi literatur yang bersumber dari buku, jurnal, 

artikel, pustaka, dan buku tugas akhir terdahulu. Literatur yang dicari 

berupa: (1) Mencari standar-standar yang terkait dimensi ruang dalam 

mixed-use building, (2) mencari studi komparasi bangunan mixed-use 

building yang berada di luar jangkauan pengamatan secara langsung, (3) 

mencari standar dan kriteria desain green architecture pada bangunan, (4) 

mencari referensi berita tentang perkembangan kawasan Solo Baru. 

3. Metode Interview 

Penulis melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-

pihak yang terkait dengan data tentang Kabupaten Sukoharjo terutama 

pada Kawasan Solo Baru, Kecamatan Grogol. Wawancara dilakukan 

dengan pihak Bappeda Sukoharjo, Kantor Kecamatan Grogol, dan 

interview kepada warga sekitar Solo Baru. Metode wawancara ini berguna 

untuk mengetahui apa saja data yang ada saat ini agar mendapatkan suatu 

permasalahan dan mencoba untuk menyelesaikannya. 

1.7 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi tentang gambaran umum tentang fenomena yang terjadi mengenai 

topik yang diangkat dan membahas tentang latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan, lingkup pembahasan, metode pembahasan, dan 

sistematika penulisan laporan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tentang teori-teori dan sumber data yang berkaitan dengan judul 

Mixed–Use Building di Solo Baru Sukoharjo dengan Pendekatan Green 

Architecture yang digunakan untuk mendasari analisa masalah. Sumber 

yang digunakan berasal dari buku referensi, buku ajar, jurnal, surat kabar, 

majalah dan sumber pustaka lainnya. 



8 

 

 

 

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI DAN GAMBARAN 

PERENCANAAN 

Berisi tentang data lokasi yang diteliti di lingkungan sekitar lokasi untuk 

mendapatkan data fisik dan non fisik, serta potensi-potensi apa saja yang 

bisa didapatkan di sekitar lokasi tersebut. 

BAB IV ANALISIS PENDEKATAN DAN KONSEP PERENCANAAN DAN 

PERANCANGAN 

Analisa dalam perencanaan dan perancangan ini tediri dari: (1) Analisa 

konsep bangunan yang meliputi aksesibilitas, klimatologi, view, 

kebisingan, vegetasi, sirkulasi, dan zonifikasi, (2) Analisa dan konsep 

ruang yang meliputi kebutuhan ruang dan besaran ruang, (3) Analisa dan 

konsep massa, (4) Analisa dan konsep tampilan arsitektur, (5) Analisa dan 

konsep struktur dan utilitas, (6) Analisa dan konsep penekanan green 

architecture. 


