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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Pengertian Judul 

1.1.1 Arti Judul 

Judul laporan Dasar Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur 

(DP3A) yang diangkat adalah “Solo Baru Cultural Park”. Untuk dapat memahami 

pengertian judul, maka akan diuraikan dahulu pengertian dari masing-masing 

komponen kata yang ada pada judut tersebut: 

a. Solo Baru : Solo Baru adalah daerah pemukiman elit yang kini mulai 

berkembang ke arah pembangunan sarana prasarana modern 

seperti lifestyle mall, apartemen, dan hotel berbintang. Solo 

Baru termasuk di dalam Kabupaten Sukoharjo dan terletak di 

perbatasan antara Kabupaten Sukoharjo dan Kota Solo. 

Awalnya, daerah ini tak berbeda dengan kecamatan lain di 

Sukoharjo, lalu kemudian pengembang perumahan mulai 

melirik daerah ini dan membuatkan jalan dua arah yang cukup 

lebar sehingga memudahkan akses memasuki kawasan tersebut. 

Ditambah lagi dibangunnya Water World dan sebuah tugu tokoh 

Pandawa Lima yang menjadi ikon dan menguatkan kawasan 

Solo Baru sebagai pusat ekonomi baru di Solo Raya. (Sumber : 

http://www.solocult.com/) 

b. Cultural : Merupakan sesuatu hal yang terkait dengan kebudayaan suatu 

kelompok tertentu serta kebiasaan mereka yang meliputi 

kepercayaan, tradisi dan sebagainya, atau hal-hal yang berkitan 

dengan seni, seperti seni rupa, seni musik, seni tari, seni lukis 

dan lain lain. 

(https://www.academia.edu/)  
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c. Park : Merupakan taman yang biasanya terletak di pusat kota, mudah 

diakses, terbuka untuk umum, sebagai tujuan wisata 

(https://www.academia.edu/) 

1.1.2 Arti Keseluruhan 

Dari beberapa uraian komponen kata di atas, maka dapat disimpulkan 

pengertian dari “Solo Baru Cultural Park” adalah sebuah kawasan yang 

menggabungkan antara ruang terbuka dengan fasilitas-fasilitas umum untuk 

mewadahi kegiatan sebagai tempat pelestarian budaya, edukasi sekaligus rekreasi 

di Solo Baru.  

Kegiatan utama yang ada di Solo Baru Cultural Park salah satunya yaitu 

memfasilitasi pelaksanaan kegiatan dibidang kesenian, oleh karena itu dibutuhkan 

fasilitas yang dapat menunjang pelaksanaan kegiatan di bidang kesenian seperti 

theater yang merupakan fasilitas utama dalam suatu pentas seni serta museum 

galeri yang menjadi sarana pameran koleksi karya seni. Sedangkan untuk kegiatan 

di bidang edukasi, Solo Baru Cultural Park dirancang agar dapat menjadi sarana 

untuk menambah ilmu pengetahuan yang dapat dimanfaatkan pengunjung 

khususnya bagi pelajar dan mahasiswa maupun masyarakat umum untuk keperluan 

studinya. Kemudian dari segi rekreasi, di Solo Baru Cultural Park dalam 

rancangannya akan dilengkapi taman yang dilengkapi dengan sarana belajar di alam 

melalui permainan, galeri seni, dan sebagainya.  

Bangunan Solo Baru Cultural Park menggunakan paduan style arsitektur 

kontemporer.Dalam hal ini arsitektur kontemporer diharapkan dapat berperan 

sebagai pendukung yang menjadi daya tarik bagi para pengunjung untuk datang 

karena tampilan arsitektur kontemporer dapat mewakili gaya hidup masyarakat 

urban yang aktif,  inovatif, menginginkan segala yang praktis, simpel, efektif, 

efisien, tanggap terhadap munculnya sesuatu yang baru dan menantang, dan 

mengikuti trend. 
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1.2 Latar Belakang  

Solo Baru merupakan daerah pemukiman elit yang kini mulai berkembang ke 

arah pembangunan sarana prasarana modern seperti lifestyle mall, apartemen, dan 

hotel berbintang. Solo Baru termasuk di dalam Kabupaten Sukoharjo dan terletak 

di perbatasan antara Kabupaten Sukoharjo dan Kota Solo. Awalnya, daerah ini tak 

berbeda dengan kecamatan lain di Sukoharjo, lalu kemudian pengembang 

perumahan mulai melirik daerah ini dan membuatkan jalan dua arah yang cukup 

lebar sehingga memudahkan akses memasuki kawasan tersebut. Dengan akses yang 

mudah, dan banyak area yang masih kosong di Solo Baru menjadi nilai tambah 

dalam hal mempertimbangkan pemilihan site untuk didirikan Solo Baru Cultural 

Park. Di kawasan Solo Baru memang sudah dilengkapi fasilitas-fasilitas modern 

diantaranya mall, apartemen maupun hotel berbintang, namun belum tersedia 

fasilitas publik yang dapat menunjang pelestarian seni budaya. Untuk mengatasi 

masalah seperti ini, salah satu solusinya adalah dengan “Solo Baru Cultural Park”. 

