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BAB IV  

ANALISIS PENDEKATAN DAN KONSEP PERENCANAAN  

DAN PERANCANGAN 

4.1 Gagasan perancangan 

Usaha untuk melestarikan adat dan budaya Kota Solo, Ruang Publik dengan 

konsep Solo Tempoe Doloe hendaknya dapat menjadi jembatan untuk 

mengenalkan wisatawan tentang budaya Kota Solo dan sebagai tempat wisata 

utama yang nyaman dan menarik di Kota Solo. 

Penataan Kawasan Alun-alun Utara sebagai ruang publik di Kota Surakarta 

merupakan pengembangan kawasan wisata rekreasi dan perdagangan, serta area 

pengembangan kesenian dan budaya Kota Solo. Kegiatan utama yang dilakukan 

adalah interaksi sosial, bersantai, berwisata dan rekreasi, pelestarian budaya 

seperti; sarana perdagangan cinderamata, permainan tradisional, museum budaya, 

permainan alat musik tradisional, upacara kebudayaan, dan festival tahunan 

seperti; Sekaten, Grebeg Maulud, festival Gamelan, festival keroncong dan lain-

lain.  

Dengan Penataan kawasan Ruang publik ini seluruh kegiatan yang ada dapat 

terfasilitasi dan juga berpotensi untuk menarik minat masyarakat sekitar dan 

wisatawan untuk dapat meramaikan kawasan Alun-alun Utara ini sehingga 

menjadi ruang publik yang ramai dan mampu mewujudkan Kota Solo sebagai 

kota dengan destinasi wisata yang tetap mengedepankan unsur budaya tradisional 

kotanya sebagai branding dari Kota Surakarta. Untuk konsep perancangan Ruang 

publik ini menggunakan pendekatan arsitektur Tradisional Jawa Tengah 

khususnya menerapkan tema Solo “tempoe Doloe” untuk tetap menjaga dan 

melestarikan budaya Kota Surakarta. 

4.1.1 Fungsi dan peranan Ruang Publik di kawasan Alun-alun Utara Kota 

Surakarta  

Menyediakan ruang publik dan fasilitas yang memadai bagi warga dan 

wisatawan yang dapat memenuhi kebutuhan kegiatan di ruang publik, serta 

mengembangkan Kota Surakarta sebagai kawasan wisata yang kaya akan budaya. 

1. Sebagai sarana kegiatan interaksi sosial, rekreasi,  olahraga, dan 

pelestarian budaya Kota Solo oleh warga sekitar dengan wisatawan. 
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2. Membuat Kawasan Alun-alun Kidul Surakarta sebagai Ruang publik dan 

tujuan utama para wisatawan di Kota Solo. 

3. Meningkatkan Fasilitas yang memadai untuk Kawasan Alun-alun Kidul 

Surakarta. 

4. Menambah destinasi wisata sosial budaya bagi Kota Surakarta. 

5. Mengembangkan penghasilan warga sekitar Alun-alun Utara dengan 

menarik lebih banyaknya pengunjung. 

6. Melestarikan dan menjaga kebudayaan asli Kota solo. 

4.1.2 Sasaran dan lingkup pelayanan  

Sasaran utamanya adalah wisatawan dalam maupun luar Kota terutama para 

pelancong yang bertualang dan remaja dari usia 18-35 tahun. Selain untuk 

mewadahi aktivitas masyarakat umum dalam berbagai kegiatan yang mencakup 

sosial, wisata dan rekreasi, pelestarian budaya seperti permainan tradisional; 

museum budaya; permainan alat musik Tradisional, upacara kebudayaan, dan 

festival tahunan seperti; dalam suatu tempat yang luas dengan area yang memang 

dikhususkan sebagai ruang publik. 

4.1.3 Kegiatan Ruang Publik kawasan Alun-alun Utara Kota Surakarta  

Teradapat beberapa program kegiatan yang ada pada ruang publik di Alun-

alun Utara Kota Surakarta:  

a. Kegiatan wisata budaya, kegiatan ini dilakukan pada museum adat jawa. 

Pengunjung dapat mengeksplor berbagai peninggalan keluarga keraton pada area 

ini.  

b. Kegiatan seni dan budaya  

1. Melihat seni tari dan musik pada area gamelan.  

2. Menyediakan kelas bagi pengunjung untuk dapat mempelajari seni musik dan 

tari pada ruang serbaguna. 

c. Kegiatan Berjual beli, Menyediakan ruko yang menjual berbagai macam 

cinderamata khas Solo pada kawasan ruang publik seperti aneka prosuk Batik, 

blankon, Keris, dll. 

d. Kegiatan Edukasi, Menyediakan taman baca buku dan majalah agar 

pengunjung dapat berwisata sekaligus belajar. 
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e. Kegiatan konsumsi, menyediakan foodcourt yang dapat digunakan oleh 

pengunjung sebagai tempat konsumsi, seperti makan dan minum serta berkumpul. 

4.1.4 Pelaku kegiatan  

Secara garis besar, pelaku kegiatan Ruang publik pada Kawasan Alun-alun 

Utara Surakarta dapat dikelompokkan menjadi:  

1. Pengelola  

a. Dinas Pariwisata Kota Surakarta.  

c. Staff administrasi, pemasaran, informasi, dan keamanan.  

