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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Kawasan Alun-Alun 

Alun-alun (dulu ditulis aloen-aloen atau aloon-aloon) merupakan suatu 

lapangan terbuka yang luas dan berumput yang dikelilingi oleh jalan dan dapat 

digunakan kegiatan masyarakat yang beragam.di buat oleh fatahillah, Menurut 

Van Romondt (Haryoto, 1986:386), pada dasarnya alun-alun itu merupakan 

halaman depan rumah, namun dalam ukuran yang lebih besar. Penguasa bisa 

berarti raja,bupati, wedana dan camat bahkan kepala desa yang memiliki halaman 

paling luas di depan Istana atau pendopo tempat kediamannya, yang dijadikan 

sebagai pusat kegiatan masyarakat sehari-hari dalam ikwal pemerintahan militer, 

perdagangan, kerajinan dan pendidikan. Lebih jauh Thomas Nix (1949:105-114) 

menjelaskan bahwa alun-alun merupakan lahan terbuka dan terbentuk dengan 

membuat jarak antara bangunan-bangunan gedung.  

Jadi dalam hal ini, bangunan gedung merupakan titik awal dan merupakan hal 

yang utama bagi terbentuknya alun-alun. Tetapi kalau adanya lahan terbuka yang 

dibiarkan tersisa dan berupa alun-alun, hal demikian bukan merupakan alun-alun 

yang sebenarnya. Jadi alun-alun bisa di desa, kecamatan, kota maupun pusat 

kabupaten.  

Pada awalnya Alun-alun merupakan tempat berlatih perang (gladi yudha) 

bagi prajurit kerajaan, tempat penyelenggaraan sayembara dan penyampaian titah 

(sabda) raja kepada kawula (rakyat), pusat perdagangan rakyat, juga hiburan 

seperti Rampokan macan yaitu acara yang menarik dan paling mendebarkan yaitu 

dilepaskannya seekor harimau yang dikelilingi oleh prajurit bersenjata. 

Jo Santoso dalam Arsitektur Kota Jawa: Kosmos, Kultur & Kuasa (2008), 

menjelaskan betapa pentingnya alun-alun karena menyangkut beberapa aspek : 

1. Alun-alun melambangkan ditegakkannya suatu sistem kekuasaan atas 

suatu wilayah tertentu, sekaligus menggambarkan tujuan dari harmonisasi 

antara dunia nyata (mikrokosmos) dan universum (makrokosmos).  

2. Berfungsi sebagai tempat perayaan ritual atau keagamaan.  
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3. Tempat mempertunjukkan kekuasaan militer yang bersifat profan dan 

merupakan instrumen kekuasaan dalam mempraktikkan kekuasaan sakral 

dari sang penguasa. 

Namun sekarang Alun-alun lebih dimaknai sebagai ruang publik terbuka di 

mana rakyat saling bertemu dan fungsi pengaduan rakyat pada raja. Sebagai ruang 

publik, alun-alun adalah tempat pertemuan rakyat untuk bercakap-cakap, 

berdiskusi, melakukan pesta rakyat dll.  

Banyak pengambil keputusan atau kebijakan pembangunan kota ragu-ragu 

atau bahkan tidak mengerti mau difungsikan untuk apa alun-alun ini. Banyak 

alun-alun yang sekarang digunakan untuk tempat olahraga sepak bola, tenis, 

basket, ada pula yang sekarang difungsikan sebagai taman kota. Bahkan banyak 

yang sekarang tidak jelas fungsinya, karena pusat kotanya sudah bergeser ke lain 

lokasi. 

2.2. Public Space / Ruang Terbuka Publik  

Public space pada umumnya adalah ruang terbuka yang mampu menampung 

kebutuhan akan tempat-tempat pertemuan dan aktivitas umum bersama di udara 

terbuka. Ruang ini memungkinkan terjadinya pertemuan antar manusia untuk 

saling berinteraksi sosial. Karena pada ruang ini seringkali timbul berbagai 

aktivitas kegiatan bersama, maka ruang-ruang terbuka ini dikategorikan sebagai 

ruang umum.  

Scurton (1984) setiap ruang publik memiliki makna sebagai berikut: sebuah 

lokasi yang didesain seminimal apapun, memiliki akses yang besar terhadap 

lingkungan sekitar, tempat bertemunya manusia/pengguna ruang publik dan 

perilaku masyarakat pengguna ruang publik satu sama lain mengikuti norma-

norma yang berlaku diwilayah setempat. 

Hakim (1987) mengatakan bahwa ruang umum/publik pada dasarnya 

merupakan suatu wadah yang dapat menampung aktivitas tertentu dari 

masyarakatnya, baik secara individu maupun secara kelompok, dimana bentuk 

ruang publik itu sendiri sangat bergantung pada pola dan susunan massa 

bangunan. Sehingga menurut sifatnya, ruang publik terbagi menjadi 2 jenis, yaitu: 
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1) Ruang publik tertutup : adalah ruang publik yang terdapat di dalam 

suatu bangunan. 

2) Ruang publik terbuka : adalah ruang publik yang berada di luar 

bangunan yang sering juga disebut ruang terbuka (open space). 

Ruang terbuka memiliki beberapa fungsi sebagai berikut : 

1) Fungsi umum : 

a. Tempat bermain dan berolah raga, tempat bersantai, tempat 

berinteraksi sosial, tempat peralihan, tempat menunggu. 

b. Sebagai ruang terbuka, ruang ini berfungsi untuk mendapatkan 

udara segar dan alami. 

c. Sebagai sarana penghubung antara suatu tempat dengan tempat 

lain. 

d. Sebagai pembatas atau jarak di antara massa bangunan. 

2) Fungsi ekologis 

a. Penyegaran udara, menyerap air hujan, pengendalian banjir, 

memelihara ekosistem tertentu. 

b. Pelembut arsitektur bangunan. 

Terbentuknya ruang terbuka dipengaruhi oleh beberapa faktor baik oleh alam 

maupun lingkungan buatan, dibedakan sebagai berikut : 

1) Pembatas dimana ruang selalu terbentuk oleh tiga elemen pembentuk 

ruang yaitu bidang alas, bidang langit-langit dan bidang 

pembatas/dinding. 

2) Skala, dalam arsitektur menunjukkan perbandingan antara elemen 

bangunan atau ruang dengan elemen tertentu yang ukurannya sesuai 

dengan kebutuhan manusia. Skala terdiri atas 2 (dua) macam : 

a. Skala manusia, perbandingan ukuran elemen bangunan atau 

ruang dengan dimensi tubuh manusia. 

b. Skala generik, perbandingan elemen bangunan atau ruang 

terhadap elemen lain yang berhubungan dengan sekitarnya. 
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3) Bentuk, yang terdiri atas bentuk dua dimensi dan tiga dimensi. Dapat 

juga dikategorikan dalam dua bagian bentuk alami dan buatan. 

