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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Pengertian Judul 

Judul laporan Studio Konsep Perancangan Arsitektur yang dipilih ialah 

PENATAAN KAWASAN ALUN-ALUN UTARA SEBAGAI RUANG 

PUBLIK DI SURAKARTA. Untuk mengetahui pengertian dan definisi dari 

judul tersebut akan diuraikan pengertian maupun penjabaran singkat dari setiap 

rangkaian kata yang digunakan untuk menyusun judul laporan. 

1)  Penataan merupakan Proses, cara, perbuatan menata, pengaturan, dan 

penyusunan. (http://kbbi.kata.web.id/penataan/diakses:10/02/18) 

2) Kawasan merupakan Daerah tertentu yang mempunyai ciri tertentu, seperti 

tempat tinggal, pertokoan, industri, dan sebagainya. 

(https://kbbi.web.id/kawasan/diakses:10/02/18)  

3) Penataan Kawasan merupakan Proses atau cara yang dilakukan untuk 

mengatur dan menyusun sebuah daerah tertentu yang memiliki ciri seperi 

tempat tinggal, pertokoan, industri, dan sebagainya. Penataan Ruang 

adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, 

dan pengen-dalian pemanfaatan ruang. (Undang-undang Nomor 26 Tahun 

2007 tentang Penataan Ruang) 

4) Alun-alun Utara Kota Surakarta merupakan tempat yang sangatlah ramai 

dengan para pengunjung. Memasuki Alun-alun Utara ditandai dengan 

gerbang besar sebagai pintu masuk di dekat patung Selamet Riyadi. 

Memasuki Alun-alun Utara terdapat sejumlah kios yang berjejer yang 

menjual beraneka ragam kerajinan khas solo. (http://wisatasolo.id/alun-

alun-lor-kota-wisata-solo/)  

5) Ruang publik adalah Areal atau tempat dimana suatu masyarakat atau 

komunitas dapat berkumpul untuk meraih tujuan yang sama, sharing 

permasalah baik permasalah pribadi maupun kelompok. 

(https://www.google.com/search?q=tuang+publik+adalah&ie=utf-

8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab) 

http://kbbi.kata.web.id/penataan/diakses:10/02/18
https://kbbi.web.id/kawasan/diakses:10/02/18
http://wisatasolo.id/alun-alun-lor-kota-wisata-solo/
http://wisatasolo.id/alun-alun-lor-kota-wisata-solo/
https://www.google.com/search?q=tuang+publik+adalah&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab
https://www.google.com/search?q=tuang+publik+adalah&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab
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Berdasarkan uraian kata diatas, maka judul PENATAAN KAWASAN 

ALUN-ALUN UTARA SEBAGAI RUANG PUBLIK DIKOTA 

SURAKARTA memiliki kesimpulan sebagai berikut : Proses menyusun dan 

menata suatu area di Alun-alun Utara Kota Surakarta yang mengangkat suasana 

Kota Solo Jaman Dulu dengan mengembangkan potensi-potensi kawasan sekitar 

seperti beragam kerajinan khas Solo (seperti batik, wayang, keris, batu mulia serta 

berbagai makanan asli daerah) dan memberi solusi pada area yang memiliki 

permasalahan ( tata masa bangunan, akses pedestrian serta lahan parkir) sehingga 

menjadi ruang publik di Surakarta yang dapat menarik wisatawan dari dalam 

maupun luar Kota. 

1.2 Latar Belakang 

Ruang publik yang dimaksud secara umum pada sebuah kota, menurut 

Project for Public Spaces in New York tahun 1984, adalah bentuk ruang yang 

digunakan manusia secara bersama-sama berupa jalan, pedestrian, taman-taman, 

plaza, fasilitas transportasi umum (halte) dan museum. 

Pada umumnya ruang publik adalah ruang terbuka yang mampu menampung 

kebutuhan akan tempat-tempat pertemuan dan aktivitas bersama di udara terbuka. 

Ruang ini memungkinkan terjadinya pertemuan antar manusia untuk saling 

berinteraksi. Karena pada ruang ini seringkali timbul berbagai kegiatan bersama, 

maka ruang-ruang terbuka ini dikategorikan sebagai ruang umum 

Surakarta juga dikenal sebagai daerah tujuan wisata yang biasa didatangi oleh 

wisatawan dari kota-kota besar. Biasanya wisatawan yang berlibur ke Yogyakarta 

juga akan singgah di Surakarta, atau sebaliknya. Tujuan wisata utama kota 

Surakarta adalah Keraton Surakarta, Pura Mangkunegaran, dan kampung-

kampung batik serta pasar-pasar tradisionalnya. 