2. Warga  

a. Budayawan dan budayawati pada area seni dan budaya 

b. Pemilik ruko. 

c. Pekerja maintenance kawasan dan bangunan  

d. Pekerja foodcourt 

e. Tukang parkir 

f. Cleaning service 

3. Pengrajin  

4. Pengunjung 
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4.2 Analisa dan Konsep Makro 

4.2.1 Analisa Lokasi Kawasan Perancangan 

Lokasi site berada di Kecamatan Pasar Kliwon, sebagian termasuk kelurahan 

Kedung Lumbu dan sebagian lain termasuk kelurahan Kauman, Kota Surakarta 

yang merupakan kawasan yang berada dipusat perdagangan dan industri Kota 

Solo yang menghubungkan jalan Slamet Riyadi dengan jalan Kapten Mulyadi. 

Lokasi ini memiliki luas lahan sebesar 72.852 m
2
 atau sekitar 7,2 ha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV.1. Lokasi kawasan Alun-alun Utara Kota Surakarta 

Sumber:https://www.google.co.id/maps/@0.5452434,101.4501909,2681m/data=!3m1!1e

3?hl=id  

Beberapa nilai positif yang dapat mendukung perancangan Ruang Publik dari 

lokasi ini yang terpilih ini, adalah :  

a.Lokasi terletak sangat dekat dengan Jalan arteri Kota Surakarta yaitu Jalan 

Bridjen Slamet Riyadi.  

b.Memiliki banyak kegiataan yang menunjang wisata kebudayaan Kota 

Surakarta. 

c.Lokasi merupakan kawasan pusat perdagangan batik di Kota Surakarta.  

d.Mudah diakses kendaraan pribadi ataupun kendaraan umum. 

e.Memiliki sejumlah potensi wisata di dekatnya. 

f.Merupakan kawasan yang bersejarah dari Kota Surakarta. 

 

 

https://www.google.co.id/maps/@0.5452434,101.4501909,2681m/data=!3m1!1e3?hl=id
https://www.google.co.id/maps/@0.5452434,101.4501909,2681m/data=!3m1!1e3?hl=id
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Gambar IV.2. Kawasan Alun-alun Utara 

Sumber:dokumentasi penulis 2018  

4.2.2 Analisa dan Konsep Pencapaian 

Tujuan dari analisa pencapaian ini adalah untuk menentukan pintu masuk 

utama dan pintu masuk kegiatan utama pada Ruang Publik di kawasan Alun-alun 

Utara Kota Surakarta. 

Pertimbangan yang menjadi dasar dalam perancangan jaringan jalan yang ada 

pada kawasan, antara lain: 

1. Main Entrance (ME)  

a. Diletakkan dekat dengan jalan utama untuk mempermudah pengunjung 

dalam mengakses kawasan.  

b. Mudah dijangkau jika pengunjung menggunaan kendaraan umum. 

2. Secondary Entrance (SE)  

Tempat berjualan berbagai 

macam cinderamata khas Solo 

dan pusat alat musik 

tradisional 

 

Alun-alun Utara 

Pedestrian yang dialih 

fungsikan sebagai parkir 

kendaraan 

Pusat jual beli cinderamata 

khas Solo dan keris 

 

Kantor Polisi Pasar Kliwon 

 

Bagian dari museum keraton 

Kasunanan Surakarta 

 

Tanah kosong 

 

Ruko berbagai dagangan  
 

Bagian depan Masjid 

Agung Surakarta 

 

Ruko berbagai dagangan batik 

 

Taman buku dan 
majalah 

https://www.google.co.id/maps/@0.5452434,101.4501909,2681m/data=!3m1!1e3?hl=id
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a. Terletak di arah yang terpisah dari pintu masuk utama.  

b. Pintu masuk diletakkan pada bagian utara yang sepi dari kendaraan 

pengunjung.  

Konsep pencapaian yang didapat setelah analisa yaitu mendapatkan 2 buah 

jalur main entrance (ME) pada bagian Utara kawasan melewati jalan Bridjen 

Slamet Riayadi untuk pintu masuk dan pada bagian timur menuju arah Pasar 

Klewer untuk pintu keluar kawasan serta 4 buah secondary entrance (SE) dari 

arah barat, timur dan selatan kawasan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV.3. Analisa pencapaian 

Sumber:dokumentasi penulis 2018  

4.2.3 Analisa dan Konsep Zonifikasi 

Agar sebuah ruang menjadi nyaman perlu adanya pengelompokkan sesuai 

dengan jenis atau kelompoknya. Pertimbangan dasar yang mempengaruhi 

perencaraan zonifikasi, yaitu: 

a. Jenis kegiatan yang beragam. 

b. Tingkat pencapaian. 

c. Faktor kenyamanan ruang. 

ME 

ME 

IN 

OUT 

SE 

SE 

SE 

SE 

https://www.google.co.id/maps/@0.5452434,101.4501909,2681m/data=!3m1!1e3?hl=id
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Konsep yang muncul setelah dianalisa zonafikasinya pada perancangan 

kawasan desa wisata, adalah : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV.4. zonifikasi kawasan 

Sumber:dokumentasi penulis 2018  

4.2.4 Analisa dan Konsep View 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV.5. Analisa View 

Sumber:dokumentasi penulis 2018  

 

Orientasi view bangunan 

akan menghadap ke 

Monumen Slamet Riyadi 

yang merupakan pusat dari 

Kota Surakarta serta 

https://www.google.co.id/maps/@0.5452434,101.4501909,2681m/data=!3m1!1e3?hl=id
https://www.google.co.id/maps/@0.5452434,101.4501909,2681m/data=!3m1!1e3?hl=id
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4.2.5 Analisa dan Konsep Sirkulasi 

Analisa ini adalah mencari arah atau pergerakan untuk kendaraan dan 

manusia untuk lebih mudah mencapai objek. Kriteria perencanaan sirkulasi, antara 

lain:  

a. Nyaman untuk beraktifitas.  

b. Aman dari bahaya dan tidak ada gangguan.  

c. Efektif, tidak berbelit, dan tidak semrawut untuk melakukan aktifitas.  

d. Sirkulasi bagi kendaraan dan pejalan kaki dibuat berbeda untuk 

memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pengunjung.  

