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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Pengertian Judul 

Kartasura City Garden 

(Perancangan Taman Kota di Kecamatan Kartasura berkonsep Education 

Garden) 

Untuk menjabarkan pengertian judul di atas maka dapat diuraikan berdasarkan 

pengertian sebagai berikut : 

Kartasura :Merupakan salah satu wilayah kecamatan di Kabupaten Sukoharjo, 

Provinsi Jawa Tengah. Kartasura juga merupakan satelit bagi kota 

Surakarta dan merupakan wilayah berkembang pesat di Kabupaten 

Sukoharjo. (Wikipedia, 2018) 

City :Kota / Kota merupakan sebuah objek buatan manusia dalam 

jumlah besar (urban artifact) dan merupakan sebuah arsitektur 

yang berupa elemen-elemen spasial yang terus tumbuh dan 

berkembang. ( Aldo Rossi ,1982) 

Garden :Taman / Taman merupakan sebuah area tanah terbuka dengan 

luasan tertentu yang di dalamnya ditaman pepohonan,perdu, semak, 

rerumputan dan dapat dikombinasikan dengan kreasi bahan lain, 

biasanya digunakan untuk olahraga, santai,bermain dan sebagainya. 

(Djamal,2005) 

Berdasarkan beberapa uraian kata di atas maka pengertian Kartasura City 

Garden : merupakan sebuah taman atau ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan 

Kecamatan Kartasura yang didesain berkonsep education garden serta ramah 

lingkungan. Taman ini bukan hanya sebagai tempat rekreasi tetapi taman ini juga 

sebagai jantung kota Kartasura, serta sebagai media/wadah pembelajaran bagi 

masyarakat sekitar Kartasura maupun masyarakat dari luar Kartasura. 
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Kartasura City Garden akan dilengkapi wadah/tempat yang di dalamnya 

terdapat berbagai jenis tumbuh-tumbuhan dari dalam dan luar daerah, serta 

tanaman-tanaman langka agar dapat menjadi media pembelajaran serta tedapat 

juga  yang wadah/tempat untuk belajar memanfaatkan daur ulang limbah agar 

bermanfaat. 

Terdapat beberapa taman di Kecamatan Kartasura seperti, taman tugu 

Kartasura, Edupark Ums, dan beberapa taman di area perumahan, tetapi 

keberadaan taman/ruang terbuka hijau tersebut masih sangat sedikit, tidak 

sebanding dengan luas wilayah di Kecamatan Kartasura. kurangnya tempat 

rekreasi, olahrga dan bermain, karena kurangnnya taman/ruang terbuka hijau, 

banyak anak-anak bermain di pinggir jalan dan banyak masyarakat yang 

melakukan aktifitas rekreasi,olahraga serta beristirahat bukan pada tempatnya. 

Selain itu dalam suatu kawasan perkotaan, jatung kota atau pusat kegiatan 

masyarakat kota yang berkaitan dengan taman/ruang terbuka hijau sangat 

dibutuhkan dalam mebangun suatu kota. 

 

1.2.Latar Belakang 

Kawasan perkotaan merupakan suatu kawasan yang berkembang sangat 

pesat, terdapat banyak pusat kegiatan masyarakat seperti sekolah, pusat 

perbelanjaan, indusri dan perumahan merupakan point utama dalam pembangunan 

suatu kawasan perkotaan. Perkembangan kawasan perkotaan juga akan diiringi 

dengan tingginya laju penduduk, terutama para penduduk pendatang baru dan 

pola permukiman yang padat dan sempit. Hal tersebut akan membawa dampak 

bagi penataan pola ruang dan kebutuhan ruang publik baik secara sengaja maupun 

tidak sengaja. 

Dalam merancang suatu taman kota atau ruang publik, keselarasan bentuk 

ruang dengan fungsi ruang harus diperhatikan, selain itu konsep yang terapkan 

harus sesuai, fungsional dan kreatif agar dapat memberikan kenyamanan, 

keamanan, manfaat dan menarik bagi masyarakat. 
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Taman merupakan sebuah “kebun” yang ditanami  dengan tumbuh-tumbuhan 

bunga dan sebagainya (tempat untuk bersenang-senang) suatu tempat yang 

menyeangkan dan sebagainya. (Poerwadarminta, 1991). 

Urban Planning atau perencanaan kota lebih menekankan pada bentuk tata 

guna lahan dan masalah sosial ekonomi, sedangkan dari segi arsitektur lebih pada 

perancangan bangunan. Dari perbedaan itu munculah urban desain yaitu ilmu 

yang berperan merancang ruang-ruang publik. 