 Solo Baru Cultural Park merupakan suatu kawasan publik yang dilengkapi 

dengan fasilitas-fasilitas umum untuk mewadahi kegiatan sebagai tempat 

pelestarian budaya, edukasi sekaligus rekreasi di Solo Baru.  

Seperti yang kita ketahui saat ini sedikit sekali pelayanan bidang kesenian di 

suatu Kota untuk mewadahi suatu kegiatan kesenian agar tetap terjaga. Kabupaten 

Sukoharjo juga memiliki beberapa acara besar di bidang kesenian tahunan seperti 

event Rock to Glory, Sukoharjo Carnival, pemilihan Mas dan Mbak Kabupaten 

Sukoharjo, festival jajanan, festival batik, festival jamu dan festival band, namun 

tempat yang disediakan terbatas dan kurang memadai. Oleh karena itu peranan Solo 

Baru Cultural Park bagi Kabupaten Sukoharjo salah satunya yaitu memfasilitasi 

pelaksanaan kegiatan dibidang kesenian, sehingga dibutuhkan fasilitas yang dapat 

menunjang pelaksanaan kegiatan di bidang kesenian seperti theater yang 

merupakan fasilitas utama dalam suatu pentas seni serta museum galeri yang 

menjadi sarana pameran koleksi karya seni. Jenis seni yang dipentaskan bukan 

hanya seni tradisional melainkan juga seni-seni modern agar dapat menjadi daya 
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tarik pengunjung seperti pertunjukan musik modern, pertunjukan tari mancanegara, 

opera dan sebagainya. 

Kegiatan Solo Baru Cultural Park di bidang edukasi, dirancang agar dapat 

menjadi sarana untuk menambah ilmu pengetahuan yakni dengan disediakannya 

perpustakaan yang dapat dimanfaatkan pengunjung khususnya bagi pelajar dan 

mahasiswa maupun masyarakat umum untuk keperluan studinya. Kemudian dari 

segi rekreasi di Solo Baru Cultural Park dalam rancangannya akan dilengkapi 

taman yang dilengkapi dengan sarana belajar di alam melalui permainan out bond. 

Bangunan dari Solo Baru Cultural Park denga style kontemporer juga dirancang 

sebagai sarana rekreasi yaitu dengan cara menyesuaikan fasad bangunan agar dapat 

digunakan sebagai latar video mapping. Tentunya semua fasilitas yang disediakan 

di Solo Baru Cultural Park dapat dinikmati oleh masyarakat di segala usia. 

Di Solo sebenarnya sudah mempunyai fasilitas yang digunakan sebagai sarana 

pelestarian seni dan budaya yaitu Taman Budaya Jawa Tengah (TBJT) Surakarta, 

sedangkan di Solo Baru Cultural Park menyatukan fungsi pelestarian seni budaya, 

edukasi dan rekreasi menjadi satu lingkup kawasan di Solo Baru. Di Solo Baru 

memang sudah lengkap dengan adanya fasilitas untuk rekreasi dan edukasi namun 

belum memiliki fasilitas untuk pelestarian budaya. Dengan demikian diperlukannya 

fasilitas pelestarian seni budaya di kawasan tersebut dengan adanya Solo Baru 

Cultural Park. 

1.3 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut: 

a. Bagaimana merancang Solo Baru Cultural Park sebagai kawasan publik yang 

berfungsi sebagai sarana rekreasi, edukasi, dan pelestarian seni budaya di Solo 

Baru, dengan menerapkan konsep arsitektur kontemporer 

b. Bagaimana merancang Solo Baru Cultural Park agar dapat meningkatkan 

potensi rekreasi serta menjadi salah satu icon di Solo Baru. 
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1.4 Tujuan 

a. Merencanakan dan merancang kawasan publik sebagai tempat pelestarian seni 

budaya, sarana edukasi dan rekreasi di Solo Baru. 

b. Merencanakan dan merancang suatu kawasan publik mampu menjadi daya 

tarik pengunjung di Solo Baru. 

1.5 Sasaran 

Sasaran utama dari Solo Baru Cultural Park adalah masyarakat Solo Baru dan 

sekitarnya, baik yang berasal dari kalangan pelajar, mahasiswa maupun masyarakat 

umum yang ingin mengenal dan menambah ilmu pengetahuan mengenai seni dan 

budaya. 