Konsep yang didapat setelah melakukan analisa tentang sirkulasi bagi 

kendaraan dan pejalan kaki, adalah:  

a. Jalur kendaraan dibuat memutar satu arah pada kawasan desa wisata untuk 

efektifitas.  

b. Jalur kendaraan masuk dari arah barat dan keluar dari arah timur.  

c. Lokasi belum memiliki pedestrian, sehingga perlu dibuatkan jalur 

pedestrian bagi kenyamanan dan keamanan pejalan kaki.  

d. Pedestrian harus saling berhubungan pada zona industri, untuk 

memudahkan pengunjung. 
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Gambar IV.6. Analisa Sirkulasi 

Sumber:dokumentasi penulis 2018  

 

4.2.6 Analisa dan Konsep Pola Tata Massa 

Tata massa adalah sebuah pola dalam perletakan unit bangunan pada 

masingmasing kapling dalam ruang publik pada kawasan Alun-alun Utara Kota 

Surakarta. Pola tata massa yang digunakan haruslah mudah untuk dijangkau. 

Dasar pertimbangan yang menentukan, antara lain:  

1. Kesesuaian pola dengan site yang ada.  

2. Efektifitas terhadap bentuk site.  

3. Kemudahan dalam pencapaian.  

Pola tata massa pada kawasan terpilih umumnya menyebar dan tidak teratur. 

Alur massa pada kawasan hanya mengikuti pola sirkulasi yang ada sesuai dengan 

jalan lingkungan ataupun jalan utama. Konsep untuk pola tata massa yang akan 

ada untuk kawasan Alun-alun Utara Kota Surakarta adalah:  

a) Gabungan dari tata massa terpusat dan linier  

: jalur pedestrian  

: jalur kendaraan 

: Pangkalan becak 

: Zebra cross 

https://www.google.co.id/maps/@0.5452434,101.4501909,2681m/data=!3m1!1e3?hl=id
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b) Untuk bagian dalam kawasan menggunakan tata massa linier untuk 

memudahkan pengunjung yang berwisata. 

c) Untuk seluruh bagian dari kawasan akan terpusat pada Alun-alun, sebagai 

bentuk kebudayaan Kota Surakarta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV.7. Analisa Tata massa 

Sumber:dokumentasi penulis 2018  

4.3 Analisa dan Konsep Mikro 

4.3.1 Analisa lokasi site 

Berikut penjabaran aspek-aspek yang dapat mendukung Penataan Kampung 

Wisata di Kawasan Alun-alun Utara Surakarta sehingga dapat terwadahi secara 

optimal dan dapat mencapai tujuan serta sasaran dengan tepat. Terdapat beberapa 

kriteria yang dijadikan bahan pertimbangan dalam pemilihan lokasi site 

diantaranya adalah: 

1. Fungsi Lahan 

Fungsi lahan yang dimaksudkan adalah kesesuaian antara RTRW Kota 

Surakarta dan aturan aturan bangunan yang terkait dengan lokasi site. 

2. Ketersediaan Luas Lahan Lokasi Site 

Ketersediaan lahan yang luas yang cukup untuk membangun dan menampung 

banyak orang untuk melakukan kegiatan dan segala aktivitas di dalamnya. 

https://www.google.co.id/maps/@0.5452434,101.4501909,2681m/data=!3m1!1e3?hl=id
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3. Letak Lokasi dari Pusat Kota 

Lokasi site yang strategis sebagai pusat kota sehingga dapat diakses mudah 

dari segala arah. 

4. Penduduk 

Jumlah penduduk di kecamatan tersebut terutama penduduk yang masih anak-

anak dan kondisi lingkungan yang mendukung untuk membangun serta 

melakukan kegiatan tersebut. 

5. Ketersediaan Public Space 

Kebutuhan masyarakat sekitar tentang public space dan Ruang Terbuka 

Hijau. 

6. Aksesibilitas 

Jalur transportasi baik transportasi mesin maupun non mesin atau transportasi 

umum maupun pribadi, selain itu jalan pedestrian di sekitar lokasi site untuk 

memudahkan para pejalan kaki. 

7. Kondisi Tanah 

Ketinggian tanah dan kualitas tanah yang baik sehingga dapat dimanfaatkan 

secara optimal. 

8. Ketersediaan Infrastruktur 

Lokasi site terletak pada lokasi yang sudah tersedia fasilitas penunjang yang 

baik seperti ketersediaan air bersih, listrik, telepon. 

9. Dampak Baik Pembangunan 

Berbagai dampak baik yang ditimbulkan dengan adanya pembanguan dilokasi 

tersebut. 

10.Dampak Buruk Pembangunan 

Berbagai dampak buruk yang ditimbulkan dengan adanya pembanguan 

dilokasi tersebut. 

Maka dalam tabel dibawah ini akan dijabarkan point dari nilai-nilai lokasi 

site yang terletak di Kecamatan Pasar Kliwon, sebagian termasuk kelurahan 

Kedung Lumbu dan sebagian lain termasuk kelurahan Kauman, Kota Surakarta 

bedasarkan kriteria-kriteria pemilihan lokasi site yang telah dijabarkan diatas. 