Alun-alun Utara merupakan kawasan yang berada paling depan wilayah 

Keraton Surakarta. Area Alun-alun Utara ini bisa dibilang cukup luas, bisa 

dibilang sebagai halaman depan keraton. Dari arah utara kawasan ini dimulai dari 

pintu gerbang Gapura Gladak menuju ke selatan hingga batas pintu gerbang Kori 

Mijil Sitihinggil. 
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Terdapat banyak sekali potensi wisata pada Kawasan Alun-alun Utara 

diantara lain pada komplek bagian utara gerbang mengelilingi Kawasan Alun-alun 

terdapat banyak artefak bersejarah yang masih dilestarikan hingga kini, mulai dari 

arsitektur bangunan-bangunan khas jawa Solo yang digunakan sebagai pusat 

perdagangan beragam dan tumbuhan yang dilindungi seperti Pohon Beringin yang 

berusia ratusan Tahun. Lalu pada bagian Timur Alun-alun Utara terdapat Masjid 

tertua di Kota Solo yaitu Masjid Agung dan bagian Barat dari Alun-alun Utara 

yang merupakan tempat bersejarah bagi Kota Solo yaitu Keraton Kasunan 

Surakarta. Pada Bagian belakang Alun-alun Utara terdapat pasar batik terbesar di 

Indonesia yaitu Pasar Klewer.  

Namun sangat disayangkan kondisi yang terjadi di Kawasan sekitar Alun-

alun Surakarta saat ini, terdapat aktivitas dan fungsi-fungsi ruang yang tumbuh 

tidak terkendali, antara lain terdapat parkir motor dan mobil disepanjang bahu 

jalan sekitar yang membuat area tersebut menjadi kumuh dan tidak terkendalinya 

pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di sekitar area citywalk Alun-alun 

Utara. Kurang terawatnya area akses jalan, bangunan-bangunan sekitar serta tidak 

adanya lahan parkir yang cukup untuk pengunjung dikarenakan tidak ada yang 

membiayai untuk perbaikan dan perawatan bangunan. Area sekitar Alun-alun 

Utara menjadi tidak terawat dan seakan tidak mendapat perhatian pemerintah, dan 

karena hanya memiliki sedikit dana perbaikan dari masyarakat sekitar dan 

sumbangan-sumbangan dari masyarakat luar.  

Hal ini diperburuk dengan terjadinya insiden kebakaran di Pasar Klewer pada 

tanggal 27 Desember 2014,yang menyebabkan perekonomian Kota Surakarta 

menjadi lumpuh sesaat, maka dibangunlah Pasar Klewer sementara di tengah 

lapangan Alun-alun Utara.Pasar sementara ini diharapkan dapat meningkatkan 

sumber penghasilan warga, memperbaiki perekonomian Kota Solo dan menjadi 

ikon penarik wisatawan. Ini berakibat terhambatnya akses bagi para wisatawan 

untuk dapat menelusuri area wisata sekitar Alun-alun Utara. Selain itu, masalah 

lainnya adalah akses parkir di Area sekitar Alun-alun Utara, banyak pengunjung 

yang parkir kendaraan pada bahu jalan (sembarang tempat) karena ketidak 

tersediaan Fasilitas parkir khusus. 



 

19 

 

Untuk itu perancangan yang berjudul Penataan Kawasan Alun-Alun Utara 

Sebagai Sebagai Ruang publik Di Surakarta adalah sebuah upaya dengan proses 

menyusun dan menata suatu area di Alun-alun Utara Kota Surakarta yang 

mengangkat suasana Kota Solo Jaman Dulu dengan mengembangkan potensi-

potensi kawasan sekitar seperti beragam kerajinan khas Solo dan memberi solusi 

pada area yang memiliki permasalahan ( tata masa bangunan, akses pedestrian 

serta lahan parkir) sehingga dapat menghasilkan desain tata kawasan yang 

menjadikan Alun-alun Utara sebagai  Ruang publik di Surakarta dan dapat 

menarik wisatawan dari dalam maupun luar Kota agar dapat menjadi sumber 

penghidupan yang lebih baik bagi para warga sekitar. 

1.3 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana menata Kawasan Sekitar Alun-alun Utara Surakarta agar dapat 

menjadi Ruang publik di Kota Surakarta? 

2. Bagaimana merancang fungsi-fungsi komponen fasilitas penunjang agar 

tercapainya kenyamanan akses di Kawasan Alun-alun Utara? 