(studyanto, 2009) 

Beberapa faktor kebutuhan mendasar yang perlu dimiliki pada ruang publik 

yaitu : 

1) Kenyamanan (comfort) 

Terdiri dari faktor lingkungan (angin, sudut datang sinar matahari, 

dsb), kenyamanan fisik (ketersediaan fasilitas lansekap,fasilitas 

umum, dsb), kenyamanan sosial dan psikologi (ketenangan suasana), 

dapat diindikasikan dari kenyamanan pengguna untuk menghabiskan 

waktu di ruang publik yang dipengaruhi oleh beberapa kondisi. 

2) Relaksasi (relaxation) 

Kenyamanan mendukung terciptanya suasana relaksasi, yang secara 

fisik terwujud baik melalui penataan elemen alami (pohon, aliran air, 

dsb) maupun pemisahan spesial antara jalur kendaraan bermotor 

dengan jalur pejalan kaki. 

3) Penggunaan secara pasif (passive engagement) 

Penggunaan pasif yang dilakukan oleh pengguna ruang publik adalah 

mengamati lingkungan. Setting spasial ruang publik harus 

memungkinkan pengguna untuk berhenti bergerak dan menikmati 

suasana yang didukung oleh fasilitas lansekap yang memadai. 

4) Penggunaan secara aktif (active engagement) 

Terjadi dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang secara langsung 

melibatkan pengguna. Interaksi yang terjadi dalam bentuk komunikasi 

antara pengguna ini dapat terjadi secara spontan maupun dengan 

stimulus yang disebut tringulasi (Carmona, etal, 2003) 

5) Keanekaragaman bentuk desain (Discovery) 

Konsep ruang yang beragam akan meningkatkan ketertarikan orang 

untuk terlibat di suatu ruang publik. Konsep ruang ini dapat terwujud 

berupa desain lansekap yang unik, tata letak panorama alami yang 
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menarik, dan perletakkan fasilitas-fasilitas tambah yang baik. (HADI, 

2010) 

Ruang terbuka publik berfungsi sebagai civic centre, maka terlebih dahulu 

harus dipahami mengenai civic space. Civic space menurut Gibbert (1927) 

memiliki pengertian yang tidak dapat dipisahkan, yang artinya ruang terbuka 

sebagai wadah yang dapat digunakan untuk aktivitas penduduk sehari-hari. 

Sedangkan pengertian civic centre secara harfiah adalah pusat kegiatan dimana 

masyarakat melakukan aktifitasnya. 

Ruang terbuka publik sebagai civic centre dapat dimaknai sebagai suatu 

ruang luar yang terjadi dengan membatasi alam dan komponen-komponennya 

(bangunan) menggunakan elemen lunak seperti tanaman dan air sebagai unsur 

pelembut dalam lansekap dan merupakan wadah aktivitas masyarakat yang 

berbudaya dalam kehidupan kota. 

Aktivitas yang dilakukan pada ruang terbuka publik ini pada prinsipnya 

merupakan tempat dimana masyarakat dapat melakukan aktivitas sehubungan 

dengan kegiatan hubungan sosial lainnya. Dengan demikian ruang terbuka publik 

bukan saja berupa ruang luar yang bersifat sebagai perancangan lansekap untuk 

taman kota saja atau daerah hijau dalam kota tetapi lebih condong pada 

keterlibatan manusia di dalamnya sebagai pemakai fasilitas tersebut. 

Ardiyanto (1998) secara berurutan ruang terbuka publik tingkatan dan 

fungsinya terdiri atas : 

1) Pocket park : yaitu taman yang dikelilingi oleh sekelompok 

bangunan, dinikmati oleh penghuni lingkungan di sekelilingnya. 

2) Play-lot : adalah ruang yang menghubungkan beberapa kelompok 

lingkungan, berfungsi untuk menampung kegiatan-kegiatan yang 

melibatkan penghuni dari blok lain. 

3) Play ground : adalah ruang publik yang berfungsi sebagai tempat 

bermain, dengan fasilitas yang lebih lengkap, merupakan pusat 

rekreasi bagi penghuni suatu kawasan. 
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4) Urban park : adalah ruang publik yang terletak pada pusat kota, 

berfungsi untuk aktivitas-aktivitas yang melibatkan warga kota, 

dikunjungi oleh masyarakat dari berbagai kawasan, baik di dalam kota 

yang sama maupun yang berasal dari kota lain. 

Menurut Spreiregen (1965), suatu tingkatan Ruang Publik dalam skala 

pembangunan kota dapat ditentukan berdasarkan tingkat skala fungsi yang 

dilayani yaitu :  

1) Skala Metropolitan. 

Ruang publik pada skala metropolitan ini lebih terfokus pada 

fungsi pengorganisasian ruang secara makro, sebagai penghubung 

(linkage) terhadap daerah-daerah sub urban, kota-kota satelit serta 

menghubungkan bagian-bagian kota yang lain dan diperkuat oleh 

kelompok bangunan utama yang dominan. Bangunan-bangunan utama 

tersebut dapat berfungsi sebagai “Landmark” dan sebagai orientasi 

terhadap kawasan sekitarnya. 

2) Skala Lingkungan Kota 

Pada skala pelayanan kota ini diarahkan pada penggunaan 

aktivitas publik dalam bentuk taman, tempat baermain, lapangan olah 

raga, jalur pedestrian, plaza, mall, boulevard, jalan sungai, taman 

rekreasi dan sebagainya. 

Secara totalitas selain mempunyai fungsi kota dan fungsi 

pelayanan masyarakat, sebagai unsur kelegaan dan kenyamanan fisik, 

sebagai unsur estetika dan kenyamanan batin bagi warga kotanya. 

Ruang publik dalam skala kota ini dapat dibedakan menurut 

letaknya, yaitu :  

- Ruang Publik pada pusat kota 

- Ruang Publik pada daerah industri 

- Ruang Publik pada lingkungan perumahan 
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2.3. Pemahaman tentang wisatawan 

2.3.1 Definisi wisatawan 

Wisatawan berasal dari bahasan sansekerta yang terdiri atas kata “wisata” 

berarti perjalanan atau berpergian dan akhir kata “wan” menunjukan pelakunya. 

Jadi wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan wisata. Arti wisatawan 

dalam arti modern adalah setiap orang yang berpergian dari tempat tinggalnya 

untuk berkunjung ketempat lain dengan menikmati perjalanan dari kunjungan itu 

menurut A.J Norwal. Siapakah yang dinamakan wisatawan sebagai berikut : 

1. Orang yang mengadakan perjalanan untuk pleasure (menikmati 

waktunya) karena alasan keluarga, untuk keperluan kesehatan, dan 

sebagainya. 

2. Orang yang mengadakan perjalanan untuk menghadiri pertemuan 

ilmiah, administratif, diplomatik, keagamaan, olah raga, dan 

sebagainya. 