Dari hasil studi literatur dan studi banding yang dilakukan telah diperoleh 

nilai dari point dengan keterangan sebagai berikut: 
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1. Nilai 1-2   : Kurang 

2. Nilai 3-4   : Cukup 

3. Nilai 5  : Baik 

Tabel IV.1. Potensi Keadaan Lokasi Site 

Potensi Lokasi Site Nilai Keterangan 

Fungsi Lahan 5 

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 

Tahun 2016 tentang Rencana Induk 

Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 

2016-2026 berisikan bahwa Daerah kawasan 

Alun-alun Utara termasuk daerah yang 

direncanakan pembangunannya oleh pemerintah 

sebagai daerah wisata. 

Ketersediaan Luas Lahan 

Lokasi Site 
5 

Luasan site yang sangat luas yaitu ± 72.852 m
2 
/ 

72.8 ha 

Letak Lokasi dari Pusat 

Kota 
5 

Lokasi site terletak pada pusat Kota Surakarta, 

merupakan kawasan yang berada dipusat 

perdagangan dan industri Kota Solo, dan terletak 

tidak jauh dari jalan arteri kota solo yaitu jalan 

Slamet Riyadi dengan jarak tempuh hanya 10 

menit berjalan kaki. 

Penduduk 5 

Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010 

Jumlah kepadatan penduduk kecamatan Pasar 

Kliwon sebanyak 74.145 jiwa, dengan kepadatan 

mencapai 15.383 per km². 

Ketersediaan Public 

Space 
3 

Terdapat Public Space di area sekitar lokasi 

site  namun minim perawatan dan tidak adanya 

tindak lanjut dari pemerintah membuat kawasan 

public space disekitar lokasi menjadi kawasan 

kumuh. 
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Aksesibilitas 5 

Akses menuju lokasi termasuk mudah karena 

letak lokasi site di pusat Kota dan Searah dengan 

jalan Arteri Kota Surakarta yaitu Jalan Bridjen 

Slamet Riyadi, terdapat fasilitas pemerintah 

seperti BST (Batik Solo Trans) yang dapat 

digunakan sebagai akses menuju lokasi site, 

selain itu terdapat pula citywalk disepanjang 

jalan slamet Riyadi yang mengarah ke lokasi 

Site. 

Ketersediaan 

Infrastruktur 
5 

Jaringan air bersih, gardu listrik, sinyal telefon 

dalam kondisi baik.  

Dampak Baik 

Pembangunan 
5 

1. Menata Ulang kawasan kumuh pada lokasi 

site menjadi kawasan wisata yang nyaman 

dan aman untuk dikunjungi. 

2. Penataan area Public Space yang lebih 

menarik untuk masyarakat sebagai tujuan 

wisata dan rekreasi 

3. Pemacu pengembangan pembangunan di 

kawasan lokasi site 

4. Menjadikan potensi wisata utama khas Kota 

Surakarta di kawasan lokasi site 

5. Memberikan Penghidupan bagi masyarakat 

sekitar lokasi site 

6. Menunjang fasilitas Ruang Terbuka Hijau, 

ruang publik, dan kawasan wisata yang ada di 

Kota Surakarta 

Dampak Buruk 

Pembangunan 
5 

Tidak ada pemindahan maupun perombakan 

lokasi site 

Sumber: dokumen penulis, 2018 
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4.3 Analisa dan konsep lingkungan 

4.3.1 Analisa dan Konsep Iklim 

a) Matahari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV.8. Analisa dan Konsep Matahari 

sumber: dokumen penulis, 2018 

Pada analisa matahari pola pergerakan matahari dimulai pada terbit dari arah 

Timur pada pukul 05:40 WIB hingga terbenam di Barat pada pukul 17:49 WIB  

dengan  terdapat 3 titik matahari yaitu pada titik pagi pada pukul 05:40  WIB 

hingga pukul 11:46 WIB, titik siang pada pukul 11:46-17:49 WIB dan pada titik 

sore pada pukul 17:49-18.58 WIB.  

Fase kegiatan aktif adalah waktu dimana masyarakat (pengguna) dominan 

melakukan kegiatan olahraga dan berinteraksi sosial yaitu pada pukul 07.00-10.30 

WIB dan pada pukul 15.00 – 18.00 WIB maka pada konsep perancangannya 

secara lansekap akan ditanami pohon sebagai barrier sehingga dijadikan peneduh 

saat masyarakat (pengguna) di area terbuka, sedangkan pada bangunannya akan 

menggunakan sun filter shadding agar terhindar dari silau dan panas matahari. 

 

 

Matahari Pagi mulai dari jam 

05:40 wib 

Matahari Siang pada jam 

11:46 wib 

Matahari Terbenam pada dari 

jam 17:49 wib 
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b) Angin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV.9. Analisa dan Konsep Angin 

sumber: dokumen penulis, 2018 

Angin di Indonesia dibagi menjadi dua yaitu angin muson barat dan angin 

muson timur. Angin muson barat terjadi pada bulan Oktober – Februari. Angin 

muson barat mengandung banyak uap air sehingga menyebabkan musim 

penghujan di wilayah Indonesia. Sebaliknya pada angin muson timur disebut juga 

angin muson tenggara dan bertiup pada bulan April sampai dengan Agustus. angin 

muson timur tidak membawa uap air sehingga sebagian wilayah Indonesia 

mengalami musim kemarau. Terakhir adalah saat peralihan diantara keduanya 

yaitu Pada Maret–April dan September–Oktober. Sehingga perlu adanya barrier 

terutama di jalur arah. 