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1988 tentang 

Penataan ruang terbuka hijau di Wilayah Perkotaan. Ruang terbuka hijau 

merupakan ruang-ruang yang berada di dalam kota atau wilayah yang lebih luas, 

baik dalam bentuk suatu area kawasan maupun dalam bentuk area 

memanjang/jalur dimana di dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka. 

Kecamatan Kartasura merupakan salah satu kecamatan yang terletak di 

Kabupaten Sukoharjo yang berkembang sangat pesat, hal itu disebabkan karena 

padatnya penduduk diarea tersebut, terdapatnya jalur lalu lintas solo-semarang 

Jogja, beberapa universitas, sekolah, serta pasar dan pusat perbelanjaan. Hal 

tersebut berakibat dengan berkurangnya ruang terbuka hijau di Kecamatan 

Kartasura.. 

Kecamatan Kartasura terbagi dalam 10 Desa dan 2 Kelurahan, 117 RW dan 

415 RT, Memiliki luas wilayah 4,12% dari luas Kabupaten Sukoharjo yaitu 1.923 

Ha dengan tinggi 121 m di atas permukaan laut.  Desa Gonilan merupakan Desa 

yang memiliki area terluas yaitu 232 Ha atau 12,06%, sedangkan Desa Ngabeyen 

memiliki area terkecil yaitu sebesar  118 Ha atau 6,14%.  

Jumlah penduduk di Kecamatan Kartasura pada tahun 2015 tercatat sebesar 

96.933 jiwa sedangkan penduduk pendatang baru sebanyak 2.199 jiwa, 

(http://kartasura.sukoharjokab.go.id/tentang-kecamatan/, 2017), dan pada tahun 

2016 tercatat 126.915 jiwa dengan kepadatan penduduk 6600 jiwa/km2 (BPS 

Kartasura Sukoharjo, 2017).  
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Pada tahun 2015, sejumlah 471 Ha atau 24,49% merupakan lahan sawah dan 

1.452 Ha atau 75,51% bukan lahan sawah. Dibandingkan tahun 2014 luas lahan 

sawah dan lahan bukan sawah mengalami perubahan karena alih fungsi menjadi 

permukiman penduduk. Luas permukiman penduduk diperkirakan akan semakin 

meningkat seiring perkembangan kawasan dan tingginya jumlah penduduk. 

Jumlah penduduk yang tinggi dan permukiman yang padat akan memberikan 

dampak bagi pemanfaatan ruang. 

Hasil kajian terhadap kebutuhan ruang terbuka hijau di Kecamatan Kartasura 

menyebutkan bahwa kebutuhan luas ruang terbuka hijau berdasarkan 30% luas 

wilayah adalah sebesar 576,9 Ha. Sedangkan berdasarkan perhitungan dan 

analisis luas ruang terbuka hijau eksisting di Kecamatan Kartasura sebesar 376 Ha 

atau 19% dari luas wilayah Kecamatan Kartasura, wilayah Kecamatan Kartasura 

masih kekurang 11% ruang terbuka hijau publik yaitu sebesar 200,9 Ha dari 30% 

luas wilayah Kecamatan Kartasura yaitu sebesar 1.923 Ha, serta di Kecamatan 

Kartasura masih kurangnya taman kota/ruang publik untuk kegiatan rekreasi, 

olahraga, serta taman yang menerapkan kosep edukasi. (Widayanti, 2017). 

Selain itu keberadaan taman kota di Kartasura sangat penting, bukan hanya 

sebagai ruang terbuka hijau tetapi juga mengakomodasi kegiatan rekreasi 

masyarakat Kartasura dan sekitarnya. Pada wilayah Kecamatan Kartasura, 

khususnya pada wilayah Solo-Semarang masih kurangnya area rekreasi dan 

edukasi, masyarakat Kartasura biasanya mengunjungi tempat-tempat wisata di 

wilayah Solo dan Jogja, hal itu memakan waktu berkilo-kilo meter untuk sampai 

di tempat wisata tersebut, kemudian di Kecamatan Kartasura masih kurangya area 

yang dapat memfasilitasi kegiatan olahraga publik. 

Kartasura City Garden merupakan taman kota/ruang terbuka hijau publik 

yang akan dirancang di Kecamatan Kartasura yang berkonsep education garden, 

Kartasura city garden ini merupakan jantung kota Kecamatan Kartasura, karena 

taman ini berada di Kecamatan Kartasura. 