3. Orang yang sedang melakukan bisnis. 

4. Orang yang singgah karena perjalanan ( transit ) laut atau udara.  

2.3.2 Jenis dan Macam Wisatawan 

Klasifikasi wisata dilihat dari bentuknya sebagai berikut : 

1. Wisman ( wisata mancanegara ) dan wisnus (wisata nusantara ) 

2. Wisata pasif ( inbound tourism ) dan wisata aktif ( outbound 

3. tourism ) 

4. Wisata kecil ( short term tourism ) dan wisata besar ( long term 

5. tourism ) 

6. Wisata individual dan wisata terorganisasi. 

2.3.2 Motivasi dan tuntutan wisatawan 

Beberapa motivasi dan tuntutan wisatawan dalam menikmati objek wisata 

yaitu sebagai berikut : 

 Motivasi wistatawan 

Motivasi yang mendorong wisata untuk melakukan perjalanan wisatanya yaitu : 

a. Kehendak untuk menikmati perjalanan dan kunjungan. 

b. Menyaksikan keindahan alam dan objek-objek wisata didaerah 

setempat. 

c. Menikmati liburan dan istirahat. 
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d. Melihat dan mengenal sebanyak mungkin masyarakat dan kebudayaan 

lain. 

 Tuntutan Wisatawan 

Dalam melaksankan perjalanannya wisatawan menuntut hal-hal yang 

berhubungan dengan wisatanya yaitu berupa : 

 Tuntutan non fisik 

Privacy, ketenangan, keamanan, kebebasan ,Tuntutan di atas dapat 

diwujudkan berupa kehidupan atau aktivitas para wisatawan di dalam suatu ruang 

yang disebut Homestay.  Homestay disediakan di kampung wisata harus dapat 

memfasilitasi kegiatan mereka yang memerlukan ketenangan, kebebasan dan 

privacy. 

 Tuntutan fisik 

Makan dan minum, tidur, melihat objek-objek wisata dan melakukan 

perjalanan. 

3.2.3 Sifat dan perilaku manusia dalam berwisata 

1. Bebas 

Manusia bergerak dan menuju suatu daerah wisata dengan kehendak dan 

keinginannya sendiri, bergerak secara bebas untuk dapat menikmati daerah wisata 

baik yang sudah dikunjungi maupun belum dikunjungi. 

2. Santai/rileks 

Menikmati daerah wisata dan fasilitas wisata dengan rekreatif dan rekreasi 

serta untuk menghilangkan rasa penat dan Gembira atau bersenang-senang. 

2.4 Elemen Perancangan Kota 

Ketika merancang sebuah kota, baiknya memperhatikan elemen-elemen 

perancangan yang ada. Sehingga nantinya kota tersebut dapat memiliki 

karakteristik yang jelas. Terdapat delapan elemen perancangan kota yang ada 

menurut Shirvani (1985). Berikut adalah elemen yang disebutkan dalam buku 

“Urban Design Process”: 

1) Tata Guna Lahan Tata guna lahan adalah bentuk rancangan dua dimensi 

berupa denah peruntukan lahan sebuah daerah. Bangunan yang dibangun akan 

ditempatkan sesuai dengan fungsi bangunan yang ada. Kebijakan ini dapat 

membetuk hubungan antara sirkulasi dan kepadatan aktifitas individu. 
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2) Bentuk dan Massa Bangunan 

Bagian ini membahas bentuk dan massa bangunan yang ada dapat 

membentuk suatu kota serta bagaimana hubungan antar bangunan yang ada. Pada 

penataan kota, jarak antar bangunan, bentuk bangunan, dan fasad bangunan harus 

diperhatikan agar ruang yang terbentuk akan lebih teratur dan menghindari adanya 

ruang yang tidak terpakai. Bentuk dan massa bangunan dapat meliputi kualitas 

yang berkaitan dengan tampilan bangunan, yaitu: 

a. Ketinggian Bangunan 

Ketinggian bangunan berkaitan dengan jarak pandang manusia, baik yang ada 

dalam bangunan maupun yang ada pada luar bangunan. Ketinggian bangunan 

pada suatu kawasan akan membentuk sebuah skyline. Ketinggian bangunan tiap 

fungsi ruang perkotaan akan berbeda, tergantung dari tata guna lahan. 

b. Kepejalan Bangunan 

Kepejalan adalah tampilan gedung dalam konteks kota. Kepejalan suatu 

gedung ditentukan oleh perbandingan tinggi, desain, dan penggunaan material. 

c. Koefisien Lantai Bangunan 

Jumlah luas lantai bangunan berbanding luas tapak. Koefisien lantai 

bangunan dipengaruhi oleh daya duukung tanah, daya dukung lingkungan, nilai 

harga tanah, dan faktor khusus sesuai dengan aturan daerah. 

d. Koefisien Dasar Bangunan 

Luas tapak yang tertutup dibanding dengan luas tapak keseluruhan. Koefisien 

dasar bangunan dimaksudkan untuk menyediakan area terbuka yang cukup 

dikawasan perkotaan agar tidak keseluruhan tapak diiisi dengan bangunan. Hal ini 

dimaksudkan agar siklus lingkungan tidak terhambat. 

e. Garis Sempadan Bangunan 

Garis ini merupakan jarak bangunan terhadap as jalan. Sangat penting 

fungsinya dalam mengatur bangunan ditepi jalan. Selain itu juga sebagai jarak 

keselamatan pengguna jalan jikalau terjadi kecelakaan. 

f. Langgam 

Langgam bisa diartikan sebagai suatu kumpulan karakteristik bangunan 

dimana struktur, kesatuan, dan ekspresi digabungkan dalam satu periode. Peran 
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langgam atau gaya ini dalam skala kota jika direncanakan dengan sangat baik 

dapat menjadi guide line yang dapat menyatukan bagia dan bentuk bangunan. 

g. Skala 

Perubahan dalam ketinggian ruang dapat memainkan peranan alam 

menciptakan kontras visual yang dapat membangkitkan daya hidup.  

h. Material  

Peran material berhubungan dengan komposisi visual dalam perancangan. 

Komposisi yang dimaksud akan diwujudkan oleh hubungan antar elemen visual. 

i. Tektur 

Komposisi skala besar atau urban, jika sesuatu dilihat dari jarak tertentu maka 

elemen yang lebih besar dapat menimbulkan efek-efek tekstur. 

j. Warna 

Adanya kepadatan warna dapat memperluas kemungkinan raggam komposisi 

yang dihasilkan. 

3) Sirkulasi dan Parkir 

Sirkulasi adalah elemen yang secara langsung dapat membentuk dan 

mengontrol pola kegiatan kota, sebagaimana halnya dalam keberadaan sistem 

transportasi, pedestrian, dan tempat yang sling berhubungan akan membentuk 

suatu kegiatan. Sirkulasi merupakan elemen ynag sangat penting dalam struktur 

lingkungan karena dapat membentuk, mengarahkan, dan mengendalikan pola 

aktifitas suatu ruang. Sirkulasi juga dapat membentuk karakter suatu daerah. 