4.4. Analisis ruang 

Analisis ruang berisi tentang kebutuhan ruang, program ruang, matriks hingga 

diagram gelembung yang berkaitan dengan perancangan yang ada 

4.4.1. Analisa jenis kegiatan dan kebutuhan ruang 

Pada analisa jenis kegiatan dan kebutuhan ruang Kampung Wisata di 

Kawasan sekitar Alun-alun Utara Kota Surakarta didasarkan pada hal-hal berikut : 

1) Kelompok Kegiatan  

Terdapat berbagai kelompok kegiatan seperti kegiatan utama, kegiatan 

penunjang, kegiatan pendukung, service hingga pelayanan yang dijadikan 
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dasar pembuatan jenis kegiatan dan kebutuhan ruang pada Kampung Wisata 

di Kawasan sekitar Alun-alun Utara Surakarta. 

2) Jenis Kegiatan 

Berbagai Jenis kegiatan yang dilakukan oleh pengguna kegiatan digunakan 

untuk pembentukan pola-pola kegiatan yang kemudian menjadi sebuah 

program ruang. 

3) Kebutuhan Ruang 

Kebutuhan ruang didasarkan pada pembentukan sebuah penjabaran kelompok 

kegiatan dan berbagai jenis kegiatan para pengguna kegiatan yang kemudian 

terbentuk menjadi sebuah kebutuhan ruang. 

Atas dasar kebutuhan tersebut maka kebutuhan dari Kampung Wisata di 

Kawasan sekitar Alun-alun Utara Kota Surakarta akan dijabarkan pada tabel 

dibawah ini:  

Tabel IV.2. Kebutuhan Ruang di Kawasan sekitar Alun-alun Utara Kota Surakarta. 

  Kelompok 

Kegiatan 

Jenis Kegiatan Kebutuhan 

Ruang 

Kegiatan Utama Wisata Rekreasi Taman Ramah 

Lingkungan  Berkumpul 

Bersantai 

Berjalan-jalan 

Pelestarian 

Budaya 

Menari Open 

Amphitheater Teater 

Musik 

Festival Budaya Gelar Budaya Open Stage 

Rangkaian 

Festival 

Upacara 

Kebudayaan 

Edukasi Budaya Belajar Museum Adat 
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Wisata Sejarah Jawa 

Edukasi 

Kebudayaan 

Belanja Cinderamata khas 

Solo 

Ruko 

Batik khas Solo 

Buku dan Majalah 

Kegiatan 

Penunjang 

Berkumpul Bersosialisasi Taman Umum 

Plaza Berkumpul 

Berjalan dan 

Berkumpul 

Berjalan-jalan Plaza 

Berkumpul 

Konsumsi 

 

Makan FoodCourt khas 

Solo 

 

Makan dan 

Minum 

Kegiatan 

Pendukung 

Berkeliling 

Belanja 

Mengintari Area 

Wisata 

Pangkalan Becak 

Membeli oleh-

oleh 

Toko Oleh-oleh 

Ekskresi Metabolisme Toilet 

Keuangan Mengambil Uang ATM Center 

Relaksasi Istirahat Rest Room 

Parkir 

 

 

Memakirkan 

Mobil 

Tempat Parkir 

Service Keuangan Memakirkan 

Motor 

ATM Center 

Relaksasi Memakirkan 

Sepeda 

Rest Room 

Keamanan 

Kemudahan 

Menjaga 

keamanan 

Tempat Parkir 

Pos Satpam 
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Akses Sirkulasi Pedestrian 

 

Pelayanan    

   

Sumber: dokumen penulis, 2018 

4.4.2. Analisa pola hubungan ruang 

Pada analisa pola hubungan ruang terdapat beberapa pertimbangan yang 

dijadikan dasar untuk pembuatan pola hubungan ruang pada Kampung Wisata di 

Kawasan sekitar Alun-alun Utara Kota Surakarta. Dasar pertimbangan tersebut 

adalah jenis kegiatan, pengguna kegiatan  

1)  Analisa Pola Hubungan Ruang Makro  

 

Tabel IV.3. Analisa Pola Hubungan Ruang Makro 

sumber: sketsa ide penulis, 2018 

2) Analisa Pola Hubungan Ruang Mikro 

a) Kegiatan Utama 

 

 

 

 

 

 

Tabel IV.4. Pola Hubungan Ruang Mikro Kegiatan Utama 

sumber: sketsa ide penulis, 2018 

 

 

Kegiatan Utama 

Kegiatan Penunjang 

Kegiatan Pendukung 

Service 

Pelayanan 

Wisata 

 Pelestarian Budaya 

Festival Budaya 

Edukasi Budaya 

Belanja 
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Keterangan  

Tabel IV.5. Keterangan Warna 

 

 

 

 

 

Sumber: dokumen penulis, 2018 

b) Kegiatan Penunjang 

Olahraga   

Wisata Taman   

Berkumpul   

Berjalan dan Berkumpul   

 

Tabel IV.6. Pola Hubungan Ruang Mikro Kegiatan Utama 

sumber: sketsa ide penulis, 2018 

c) Kegiatan Pendukung, Service, Pelayanan 

 

Tabel IV.7. Hubungan Ruang Mikro Kegiatan Utama 

sumber: sketsa ide penulis, 2018 

Keterangan  

Tabel IV.8. Keterangan Warna 2 

warna Penjabaran 

merah Jauh 

coklat Sedang  

hitam Dekat 

warna Penjabaran 

merah Dekat 
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Sumber: dokumen penulis,2018 

4.4.3. Perhitungan besaran ruang 

Dalam menentukan sirkulasi atau flow gerak yang dibutuhkan dalam sebuah 

ruangan maupun tempat umum terdapat beberapa point yang akan dijabarkan 

sebagai berikut: 