1.6 Batasan Masalah 

Agar dalam pengerjaan Tugas Akhir ini dapat terarah dengan baik, maka 

pembahasan penulisan dibatasi sebagai berikut: 

a. Pembahasan lebih ditekankan pada rumusan masalah yang ada, dengan harapan 

nantinya akan menghasilkan faktor-faktor penentu perencanaan dan 

perancangan kawasan. 

b. Berorientasi pada penerapan konsep yang dititiberatkan pada pengembangan 

dan perancangan bangunan yang meliputi penentuan lokasi, ruang-ruang yang 

harus diwadahi, teknologi bangunan yang sesuai dan estetika bangunan yang 

dipertimbangkan dengan sifat kegiatan sesuai standar kebutuhan yang ada. 

1.7 Fungsi 

1. Sebagai sarana pelestarian seni budaya, edukasi, dan rekreasi bagi masyarakat 

di Solo Baru. 

2. Sebagai sarana pendidikan yang dapat dimanfaatkan pelajar maupun 

masyarakat umum dalam menambah ilmu pengetahuan mengenai seni dan 

budaya guna meningkatkan kualitas pendidikan. 

3. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang kesenian. 

4. Menjadi salah satu icon di Solo Baru. 
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a) Lingkup Pembahasan 

Objek rancangan yaitu perencanaan Solo Baru Cultural Park yang merupakan 

kawasan publik yang dapat mewadahi kegiatan yang ada sebagai sarana pelestarian 

seni budaya, edukasi dan sarana rekreasi.  

Upaya pelestarian seni budaya merupakan upaya memelihara suatu karya 

dalam jangka waktu yang lama, maka perlu dikembangkan konsep desain bangunan 

yang dapat menarik pengunjung untuk mengunjungi Solo Baru Cultural Park  yaitu 

adalah style arsitektur kontemporer. Arsitektur kontemporer ini diharapkan dapat 

berperan sebagai pendukung yang menjadi daya tarik bagi para pengunjung Solo 

Baru Cultural Park. 

b) Metodologi Pembahasan 

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, penulis menggunakan beberapa metodologi 

dalam proses pengumpulan data maupun pembahasanya yang nantinya menjadi 

acuan dalam proses perancangan Solo Baru Cultural Park. Metode yang digunakan 

antara lain: 

c) Metode Pengumpulan Data 

 Observasi Langsung 

Pengamatan langsung terhadap kawasan Solo Baru khususnya di daera 

sekitar site yang dipilih, untuk mendapatkan data primer. 

 Analisis Dokumentasi 

Pengumpulan data sekunder, analisis dokumentasi yang didapat melalui 

penelusuran pustaka yang terkait maupun dari sumber-sumber lain yang 

berhubungan dengan tema atau konsep kawasan. 

 Wawancara 

Perolehan data melalui wawancara kepada informan tentang berbagai hal 

yang sangat bermanfaat bagi perancangan yang lebih baik. 
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d) Alur Pikir  

 

e) Sistematika Penulisan 

Sistematika penyususan laporan Dasar Program Perencanaan dan Perancangan 

Arsitektur (DP3A) meliputi : 

BAB I   : PENDAHULUAN 

Menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

dan sasaran, batasan dan lingkup pembahasan, dan metodologi 

pembahasan. 

BAB II   : TINJAUAN PUSTAKA SOLO BARU CURTURAL PARK 

Berisi tentang tinjauan literatur dan studi-studi substansi 

materi yang berkaitan dengan Solo Baru Cultural Park. 

Menjelaskan mengenai tinjauan literatur mengenai sarana 

yang dapat mewadahi kegiatan pelestarian budaya, edukasi 

dan rekreasi. 

BAB III  : GAMBARAN UMUM LOKASI DAN GAGASAN 

PERENCANAAN 

Berisi tentang gambaran umum lokasi perencanaan serta 

aspek-aspek terkait yang dapat mempengaruhi pola 

perencanaan tata ruang. 

Pengamatan, Survey

Data eksisting

Fisik & Non fisik

Analisis Studi Kasus Merumuskan 
Potensi dan 

Masalah

Tinjauan 
Pustaka

Analisis Perencanaan dan 
Perancangan

Konsep Perencanaan 
dan Perancangan

Master Plan

Desain Bangunan 
terhadap Site
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BAB IV : ANALISIS PENDEKATAN DAN KONSEP 

PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

Berisi tentang gagasan perencanaan seperti analisa dan konsep 

site, analisa dan konsep arsitektur, analisa dan konsep struktur, 

analisa dan konsep desain penataan ruang. 

 