Tempat parkir mempunyai pengaruh langsung pada suatu lingkungan, yaitu 

pada kegiatan komersil yang ada di daerah dan memiliki pengaruh visual pada 

bagian daerah. Elemen ruang parkir memiliki efek langusng pada kualitas 

lingkungan, yaitu kelangsungan aktivitas komersial dan pengaruh visual yang 

penting pada bentuk fisik dan susunan kota. Ketika merencanakan tempat parkir, 

hendaknya memenuhi persayaratan: 

a. Keberadaan strukturnya tidak menganggu aktivitas disekitar kawasan. 

b. Pendekatan program penggunaan berganda 

c. Tempat parkit khusus. 

d. Tempat parkir di pinggiran kota. 
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Pada perencanaan untuk jaringan sirkulasi dan parkir harus selalu 

memperhatikan jaringan jalan yang mendukung citra kawasan dan aktifitas pada 

kawasan, jaringan jalan harus memberi orientasi pada penggunaan dan membuat 

lingkungan yang memenuhi syarat dan kerjasama dari sektor kepemilikan privat 

dan public dalam mewujudkan tujuan dari kawasan. 

4) Ruang Terbuka 

Ruang terbuka sangat terkait dengan elemen lansekap. Elemen ini terdiri dari 

hardscape dan softscape. Ruang terbuka biasanya berbentuk lapangan, jalan, 

sempadan sungai, green belt dan semacamnya. Elemen ruang terbuka meliputi 

lansekap, jalan, pedestrian, taman, dan ruang-ruang rekreasi. 

Langkah-langkah dalam merencanaka ruang terbuka, antara lain: 

a. Survey pada daerah yang direncanakan untuk menentukan kemampuan 

daerah tersebut untuk berkembang. 

b. Rencana jangka panjang untuk mengoptimalkan potensi kawasan sebagai 

ruang publik. 

c. Pemanfaatan potensi alam kawasan dengan menyediaka sarana yang sesuai. 

d. Studi mengenai ruang terbuka untuk sirkulasi yang mengarah pada 

kebutuhan akan penataan yang manusiawi. 

5) Jalur Pejalan Kaki 

Elemen jalur pejalan kaki harus dibantu dengan interaksi pada elemen dasar 

dari desain tata kota dan harus berkaitan dengan lingkungan kota dan pola 

aktifitas juga sesuai dengan rencana perubahan atau pembangunan fisik kota 

dimasa mendatang. Pada perancangan jalur pejalan kaki harus memenuhi syarat 

agar dapat digunakan dengan optimal dan memberi kenyamanan pada pengguna. 

Syarat-syarat yang ada, yaitu: 

a. Aman dan leluasa dari kendaraan bermotor. 

b. Menyenangkan dengan rute yang jelas dan mudah juga disesuaikan dengan 

hambatan kepadatan pejalan kaki. 

c. Mudah ketika menuju kesegala arah tanpa hambatan yang disebabkan 

gangguan jalur yang naik turun, ruang yang sempit, dan penyerobotan fungsi lain. 
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d. Memiliki daya tarik dan nilai estetika yang tinggi dengan menambahkan 

sarana dan prasanan yang mendukung. 

6) Pendukung Aktifitas 

Aktifitas pendukung adalah semua fungsi bangunan dan kegiatan yang 

mendukung ruang publik suatu kawasan kota. bentuk, lokasi, dan karakter suatu 

kawasan yang memiliki ciri khas akan mempengaruhi fungsi, penggunaan lahan, 

dan kegiatan pendukungnya. Aktifitas pendukung tidak hanya menyediakan jalan 

pedestrian atau plasa, namun juga mempertimbangkan fungsi utama dan 

penggunaan elemen-elemen kota yang dapat menggerakkan aktifitas. Aktifitas 

pendukung tidak hanya sarana pendukung namun juga mempertimbangkan guna 

dan fungsi elemen kota yang dapat membangkitkan aktifitas. Berikut merupakan 

hal yang sangat harus diperhatikan dalam menerapkan desain ini, antara lain: 

a. Memiliki koordinasi antar kegiatan dengan lingkungan yang dirancang. 

b. Memiliki keragaman intensitas kegiatan yang dihadirkan dalam suatu 

ruang. 

c. Bentuk kegiatan memperhatikan aspek konstektual. 

d. Pengadaan fasilitas lingkungan. 

e. Ukuran, bentuk, dan lokasi fasilitas yang ada harus dapat menampung 

aktifitas pendukung yang bertitik tolak dari skala manusia. 

7) Signage 

Signage atau penanda adalah petunjuk arah, rambu lalu lintas, media iklan, 

dan berbagai bentuk penanda lain yang penting. Keberadaannya sangat 

mempengaruhi visualisasi kota baik secara makro maupun mikro jika jumlah 

penanda cukup banyak dan mempunyai karakter yang berbeda-beda. Penempatan 

dan pemasangan penanda harus tempat dan sesuai juga mampu menjaga 

keindahan visual ruang bangunan perkotaan, agar tidak ada yang dirugikan. 

Memasang penanda harus memperhatikan pedoman yang ada : 

a. Penggunaan penanda harus merefleksikan karakter kawasan. 

b. Jarak dan ukuran harus sesuai dan diatur sedemikian rupa agar menjamin 

jarak dan penglihatan dan juga menghindari kepadatan penanda. 

c. Penggunaan dan keberadaannya harus harmonis dengan bangunan yang ada 

disekitar lokasi. 



34 

 

d. Pembatasan pengguaan lampu hias kecuali penggunaan khusus untuk 

theatre dan tempat pertunjukan. 

e. Pembatasan penandaan yang berukuran besar yang dapat mendominasi 

pemandangan daerah. 

Penandaan memiliki pengaruh penting dalam desain tata kota sehingga 

pengaturan bentuk dan perletakan sebaiknya tidak menimbulkan pengaruh visual 

yang negatif. 

8) Preservasi 

Preservasi adalah perlindungan terhadap lingkungan tempat tinggal dan urban 

space yang ada dan memiliki ciri yang khas, seperti perlindungan bangunan 

bersejarah. Manfaat dari preservasi, yaitu: 

a. Peningkatan nilai lahan. 

b. Peningkatan nilai lingkungan. 

c. Menghindarkan dari pengalihan bentuk dan fungsi karena aspek komersil. 

d. Menjaha identitas kawasan perkotaan. 

e. Meningkatkan pendapatan dari pajak retribusi. 

2.5 Arsitektur Lansekap 

Menurut Garret Eckbo, arsitektur lansekap adalah bagian dari kawasan lahan 

yang dibangun atau dibentuk oleh manusia sampai ke alam bebas yang dirancang 

terutama sebagai ruang untuk tempat tinggal manusia. Ketika merancang lansekap 

diperlukan analisa dan pemahaman tentang kondisi tapak. Beberapa pertimbangan 

perlu diperhatikan ketika merancang sebuah lansekap untuk menghindari 

kesalahan dalam merancang. 