1) Flow 5-10% merupakan standart minimum 

2) Flow 20% merupakan kebutuhan keleluasan sirkulasi 

3) Flow 30% merupakan tuntutan kenyamanan fisik 

4) Flow 40% merupakan tuntutan kenyamanan psikologis 

5) Flow 50% merupakan tuntutan spesifik kegiatan 

6) Flow 100% merupakan keterkaitan dengan banyaknya kegiatan yang 

diwadahi 

Dalam sisi kebutuhan toilet, urinoir dan wastafel kebutuhan disesuaikan 

dengan pedoman yang akan dijabarkan dalam tabel dibawah ini: 

Tabel IV.9. Kebutuhan Kamar Mandi 

KEBUTUHAN 
JUMLAH 

USER 

 

PERHITUNGAN JUMLAH TOTAL 
 

Laki - Laki 5000 
 Setiap 200 pria butuh 1 buah 

kamar mandi 
5000:200=25 25 

Perempuan 5000 
 Setiap 100 wanita butuh 1 

buah kamar mandi 
5000:100=50 50 

 JUMLAH 75 

Sumber: (Pedoman Pembangunan Gedung Stadion, 2016) 

 

Tabel IV.10. Kebutuhan Wastafel 

KEBUTUHAN 
JUMLAH 

USER 
PERHITUNGAN JUMLAH TOTAL 

Laki - Laki 5000 Setiap 200 pria butuh 1 buah wastafel 5000:200=25 25 

Perempuan 5000 Setiap 100 wanita butuh 1 buah wastafel 5000:100=50 50 

JUMLAH 75 

Sumber: (Pedoman Pembangunan Gedung Stadion, 2016) 

coklat Sedang  

hitam Jauh  
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Tabel IV.11. Kebutuhan Urinoir 

KEBUTUHAN 
JUMLAH 

USER 
PERHITUNGAN JUMLAH TOTAL 

Laki - Laki 5000 Setiap 100 pria butuh 1 buah urinior 5000:100=50 50 

JUMLAH 50 

sumber: (Pedoman Pembangunan Gedung Stadion, 2016) 

Dalam sisi kebutuhan tempat parkir baik mobil, motor maupun sepeda 

kebutuhan disesuaikan dengan pedoman yang akan dijabarkan dalam tabel 

dibawah ini: 

Tabel IV.12. Kebutuhan SRP 

 

Sumber: (Direktorat Bina Sistem Lalu Lintas Angkutan Kota ) 

Sumber data dari perhitungan besaran pada Penataan Kawasan sekitar Alun-

alun Utara Kota Surakarta sebagai Kampung Wisata bedasarkan beberapa sumber 

yaitu: 

1) Data Arsitek  

2) Utilitas Bangunan Dwi Tanggoro  

3) Badan Pusat Statistik  

4) Pedoman Perencanaan Dan Pengoprasian Fasilitas Parkir Direktorat Bina 

Sistem Lalu Lintas Angkutan Kota 

5) Tugas Akhir dan Jurnal  
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Berikut tabel program ruang Penataan Kawasan sekitar Alun-alun Utara 

sebagai Kampung Wisata berdasarkan pembagian klasifikasi kebutuhan ruang, 

sebagai berikut: 

Tabel IV.13. Program Ruang Untuk Area Ruang Terbuka Hijau (RTH) 

Kegiatan 

Utama 

Perilaku 

Pengunjung  
Nama Ruang 

Kapa

sitas  

stand

art 
Flow 

Sumb

er 

data 

Jumla

h 

Ruan

g 

Besaran 

Ruang (m
2
) 

Wisata 

Rekreasi 

Taman Baca 

dan Budaya 
500 2,5 100% 

DA, 

BPS, 

TA 

1 1750 
Berkumpul 

Membaca 

Berjalan-jalan 

Pelestarian 

Budaya 

Menari 

Open 

Amphitheater 
250 2,5 50% 

DA, 

BPS, 

TA 

1 640 Teater 

Musik 

Festival 

Budaya 

Gelar Budaya 

Open Stage 250 2,5 50% 

DA, 

BPS, 

TA 

1 640 

Rangkaian 

Festival 

Upacara 

Kebudayaan 

Rekreasi 

Bermain 

Taman Umum 100 2,5 100% 

DA, 

BPS, 

TA 

1 350 
Bersosialisasi 

Berjalan Pedestrian 100 1,2 30% 

DA, 

BPS, 

TA 

1 150 

Berkumpul 

Berjalan 

Plaza 100 2,5 50% 

DA, 

BPS, 

TA 

1 300 
Berkumpul 

Parkir 

Outdoor 

Parkir Mobil 

Tempat Parkir  

5 4 30% 

DA, 

BPS, 

TA 

5 110 

Parkir Motor  50 1,7 30% 
DA, 

BPS, 
5 500 
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Kegiatan 

Utama 

Perilaku 

Pengunjung  
Nama Ruang 

Kapa

sitas  

stand

art 
Flow 

Sumb

er 

data 

Jumla

h 

Ruan

g 

Besaran 

Ruang (m
2
) 

TA 

Parkir Sepeda 50 1,7 30% 

DA, 

BPS, 

TA 

5 500 

     
TOTAL BESARAN 

RUANG 
4940 

Sumber: Dokumen Penulis, 2018 

Tabel IV.15. Tabel Kebutuhan Ruang Indoor (Building) 

NAMA RUANG KAPASITAS 
STAND

ART 
FLOW 

SUMBER 

DATA 

JUMLAH 

RUANG 

BESARAN 

RUANG (m
2
) 