Kartasura city garden berfungsi untuk menambah ruang terbuka hijau di 

Kecamatan Kartasura yang masih sedikit dan untuk mewadahi kegiatan 

masyarakat Kecamatan Kartasura seperti, rekreasi, bermain, dan berolahraga, 
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selain itu Kartasura city garden juga menerapkan konsep education garden yaitu 

taman yang berfungsi sebagai media edukasi pengetahuan/pembelajaran 

masyarakat tentang tumbuh-tumbuhan dari daerah maupun luar daerah. 

 

1.3.Rumusan Masalah 

Bagaimana merencanakan dan mendesain Kartasura City Garden agar dapat 

menambah luasan ruang terbuka hijau di kota Kartasura dan sebagai tempat untuk 

mewadahi kegiatan masyarakat Kota Kartasura seperti, rekreasi, bermain 

olahraga, edukasi dengan sarana dan prasarana yang aman dan nyaman. 

 

1.4.Tujuan 

Menyusun konsep perencanaan dan perancangan Kartasura City Garden agar 

dapat menambah luasan ruang terbuka hijau di kota Kartasura dan sebagai tempat 

untuk mewadahi kegiatan masyarakat Kota Kartasura seperti, rekreasi, bermain 

olahrga, edukasi dengan sarana dan prasarana yang aman dan nyaman, dengan 

konsep education garden pada perancangannya. 

 

1.5.Lingkup Pembahasan 

Dalam pembahasan perancangan ini berpedoman pada tujuan dan sarana yang 

telah ditentukan yaitu perancangan dan perencanaan arsitektur lansekap kawasan. 

 

1.6.Metode Pembahasan 

Guna mendapatkan hasil yang optimal dalam perancangan dan perencanaan 

ini, penulis menggunakan beberapa metode pembahasan berdasarkan penjelasan-

penjelasan data yang otentik, maka metode pembahasan adalah sebagai berikur : 

1) Teknik Pengumpulan Data. 

a) Observasi/Studi Lapangan. 

Peneliti melakukan observasi ke lapangan secara langsung, yaitu di 

Kecamatan Kartasura. 
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b) Wawancara. 

Peneliti melakukan wawancara kepada masyarakat di Kecamatan 

Kartasura secara langsung. 

c) Studi Literatur 

Peneliti melakukan studi literatur yang berkaitan dengan materi-materi 

yang sesuai dengan objek yang dirancang. 

 

2) Sumber Data 

a) Instansi Terkait 

b) Beberapa contoh taman yang ada di Kecamatan Kartasura 

c) Literatur buku, jurnal dan internet 

3) Analisis 

a) Sistem penataan lansekap kawasan yang mampu mewadahi beberapa 

kegiatan masyarakat, seperti rekreasi, bermain, olahraga dan edukasi. 

b) Program ruang yang dapat melayani kegiatan dengan sarana dan 

prasarana yang memadai. 

c) Kelengkap fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

d) Sistem utilitas landsekap yang sesuai standar 

e) Detail furniture yang di desain sesuai kebutuhan 

f) Perancangan dan perencanaan sesuai dengan fleksibilitas besaran unit 

yang sesuai dengan komponen-komponen teknis ruang yang dibutuhkan. 

 

1.7.Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan dalam laporan perancangan ini adalah : 

BAB 1  PENDAHULUAN 

Menguraikan secara garis besar konsep dan tema dalam 

perencanaan dan perancangan ini yang meliputi latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan , manfaat, metode dan sistematika 

penulisan.  
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BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

 Menguraikan tentang metode-metode relavan yang berkaitan 

dengan objek perancangan dan studi banding terhadap objek 

yang terkait sehingga dapat peningkatan mutu tentang kegiatan 

di ruang terbuka hijau dann tinjauan terhadap literatur-literatur 

serta studi banding. 

 

BAB III  GAMBARAN UMUM LOKASI DAN GAGASAN 

PERENCANAAN 

 Menguraikan tentang tinjauan umum Kecamatan Kartasura, 

lokasi serta beberapa taman yang berada di sekitar Kecamatan 

Kartasura yang digunakan elemen perancangan dan gagasan 

perancangan. 

BAB 1V ANALISIS PENDEKATAN DAN KONSEP 

PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

Menguraikan tentang analisa data-data, konsep site, penataan 

ruang, tata lansekap, arsiektur, struktur, sirkulasi, interior dan 

eksterior serta mengatasi segala permasalahan yang ada 

didalam site. 