2.5.1 Pertimbangan ruang  

Ruang adalah hal yang tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan manusia. Hal 

ini disebabkan manusia yang selalu bergerak dan berada didalamnya (Hakim dan 

Utomo, 2003). Hubungan manusia dengan ruang dapat dibagi menjadi dua, yaitu: 

a. Hubungan dimensional yang menyangkung ukuran yang berhubungan dengan 

pergerakan manusia b. Hubungan psikologis dan emosional yang menentukan 

ukutan kebutuhan ruang untuk kegiatan manusia. 
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2.5.2 Pertimbangan sirkulasi  

Sistem sirkulasi sangat erat hubungannya dengan pola penempatan aktifitas 

dan pola penggunaan lahan sehingga sirkulasi merupakan penggerak dari ruang 

yang satu ke ruang yang lain. Hingga baiknya, perlu adanya pembagian sirkulasi 

antara manusia dan kendaraan agar tidak meghambat pergerakan. Sirkulasi dapat 

dibedakan menjadi dua, yaitu: 

a. Sirkulasi Kendaraan Terdapat dua jenis jalur untuk sirkulasi kendaraan 

antara lain: i. Jalur distribusi, yaitu jalur untuk bergerak perpindahan lokasi. ii. 

Jalur akses, yaitu jalur yang melayani hubungan jalan dengan pintu masuk 

bangunan.  

b. Sirkulasi Manusia Sirkulasi manusia biasanya berupa jalur pedestrian yang 

membentuk hubungan erat dengan aktifitas kegiatan didalam tapak. Hal yang 

sangat perlu diperhatikan dalam merancang sirkulasi manusia adalah lebar jalan, 

pola lantai, dan lampu jalan. 

2.5.3 Pertimbangan tata hijau 

Menurut Hakim (2000), perletakan tanaman harus disesuaikan dengan tujuan 

dari perancangannya tanpa melupakan fungsi dari tanaman yang dipilih.  

1. Fungsi tanaman untuk lingkungan, menyerap CO2 dan menghasilkan O2, 

memperbaiki iklim mikro, mencegah terjadinya erosi atau pengikisan tanah, 

menyerap air hujan, pelestarian plasma nutfah, dan habitat sawah.  

2. Fungsi tanaman untuk estetika, untuk komponen pembentuk ruang, 

pembatas pandangan, pengontrol angin, suara, matahari, memberik keteduhan, 

dan untuk keindahan lingkungan. Berdasarkan penjelasan dari fungsi diatas, maka 

pemilihan jenis tanaman peril diperhatika dengan baik. Karena tanaman sebagai 

soft material mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang dipengaruhi oleh 

faktor alam sehingga penggunaan tanaman menjadi lebih bervariasi. 

2.5.4 Pertimbangan utilitas 

Menurut Hakim dan Utomo (2008), penerapan rekayasa lansekap dalam 

sistem utilitas, antara lain:  

1. Sistem Irigasi Penyiraman  

Air sangat dibutuhkan bagi kelangsungan hidup tanaman dan sangat membantu 

dalam memelihara tanaman. Penyiraman dapat dilakukan secara manual dan 
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mekanik. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengadaan sistem penyiraman, 

adalah tersedianya sumber air, kekuatan daya dorong air, sitem perpipaan, 

perletakkan kran, dan sistem kran air. 

2. Sistem Penerangan Luar 

Perancangan lansekap juga perlu penerangan karena manfaatnya juga akan 

dibutuhkan pada malam hari. Yang perlu diperhatikan dalam perancangan 

penerangan yaitu tinggi lampu antara 6-15 m dengan jarak antar lampu 10-15 

meter. (Harris dan Dines, 1988) 

3. Tempat Parkir 

Segala aktifitas memerlukan sarana untuk pemberhentian kendaaran atau 

parkir. Kebutuhan akan tempatt parkir dalam suatu perancangan tapak lansekap 

merupakan bagian dari prasarana lingkungan. Kriteria dalam pemilihan letak 

parkir adalah: 

a. Parkir terletak pada pemukaan tapak yang datar untuk menjaga keamanan 

kendaraan agar kendaraan tidak menggelinding. 

b. Penempatan parkir tidak jauh dari pusat kegiatan. Bila jarak cukup jauh 

maka perlu sirkulasi yang jelas dan terarah. Sistem yang digunakan pada tempat 

parkir biasanya menggunakan sistem sudut terhadap sisi jalan. Berikut jenis tata 

letak parkir yang ada: 

a. Parkir dengan sudut 90° 

Sistem parkir ini sangat efisien jika ditinjau dari luas atau kapasitas 

kendaraan, tetapi sistem parkiran ini dapat menganggu sirkulasi bagi kendaraan 

lain. 

b. Parkir sudut 45° atau 60° 

Parkir semacam ini lebih mudah dalam hal pemarkiran kendaraan dan efisien 

jika ditinjau dari segi pemakaian lahan yang kurang luas dengan kapasitas 

kendaraan yang ada. 

c. Parkir sudut 180° 

Parkiran ini tidak efisien jika ditinjau dari luas atau kapasitas kendaraan dan 

sistem ini sangat sulit dalam memarkirkan kendaraan. 
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2.6 Street Furniture 

Perabot jalan atau yang biasanya disebut street furniture adalah fasilitas yang 

ditempatkan disepanjang jalan yang merupakan pelengkap atau pendukung bagi 

jalur pejalan kaki. Penyediaannya disesuaikan dengan jenis kawasan yang 

menggunakan jalur pejalan kaki. (DPU Direktoran Jenderal Bina Marga, 1995) 

Menurut Harris dan Dines (1988) dalam Mentari (2017) bahwa kriteria 

elemen yang digunakan adalah bahan yang mudah didapat, kuat terhadap cuaca, 

mudah dalam perawatan, mudah dalam perbaikan, kuat dan aman bagi pengguna 

jalan maupun lingkungan sekitarnya. Sarana jalan ini sangat dibutuhkan untuk 

memenuhi fungsi sebagai berikut: 

a. Fungsi keamanan dan kenyamanan adalah lampu, halte, jalan 

penyebrangan, rambu lalu lintas, unsur tanaman sebagai peneduh, fire 

hydrant, gardu polisi dan jalur pejalan kaki. 

b. Fungsi pelengkap adalah tempat duduk, tempat sampah, telepon, kotak 

surat, pot tanaman, papan informasi. 

c. Fungsi estetika dapat diperoleh dari jenis elemen yang digunakan baik dari 

soft material maupun hard material yang dilihat dari bentuk, tekstur, maupun 

warnanya.  