Museum Adat 

Jawa 
150 1,2 30% 

DA, BPS, 

TA 
1 225 

Ruko 5 1,2 30% 
DA, BPS, 

TA 
20 150 

Pangkalan Becak 10 2,5 50% 
DA, BPS, 

TA 
2 60 

Foodcourt 250 1,2 30% 
DA, BPS, 

TA 
1 325 

Dapur Bersih 10 1,2 30% 
DA, BPS, 

TA 
8 120 

Dapur Kotor 5 1,2 30% 
DA, BPS, 

TA 
8 60 

Mushola 100 1,2 30% 
DA, BPS, 

TA 
1 150 

Tempat Wudhu' 30 0,8 30% 
DA, BPS, 

TA 
2 66 

Toilet 1 1,2 30% 
DA,UB,BPS

, TA 
75 117 

Urinal 1 0,9 30% 
DA,UB,BPS

, TA 
50 59 

Wastafel 1 0,8 30% 
DA,UB,BPS

, TA 
75 78 
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ATM 1 0,8 30% DA,BPS,TA 8 15 

Rest Room 20 2,5 30% 
DA, BPS, 

TA 
1 65 

Pos Satpam 6 1,2 30% 
DA, BPS, 

TA 
4 36 

    
TOTAL BESARAN 

RUANG 
1673 

Jadi total kebutuhan ruang baik Indoor maupun Outdoor yang dibutuhkan 

dalam penataan Kawasan sekitar Alun-alun Utara sebagai Kampung Wisata di 

Kota Surakarta adalah 6763 m
2
 

Berdasarkan ketentuan dari BAPPEDA Surakarta, tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah (RTRW) Kota Surakarta, telah ditentukan sebagai berikut: 

a. Koefisien Dasar Hijau ( KDH) : tidak kurang dari 30% 

b. Koefisien Dasar Bangunan (KDB)  : 0,5-0,75 

c. Building Coverage (BC) : tidak melebihi 60% 

d. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) : 5 

Luas site : 72.852 m
2 

BC : 72.852 x 0,6 = 43.711 m
2
 

KDB 75% : 72.852 x 0,75 = 54.639 m
2
 

KLB : KLB X Luas lahan : 5 x 72.852 = 364.360 m
2
 

4.5. Analisis konsep tampilan Arsitektur 

Analisis dan Konsep Tampilan Arsitektur menjelaskan tentang gagasan 

penulis dalam merancang penataan kawasan sekitar Alun-alun Utara  sebagai 

Ruang Publik di Kota Surakarta dalam interior maupun eksterior.  

1) Tatanan lampu Jalan 

Pada analisa dan konsep tampilan arsitektir bagian tatanan lampu jalan akan 

dijelaskan tentang penempatan titik lampu jalan pada kawasan wisata publik dan 

jenis lampu nya. 

Dengan menggunakan jenis Penerangan Jalan Umum LED (PJU LED), 

Penerangan Umum meliputi penerangan jalan umum (PJU), penerangan kawasan 

(perumahan, tambang, perkebunan, pariwisata dll.), penerangan taman maupun 

berfungsi sebagai ornamen penghias.Penerangan menggunakan lampu LED 
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dengan daya dapat berasal dari Tenaga Surya maupun dari jaringan PLN. 

Penerangan Jalan Umum LED adalah penerangan jalan umum dengan 

menggunakan lampu LED sehingga dapat menghemat penggunaan daya listrik. 

Tepat digunakan untuk melakukan efisiensi biaya rutin listrik untuk penerangan 

jalan. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV.10. Lampu jalan 

Sumber: www.google.com  

Lampu jalan akan diberikan setiap bentangan 15 m pada area jalan Ruang 

publik sehingga dapat memudahkan pengunjung untuk melakukan aktifitas pada 

malam hari. 

2) Eksterior 

Dalam Eksterior akan dibahas tentang pemilihan berbagai material yang 

digunakan untuk fasad bangunan serta hardscape dan softscape untuk 

landscape. 

a) Material Eksterior Bangunan 

Material eksterior bangunan berisi material yang digunakan pada sisi luar 

bangunan yaitu pada bangunan museum adat Jawa, masjid, dan cafeetaria. 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com/
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Tabel IV.15. Material Eksterior Bangunan 

 

Pada konsep tampilan arsitektur baik secara bangunan maupun secara 

lansekap akan menggunakan konsep Arsitektur Jawa, sebagai identitas Kota Solo 

dan juga untuk tetap melestarikan budaya.  

b) Hardscape Material 

CONTOH GAMBAR JENIS MATERIAL 

 

 

 

Pada ornament batik klasik, 

ornament tumbuh-tumbuhan 

merupakan ornament pokok 

maupun ornament pengisi. 

Ornamen tumbuhan ini distilir 

sedemikian rupa, sehingga 

harmonis sejak dari daun, 

bunga, kuncup atau rangkaian 

dari daun dan bunga. 

Bentuknya dapat sebagai 

tanaman yang menjalar, lung-

lungan (melengkung-lengkung) 

 

 

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.  
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Dalam hardscape material akan dijabarkan material untuk ruang terbuka 

hijaunya mulai dari paving untuk pejalan kaki hingga taman sebagai ruang 

terbuka hijau. 

Tabel IV.16. Hardscape Material 

Sumber: Dokumen Penulis, 2018 

CONTOH GAMBAR JENIS MATERIAL 

 

 

 

Paving Block Berumput 

Paving block beumput dibuat pola 

ornamen pucuk rebung sehingga 

tidak hanya berfungsi sebagai 

penyerap air ketika hujan namun juga 

menambah estetika. 

 

 

 

Paving Block Berwarna 

Paving Block dibuat bewarna agar 

lebih menarik perhatian dan 

menambah estetika. 