3. Bagaimana merancang lahan parkir yang cukup untuk pengunjung kawasan 

sekitar Alun-alun Utara Surakarta? 

1.4 Tujuan 

1. Untuk menata Kawasan Sekitar Alun-alun Utara Surakarta agar dapat 

menjadi Ruang publik di Kota Surakarta. 

2. Untuk merancang fungsi-fungsi komponen fasilitas penunjang agar 

tercapainya kenyamanan akses di kawasan Alun-alun Utara Kota Surakarta. 

3. Untuk merancang lahan parkir yang cukup bagi pengunjung kawasan sekitar 

Alun-alun Utara Surakarta. 

1.5 Sasaran 

Memfungsikan kawasan Alun-alun Utara sebagai Tempat Ruang publik di 

Kota Surakarta yang dapat menarik banyak wisatawan dari dalam maupun luar 

Kota agar dapat memberi sumber kehidupan yang lebih baik bagi para warga 

sekitar dengan upaya menata dan membangun area yang tepat sebagai Fasilitas 

dan ruang penunjang. 
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1.6 Lingkup Pembahasan 

1. Lingkup pembahasan yang diambil adalah Kawasan Alun-alun Utara dan 

sekitarnya, yang dimulai dari gerbang masuk menuju Alun-alun Utara hingga 

Area Pasar Klewer. 

2. Dengan cara merancang desain tata kawasan sebagai bentuk perkembangan 

potensi-potensi yang dimilki kawasan tersebut seperti Sejarah, peninggalan, 

ciri khas, Vegetasi dan Arsitektur Daerah. 

3. Memberikan pemecahan masalah-masalah yang terdapat di kawasan berupa 

hasil rancangan penunjang fasilitas tata kawasan seperti pedestrian dan lahan 

parkir. 

1.7 Metode pembahasan 

Pengumpulan Data 

A. Studi Literatur 

Mempelajari berbagai macam literatur baik tertulis maupun berupa media lain 

berkaitan dengan teori, gagasan konsep, dan standar perancangan yang terkait 

dengan “Penataan Kawasan sekitar Alun-alun Utara”. 

B. Observasi 

Melakukan survei lokasi Kawasan sekitar Alun-alun Utara Surakarta 

kemudian mengamati dan memetakan permasalahan yang terjadi di dalam site 

terkait revitalisasi kawasan Alun-alun Utara Surakarta. 

C. Wawancara 

Melakukan pengumpulan data melalui sumber-sumber lisan seperti tukang 

parkir, pedagang, pengelola dan juga elit masyarakat yang terkait. 

D. Analisis 

Data yang telah dikumpulkan disusun dan dikaji menghasilkan luaran berupa 

pertimbangan penyelesaian masalah, luaran pertimbangan penyelesaian masalah 

berupa Analisa Konsep Perancangan, Program Ruang, Zonasi ruang, Analisa 

elemen semantik arsitektur, Analisa Sistem Konstruksi. 

E. Sintesis  

Sintesis dilakukan dengan membandingkan antara teori dan praktik dengan 

berpedoman pada literatur tertentu untuk mencapai bentuk yang maksimal. 
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1. Penyusunan Konsep/Sintesis (DP3A) 

2. Perancangan Desain (di studio) 

1.8 Sistematika penulisan 

Sistematika penulisan laporan ini dibagi kedalam sub bab pembahasan, yaitu : 

BAB I     : Pendahuluan 

Berisikan tentang latar belakang masalah atau isu yang ingin 

dijadikan materi perancangan yang kemudian dijadikan judul, tujuan, 

sasaran, ruang lingkup penelitian, metode penelitian serta sistematika 

pembahasan dan perancangan. 

BAB II    : Tinjauan Pustaka 

Berisi tentang teori-teori yang dapat menjadi landasan dalam proses 

analisa materi yang telah diangkat, sehingga keluaran yang dapat 

dipertanggung jawabkan khususnya bagi perancang. 

BAB III  : Tinjauan Lokasi 

Berisi gambaran secara umum lokasi meliputi : aspek eksternal, 

seperti kebijakan pemerintah, kecenderunagn/perkembangan obyek 

di lokasi lain, data fisik (lokasi,situasi,site) alam buatan dan estetika, 

data non fisik (pemakai/user) dan aktivitas lingkungan sosial budaya. 

BAB IV  : Analisa Pendekatan Konsep Perencanaan dan Perancangan 

Berisi konsep atau kriteria analisa atau parameter atau dasar 

pertimbangan, analisa Makro, Mezo, dan Mikro. 

 