Pada suatu ruang dalam sebuah kawasan sangat dibutuhkan elemen-elemen 

pendukung yang berfungsi sebagai petunjuk arah maupun artistik, berikut 

merupakan street furniture yang dibutuhkan: 

1. Signage 

Rambu adalah alat utama dalam mengatur, memberi peringatan, dan 

mengarahkan pengguna agar berjalan dengan mudah. Rambu yang efektif yaitu, 

memenuhi kebutuhan, menarik perhatian, dan mendapat respek oleh pengguna 

jalan, memberikan kesan sederhana dan mudah dimengerti, juga menyediakan 

waktu cukup kepada pengguna dalam memberi respon. (Ditjen Bina Marga,1990 

dalam Mentari, 2017), untuk memenuhi kebutuhan diatas, terdapat pertimbangan 

yang harus diperhatikan dalam pembuatan dan pemasangan rambu, yaitu: 

a. Keseragaman bentuk dan ukuran rambu untuk mempermudah dalam 

memahami. 
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b. Desain rambu, warna, bentuk, dan ukuran yang memenuhi standar akan 

menarik perhatian pengguna. 

c. Lokasi rambu harus disesuaikan dengan jarak pengguna jalan. Agar 

pengguna dapat memiliki waktu untuk merespon. Perletakkan rambu yang 

tepat agar tidak terhalang apapun didepannya. 

2. Halte 

Harris dan Dines (1988) dalam Mentari (2017) menjabarkan bahwa 

persyarakatan halte bis adalah memiliki kebebasan pandangan ke arah kedatangan 

kendaraan baik dalam posisi berdiri maupun duduk di halte dan zona 

pemberhentian bis harus merupakan bagian dari akses pejalan kaki. Halte dapat 

ditempatkan diatas trotoar atau bahu jalan dengan jarak bagian paling depan dari 

halte sekurang-kurangnya 1 meter dari tepi jalan. Struktur bangunan halte harus 

memiliki lebar 2 meter dan panjang 4 meter dengan tinggi atap minimal 2,5 meter. 

3. Lampu jalan 

Lampu jalan bertujuan untuk mengakomodasikan pergerakan yang aman bagi 

pejalan kaki dan kendaraan. Pemakai jalan dapat mengetahui arah dengan 

menggunakan efek penerangan. Untuk penerangan jalur pejalan kaki dapat 

digunakan lampu dengan ketinggian relatif rendah agar memberikan skala 

manusia dan menerangi kanopi bawah dari pohon tepi jalan. Lampu penerangan 

memiliki ketinggian 6-15,2 meter, sedangkan untuk jalur pejalan kaki, distribusi 

cahaya vertikal mencapai 2 meter agar penglihatan tetap jelas. Pada keputusan 

Menteri Perhubungan No.65 Tahun 1993, fasilitas penerangan harus memenuhi 

syarat: 

a. Ditempatkan pada sebelah kiri jalur lalu lintas menurut arah lalu lintas. 

b. Jarak tiang lampu minimal 0,60 meter dari tepi jalan. 

c. Tinggi bagian bawah lampu jalan minimal 5 meter dari permukaan jalan. 

4. Bangku 

Bangku adalah perabot yang ditempatkan pada kawasan pejalan kaki di 

kawasan wisata, pertokoan, ataupun taman kota. Pemilihan bentuk, bahan, dan 

warna disesuaikan dengan ketersediaan fungsi dan suasan lingkungan. Bangku 

yang dirancang harus nyaman, bentuk sederhana, pemeliharaan mudah, dan 
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memiliki ketahanan yang tinggi. Bangku yang nyaman adalah dengan tinggi 

37,5cm, lebar 37,5-45cm, dan panjang bangku bervariasi sesuai dengan 

kebutuhan. Bangku juga harus dilengkapi dengan sandaran tangan dan sandaran 

belakang yang bentuk dan ukurannya dapat divariasikan sesuai kebutuhan. (Harris 

dan Dines, 1988 dalam Mentari, 2017) 

5. Tempat sampah 

Untuk menjaga lingkungan, sebaiknya tempat sampah ditempatkan dalam 

jumlah yang banyak. Pertimbangan merencanakan tempat sampah adalah mudah 

dilihat, bentuknya mudah dikenali, terjangkau, dan ditempatkan dititik yang 

terdapat banyak aktifitas manusia. Tempat untuk menampung sebaiknya memiliki 

ukuran yang besar dan tahan air juga dilengkapi dengan penutup. Ukuran satu 

tempat sampah adalah tinggi 91,5 cm dan diameter maksimal 76 cm. (Harris dan 

Dines, 1988 dalam Mentari, 2017) 

6. Ground cover  

Penutup tanah adalah elemen yang harus diperhatikan dalam perencanaan 

jalus pedestrian yang menyangkut dengan pola, skala, warna, tekstur, ketinggian, 

dan material. Penutup tanah memiliki dua jenis material yang digunakan, yaitu 

hard material (beton,paving, batu bata, dan aspal) dan soft material (tanah dan 

rumput). Pemilihan ukuran, pola, warna, dan tekstur yang tepat akan mendukung 

suksesnya desain jalur pedestrian. (Nugroho, 2014) 

7. Sculpture  

Sculpture dibuat untuk mempercantik suatu kawasan atau jalur pedestrian. 

Selain itu juga dapat berfungsi sebagai tanda. Sculpture dapat berbentuk patung, 

air mancur, dan abstrak. (Nugroho,2014) 

8. Shelter  

Shelter atau kanopi dibuat untuk memberi petunjuk jalan dan dapat menarik 

perhatian pejalan agar mau menggunakan pedestrian. Shelter dibangun 

membentuk linier sebagai koridor yang fungsinya dapat menjadi tempat istirahat, 

berteduh, ataupun untuk halte pemberhentian. (Nugroho,2014) 

9. Tanaman  

Tanaman peneduh selain untuk mempercantik kawasan dan menjadi pengarah, 

juga sebagai pembatas jalur pedestrian dengan jalur lalu lintas kendaraan atau 
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parkir. Barrier yang mengurangi deru bising serta asap kendaraan bermotor, 

peneduh disaat hujan, dan mengurangi radiasi panas matahari. (Nugroho,2014) 

2.7 Studi banding  

2.7.1 Kampung batik Kauman Kota Solo 

Kampung Batik Kauman juga menjadi pusat batik tertua di Kota Solo. 

Berlokasi tidak jauh dari jalan utama Slamet Riyadi dan Jalan Rajiman. Menurut 

sejarah Kampung Batik Kauman dulunya adalah pemukiman kaum abdi dalem 

Keraton Kasunanan dengan mempertahankan tradisi dengan cara membatik.  

Dibandingkan dengan Laweyan, batik Kauman lebih menampilkan motif 

batik klasik yang didasarkan pada pakem atau standar keraton. Bisa dikatakan 

motif batik Kauman lebih merepresntasikan motif batik yang dikenakan di 

Keraton Kasunanan. Dalam perkembangannya, sampai sekarang Batik Kauman 

memiliki 3 jenis batik yaitu batik klasik dengan motif pakem (batik tulis) yang 

menjadi produk unggulan Kampung Batik Kauman, batik cap dan batik kombinasi 

cap dan tulis. 

Terdapat lebih dari 30 industri batik di Kampung Batik Kauman sehingga 

pengunjung memiliki banyak pilihan untuk membeli batik Solo di tempat ini. 