 

 

 

 

 

 

 

Material Keras Bahan Metal 

(Alumunium, besi, tembaga)  

Material ini akan digunakan untuk 

tempat duduk untuk ruang terbuka 

hijau 
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c) Softscape  

Dalam analisa dan konsep softscape akan dipilih berbagai tanaman yang 

akan tumbuh dan mengisi Penataan Kawasan sekitar Alun-alun Utara 

sebagai Kmapung Wisata di Kota Surakarta 

Tabel IV.17. Softscape 

CONTOH GAMBAR JENIS WARNA 

 

 

Pohon Glodogan Tiang 

Pohon glodokan tiang berfungsi 

sebagai peneduh dan sebagai penyerap 

polusi. Selain itu  Akar pada glodokan 

tiang ini menembus ke dalam tanah, 

tidak dangkal, namun tidak menjalar 

dengan ekstensif yang dapat 

mengganggu struktur seperti trotoar, 

jalan dan bangunan di dekatnya. 

 

 

 

 

 

Pohon Angsana Atau Sonokembang 

(Pterocarpus indicus) 

Pemilihan pohon ini karena dapat 

berfungsi sebagai peneduh sekaligus 

sebagai penghasil oksigen sepanjang 

hari, sehingga dapat dijadikan paru-

paru pada public space ini. 

 

Mahoni (Swietenia Mahagoni) 

Pohon ini digunakan sebagai peneduh. 

Selain itu  Pohon mahoni digunakan 

untuk mengurangi polusi udara dan 

menfilter udara sekitar 47% - 69% dan 

daerah tangkapan air. Di sisi lain 

Daun-daun dari pohon mahoni juga 

berfungsi menyerap polutan-polutan di 
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sekitarnyaserta melepaskan oksigen 

(O2) yang membuat udara di 

sekitarnya menjadi segar. 

 

 

 

Lantana 

Pemilihan tanaman ini digunakan 

sebagai tanaman hias di taman, karena 

memiliki bunga dengan corak warna 

yang segar dan menarik. 

 

 

Pohon flamboyan (Delonix regia) 

Pemilihan pohon ini digunakan selain 

untuk peneduh juga bermanfaat 

sebagai unsur estetika. 

 

 

Pucuk Merah (Syzygium Oleana) 

Pemilihan pohon ini digunakan untuk 

median jalan selain itu bermanfaat 

sebagai unsur estetika. 

 

 

 

Tanaman Sirih 

Tanaman Sirih digunakan sebagai 

tanaman pergola, pergola dapat 

dimanfaatkan sebagai tempat berteduh 

dari panas dan hujan untuk jalur 

pedestrian. 
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Sumber: Dokumen Penulis, 2018 

4.5. Analisis konsep utilitas kawasan 

Dalam analisa dan konsep utilitas akan dibahas tentang pemilihan berbagai 

jenis utilitas yang digunakan baik untuk bangunan serta hardscape dan softscape 

untuk landscape. Konsep sistem perancangan menggunakan ground water tank 

dan upper tank dengan tower tandon. Sistem yang digunakan adalah down feed 

system yaitu Ground water tank Sistem pengelolahan air pada area taman 

menggunakan fed water filtering system, dimana digunakan sebagai alat 

penyaringan air sungai dan diolah sebagai air penyiraman tanaman di seluruh site. 

 

 

Bagan IV.1. Pola Sistem Utilitas 

Sumber: Dokumen Penulis,2018 
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a) Utilitas Bangunan 

Pada Utilitas bangunan untuk air bersih air kotor akan dijelaskan melalui 

bagan sebagai berikut 

 

Bagan IV.2. Skema Alur Pembuangan Grey Water 

sumber: dokumen penulis, 2018 

 

Bagan IV.3. Skema Alur Pembuangan Black Water 

Sumber: Dokumen Penulis, 2018 

Sedangkan untuk proteksi pemadam kebakaran, karena bangunan tidak 

sampai 5 lantai hanya maksimal 2-3 lantai maka menggunakan APAR masing-

masing satu APAR disetiap lantainya.  
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Gambar IV.11. Ketentuan APAR 

sumber: (Juwana, 2008) 

b) Utilitas Landscape 

Tabel IV.18. Konsep Utilitas Landscape 

CONTOH GAMBAR JENIS MATERIAL 

 

 

 

Saluran Air Tertutup 

Saluran ini berfungsi menyalurkan 

air ke tempat penampungan air hujan 

agar dapat dimanfaatkan untuk 

menyirami tanaman di sekitar site 

 

 

 

Sumur Dalam 

Terbuat dari beton yang berfungsi 

sebagai sumber air bersih danau dan 

taman air  

 Sprinkle Tanaman 
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Sumber: Dokumen Penulis, 2018 

 

Bagan IV.4. Skema Alur Air Hujan 

Sumber: Dokumen Penulis, 2017 

 

 

Sprinkle ini digunakan untuk 

menyirami tanaman yang ada di 

Publik Space 

 

 

 

Solar Cell 

Pemanfaatan Solar Cell digunakan 

sebagai sumber listrik pada malam 

hari, agar lebih hemat energi 

 

 

 

Bak Penampungan Air Hujan 

Bak ini digunakan untuk tempat 

penampungan air hujan yang akan 

digunakan untuk menyirami tanaman 

di public space 
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Sistem gorong – gorong di sekitar area public space berfungsi sebagai tempat 

penampungan air hujan dan di salurkan menuju tandon penyiraman untuk 

tanaman. 

 

Gambar IV.12. Peraturan Hydran Halaman 

sumber: (Juwana, 2008) 

 

Dibawah ini akan dijelaskan mengenai pola alur aliran listrik pada Penataan 

Kawasan sekitar Alun-alun Utara sebagai Kampung Wisata di Kota Surakarta. 

 

Bagan IV.5. Pola Aliran Listrik 

sumber: Dokumen Penulis, 2018 

 