Keunikan yang ditawarkan di Kampung Batik Kauman adalah pengunjung dan 

penjual batik bisa berinteraksi dan bertransaksi langsung dengan mengunjungi 

rumah industri batik mereka dan melihat proses produksi batik serta belajar 

membatik. 

Gambar II.1. Kampung Wisata Kauman Solo 

Sumber: http://4.bp.blogspot.com/ ,2016   

http://4.bp.blogspot.com/
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2.7.2 Kampung batik Laweyan Kota Solo 

Laweyan menjadi salah satu pusat batik yang tertua dan terkenal di Kota Solo 

setelah Kampung Batik Kauman. Kampung ini memiliki luas area 24.83 hektar 

dan berpenduduk kira-kira 2500 penduduk di mana sebagian besar penduduknya 

bekerja sebagai pedagang ataupun pembuat batik. Kampung batik Laweyan sudah 

menjadi ikon batik Solo sejak abad ke-19 ketika asosiasi pedagang pertama 

kalinya dibentuk yaitu Sarikat Dagang Islam yang didirikan oleh Haji Samanhudi 

pada tahun 1912. 

Hingga sekarang 250 motif batik khas Kampung Batik Laweyan sudah 

dipatenkan. Dan sekarang telah menarik perhatian Pasar Dunia. Berbeda dengan 

Batik Kauman yang cenderung berwarna gelap dan motif klasik, Batik Laweyan 

lebih menawarkan batik warna lebih terang. 

Selain memiliki sejarah sebagai kota batik tertua, gaya arsitektur kampung 

batik juga menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Dinding tinggi dan gang-

gang sempit menjadi karakter khas kampung batik ini. Bangunan rumah pedagang 

batik Laweyan banyak dipengaruhi oleh arsitektur Jawa, Eropa, Cina dan Islam. 

Bangunan mewah ini menjadi ciri kejayaan saudagar batik asli pribumi Laweyan 

pada masa itu dan dikenal dengan sebutan “Gal Gendhu”. 

Gambar II.2. Kampung Wisata Laweyan Solo 

Sumber: http://4.bp.blogspot.com/ ,2016   

Tak hanya berjualan batik, Kampung Batik Laweyan juga menawarkan paket 

wisata workshop membuat batik. Pengunjung dapat mengikut kursus membatik 

dalam waktu singkat sekitar 2 jam dan bisa membawa pulang hasil karyanya. 

http://4.bp.blogspot.com/
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Selain itu juga ada pelatihan membatik secara intensif bagi pengunjung yang ingin 

mendalami teknik pembuatan batik tulis dan cap. 

Selain Batik, Laweyan juga memiliki makanan khas Kampung seperti kue 

ledre, apem dan makanan khas Solo lainnya. Pengunjung juga dapat menikmati 

waktu santai di wedangan di area Kampung Batik Laweyan, yang mayoritas 

menggunakan konsep bangunan joglo berarsitektur Jawa-Belanda.  

2.7.3 Kampung wisata tamansari di Kota Yogyakarta 

Tamansari Yogkarta lokasinya terletak di sebalah barat daya dari Keraton 

Yogyakarta.  Berlibur di Kota Yogyakarta kurang lengkap bila kita tidak 

mengunjungi obyek wisata Tamansari Yogya yang dikenal sebagai tempat 

pemandian permaisuri dan putri-putri raja dari Keraton Yogyakarta. 

Dari informasi yang Direktori Wisat terima di lokasi, Tamansari Yogyakarta 

dibangun pada masa  Sri Sultan Hamengkubuwono I atau sekitar akhir abad XVII 

Masehi, tepatnya pada tahun 1758. Dan obyek wisata ini sebenarnya hanya 

merupakan taman kerajaan. 

Menyusuri tempat wisata Tamansari Yogyakarta dari pintu halaman depan 

terdapat sebuah papan pengumun yang menerangkan bahwa lokasi ini masih ada 

hubungannya erat dengan keraton. Halaman depan pintu masuk Tamansari 

Yogyakarta ini sebenarnya merupakan pintu belakang dari tempat Tamansari 

dulunya. Karena pintu utama yang lama telah padat dengan rumah penduduk, 

maka dipindahlah ke lokasi tempat yang sekarang menjadi pintu masuk dari obyek 

wisata Tamansari Yogyakarta ini. 

Pada halaman depan pintu masuk, dan lokasinya tidak jauh dari tempat 

penjualan tiket masuk Tamansari, terdapat  menemukan sebuah papan 

pengumuman yang menyatakan obyek wisata Taman sari merupakan situs 

bersejarah yang mendapatkan penagkuan dari badan dunia PBB UNESCO. Walau 

sekarang terlihat belum rapih, obyek wisata ini secara perlahan pembenahan dan 

perlindungannya telah diserahkan kepada UNESCO yang menjadi sebuah badan 

dunia yang melindungi aset peniggalan budaya dunia. 

Komplek di dalam bangunan Tamansari Yogyakarta dibagi atas beberapa 

bagian yang dikenal dengan sebutan  sakral Tamansari, yang berarti sebuah 
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bangunan yang berfungsi sebagai tempat pertapaan para Sultan atau raja Keraton 

Yogyakarta dan keluarganya. 

Untuk lokasi yang berada di tengah-tengah bangunan komplek Tamansari 

Yogyakarta kita dapat menemukan kolam kanal air, dan sebuah kolam besar. 

Sedangkan untuk yang berada di dalam ruangan bangunan kita dapat menemukan 

ruang-ruang khusus yang memang disediakan dan digunakan untuk para Sultan. 

Gambar II.3. Kampung Wisata Tamansari Jogjakarta 

Sumber: http://4.bp.blogspot.com/ ,2016   

2.7.4  Kesimpulan Studi banding 

Dari Studi banding yang telah dilakukan ke sejumlah kampung wisata 

didapat beberapa perbandingan dari persepsi penulis yang digunakan sebagai 

aspek acuan untuk penataan kawasan sekitar Alun-alun Utara sebagai kampung 

wisata di Kota Surakarta sebagai berikut : 

Tabel II.1 Potensi Keadaan Lokasi Site 

Studi banding Tema 

Wisata 

Aksesibilitas Fasilitas 

Penunjang 

Ketersediaan 

Public Space 

Penduduk 

Kampung wisata 

Kauman Surakarta 

Batik     

Kampung wisata 

Laweyan Surakarta 

Jawa-

Belanda 

    

Kampung wisata 

tamansari Yogyakarta 

Kolonial     

Kawasan sekitar 

Alun-alun Utara  

Surakarta 

Solo 

Tempoe 

Doloe 

    

Sumber: dokumen penulis, 2018 

http://4.bp.blogspot.com/
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2.8. Pemahaman konsep Solo “Tempoe Doeloe” 

Kota Solo atau Surakarta telah berkembang pesat. Namun bukan berarti 

sejarah hilang begitu saja karena masa lalu merupakan bagian yang tak 

terpisahkan dari masa sekarang. Konsep Utama pada Solo Tempo Dulu 

mengambil dari Arsitektur Jawa Tengah. Dengan bangunan yang sebagian besar 

berbentuk Joglo dan suasana yang asri dengan rerimbunan pohon menggambarkan 

ciri khas Solo Tempo Dulu. Hingga sekarang ada banyak hal yang telah hilang 

ditelan jaman, meski demikian namun juga masih ada sisa-sisa peninggalan yang 

hingga kini masih terawat dan dilestarikan dengan baik. 

Gambar II.4. Kota Solo jaman dulu dan sekarang 

Sumber: http://4.bp.blogspot.com/ ,2016   

2.9. Arsitektur Tradisional Jawa Tengah 

Arsitektur tradisional Jawa banyak sekali memiliki unsur-unsur yang 

kompleks di dalamnya. Unsur-unsur pembentuk dari arsitektur tradisional ini 

tidak lain adalah hasil dari pemikiran para leluhur-leluhur yang menghuniatau 

menempati Pulau Jawa terdahulu.Unsur-unsur tradisional dari arsitektur Jawa ini 

banyak tercermin dari bentuk-bentuk yang ditonjolkan oleh bangunan tradisional 

Jawa,seperti pada bentuk atap, pola peruangan, luasan bangunan, dan lain 

sebagainya.Unsur dan bentuk yang mudah diamati secara kasat mata adalah 

mengenai bentuk atap dari arsitektur tradisional Jawa ini. Bentuk atap tersebut 

ialah panggang-pe, kampung, limasan, serta joglo selain terlihat dari segi 

arsitekturnya, bangunan tradisional Jawa ini juga mengedepankan unsur-unsur 

tradisional klasik Jawa, seperti wayang, gamelan, batik, serta ukir-ukiran.  

http://4.bp.blogspot.com/
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Arsitektur tradisional Jawa terutama di wilayah Jawa Tengah lebih banyak 

dikenal dengan bangunan Joglo. Joglo merupakan kerangka bangunan utama dari 

arsitektur tradisional Jawa yang terdiri dari soko guru berupa empat tiang utama 

penyangga struktur bangunan serta tumpang sari yang berupa susunan balok yang 

disangga soko guru.Selain itu terdapat gebyok yang berfungsi sebagai pemisah 

atau pembagi ruang dalam joglo tersebut.Semua unsur yang ada pada bangunan 

tradisional Jawa Tengah mampu memberikan ciri khas dan keunikan tersendiri 

jika dibandingkan dengan bangunan tradisional lainnya yang ada di Indonesia. 

2.9.1 Konsep dan konfigurasi ruang arsitektur tradisional Jawa tengah 

Susunan ruangan pada bangunan tradisional Jawa Tengah atau yang sering 

disebut sebagai Joglo memiliki ruang khusus dan tiga bagian utama; yaitu 

pendopo, 

pringgitan, dan omah dalem atau juga disebut omah njero. Setiap ruangan 

tersebut memiliki fungsi yang berbeda, seperti ruang pendopo yang digunakan 

untuk menerima tamu dan ruang pringgitan digunakan secara eksklusif untuk 

hiburan atau ruang wayang golek. Nama Pringgitan sendiri sebenarnya berasal 

dari bahasa Jawa kuno “Pringgit” yang berarti wayang. Fungsi ruang terakhir 

adalah omah dalem atau omah njero. Omah dalem atau omah njero difungsikan 

sebagai ruang keluarga, di mana omah dalem sendiri umumnya dibagi menjadi 3 

kamar tidur (panggilan senthong Jawa) yaitu kamar kiri, tengah, dan bagian 

kanan. Setiap kamar-kamar tersebut memiliki fungsi yang berbeda satu sama lain. 

Pendopo adalah salah satu ruang yang terpenting dalam sebuah susunan ruang 

pada Joglo. Hal ini dikarenakan pendopo adalah bangunan yang pertama kali 

dilihat dan bangunan yang berada di garis paling luar dalam lingkup arsitektur 

Joglo. Pendopo dalam arsitektur Jawa Tengah adalah sebuah ruang terbuka tanpa 

pembatas pada keempat sisinya. Pendopo juga biasanya dibangun lebih tinggi 

daripada halaman yang ada di sekitarnya. Hal ini dimaksudkan untuk 

mempermudah penghuni dalam menerima tamu, bercakap-cakap,duduk bersila, 

minum teh, dan lain sebagainya yang sesuai dengan tradisi masyarakat Jawa pada 

umumnya. Pendopo itu sendiri terletak di bagian depan dan memiliki sifat 

terbuka. 
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2.9.2 Elemen pembentuk ruang bangunan tradisional Jawa tengah 

Bangunan tradisional Jawa Tengah pada umumnya memiliki beberapa elemen 

pembentuk ruang,diantaranya sebagai berikut : 

1. Soko guru 

Soko guru dan pendopo adalah dua hal yang tidak bisa saling melepaskan 

diri. Karena antara satu dengan yang lain memiliki kesatuan utuh dalam hal 

pengertiannya. Bangunan joglo (pendopo)akan lengkap dengan rangkaian dari 

soko guru, berujung, serta balok tumpang sari. Soko guru adalah tiang yang 

berjumlah 4 buah yang berfungsi sebagai penopang utama dalam sebuah pendopo. 

Sokoguru itu sendiri bermakna mata angin. 

 

Gambar II.5. Soko Guru 

Sumber: http://4.bp.blogspot.com/ ,2016   

2. Tumpang sari 

Tumpang sari merupakan elemen langit-langit pada ruang berupa susunan 

balok yang disangga oleh soko guru. Umumnya tumpang sari terdapat pada 

pendopo bangunan yang disusun bertingkat. Tingkatan – tingkatan ini dapat pula 

diartikan sebagai tingkatan untuk menuju pada suatu titik puncak, yang terdiri dari 

serengat, tarekat, hakekat, dan makrifat. Menurut kepercayaan Jawa, 

tingkatantingkatan ini akan menyatu pada satu titik. 

 

http://4.bp.blogspot.com/
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Gambar II.6. Tumpang sari 

Sumber: http://4.bp.blogspot.com/ ,2016   

3. Gebyok 

Gebyok adalah sebuah media pemisah antara ruang satu dengan ruang yang 

lainnya. Fungsi dari gebyok adalah sebagai daya tarik padaruang/ pendopo. Pada 

Gebyok terdapat lambengsiring dengan bentuk ornamen yang menarik.  

4. Umpak 

Umpak adalah alas dari soko guru. Selain berfungsi sebagai alas soko 

guru,umpak berfungsi sebagai penguat serta pemberi estetika tambahan dari soko 

guru tersebut. Umpak terbuat dari bahan beton maupun kayu. Dalam 

pelaksanaanya umpak banyak diberikan detail ornamen untuk memperindah 

tampilan dari pedhopo khususnya soko gurunya.  

Gambar II.7. Gebyok dan Umpak 

Sumber: http://4.bp.blogspot.com/ ,2016   
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