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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Pengertian Judul 

Revitalisasi          : Upaya untuk meningkatkan nilai lahan/ kawasan 

melalui pembangunan kembali dalam suatu 

kawasan yang dapat meningkatkan fungsi 

kawasan sebelumnya (Peraturan Menteri 

Pekerjaan Umum No. 18 tahun 2010). 

Kawasan          :

              

Daerah tertentu yang mempunyai ciri tertentu, 

seperti tempat tinggal, pertokoan, industri, dan 

sebagainya (//http.kbbi.online/ 

diakses:14/02/2018). 

Penataan Kawasan:        Proses atau cara yang dilakukan untuk mengatur 

dan menyusun sebuah daerah tertentu yang 

memiliki ciri seperi tempat tinggal, pertokoan, 

industri, dan sebagainya. 

Penataan Ruang adalah suatu sistem proses 

perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan 

pengen-dalian pemanfaatan ruang (Undang-

undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang). 

Masjid Agung 

Surakarta               :          

Masjid Agung Surakarta adalah salah satu 

bangunan yang dilestarikan karena memiliki 

nilai sejarah yang kaya akan filosofi dan salah 

satu penanda sejarah. Masjid Agung Kraton 
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Surakarta atau dalam bahasa Jawa Masjid Ageng 

Karaton Surakarta Hadiningrat pada masa pra-

kemerdekaan adalah masjid agung milik 

kerajaan Surakarta Hadiningrat dan berfungsi 

selain sebagai tempat ibadah juga sebagai pusat 

syiar Islam bagi warga kerajaan. Masjid Agung 

dibangun oleh Sunan Pakubuwono 

III tahun 1763 dan selesai pada tahun 1768 

(Sejarah Masjid Agung Surakarta, 2014). 

1.2 Latar Belakang 

Surakarta atau yang sering disebut Solo merupakan sebuah kota yang 

dulunya adalah wilayah jajahan Hindia Belanda dan Jepang. Penjajahan 

tersebut banyak meninggalkan beberapa bangunan yang sekarang telah 

dilestarikan menjadi benda cagar budaya mulai dari bangunan ibadah, 

bangunan umum, keraton, hingga bangunan militer yang merupakan aset kota 

dan merupakan sebuah susunan sejarah fisik.  

Keberadaan Masjid Agung Surakarta  tidak dapat lepas dari adanya 

Keraton Surakarta. Dalam Babad Giyanti disebutkan Keraton Surakarta 

didirikan  pada masa pemerintahan Raja Susuhunan Pakubuwono II.  Keraton 

dibangun mengikuti pola keraton sebelumnya yaitu  keraton Kartasura. 

Dalam pembangun ibu kota kerajaan yang didahulukan adalah pendirian 

keraton kemudian baru bangunan  kelengkapan yang lain. Demikian pula 

dengan keraton  Surakarta, di dalam Babad Mangkubumi dituliskan bahwa 

inti keraton dibangun pada tahun 1695 J atau 1769 M  sedangkan  masjid 

agung didirikan pada tahun 1699 J atau 1773 M (Ricklefs, 1974:166). 

Masjid Agung Surakarta merupakan masjid dengan katagori masjid 

jami', yaitu masjid yang digunakan untuk sholat berjamaah dengan 

ukuran makmum besar (misalnya sholat Jum’at dan sholat Ied). Dengan 

status sebagai masjid kerajaan, masjid ini juga berfungsi mendukung segala 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Jawa
https://id.wikipedia.org/wiki/Masjid
https://id.wikipedia.org/wiki/Islam
https://id.wikipedia.org/wiki/Pakubuwono_III
https://id.wikipedia.org/wiki/Pakubuwono_III
https://id.wikipedia.org/wiki/1763
https://id.wikipedia.org/wiki/1768
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Masjid_jami&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Masjid_jami&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Makmum
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keperluan kerajaan yang terkait dengan keagamaan, seperti Grebeg dan 

festival Sekaten. Raja (Sunan) Surakarta berfungsi 

sebagai panatagama (pengatur urusan agama) dan masjid ini menjadi 

pelaksana dari fungsi ini. Semua pegawai masjid diangkat menjadi abdi 

dalem kraton, dengan gelar seperti Kanjeng Raden Tumenggung Penghulu 

Tafsiranom (untuk penghulu) dan Lurah Muadzin untuk juru adzan. 

Adanya perubahan situasi kenegaraan membawa perubahan pada status 

Masjid Agung Surakarta. Sebelum kemerdekaan  Indonesia, Masjid Agung,  

Madrasah Mambaul Ulum , Masjid Kepatihan dan Masjid  Laweyan berada 

dalam kekuasaan  Parentah Karaton Surakarta, setelah proklamasi masjid-

masjid tersebut diambil alih oleh Pemerintah Republik Indonesia. Kementrian 

Dalam Negeri, pengelolaannya diserahkan kepada Kementerian Agama.  

Sejak tahu 1988 dengan adanya Keputusan Presiden   yang antara lain 

menyatakan bahwa  kekuasaan keraton dari Alun-alun Utara ke Alun-alun 

Selatan  dikembalikan ke keraton ,  maka Masjid Agung kembali di bawah  

kewenangan kekuasaan Karaton Surakarta.  

Masjid Agung terakhir kali direnovasi dengan memperbaiki bangunan 

induk pada tahun 2005-2006 dengan menghabiskan anggaran sebesar Rp 4,53 

miliyar. Tahun 2010, Dinas Tata Ruang Kota Surakarta dengan bantuan dari 

pemerintah provinsi dan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata 

mengucurkan anggaran perbaikan bangunan induk Masjid Agung Surakarta 

sebesar Rp 1 miliyar. Menurut Plh Kepala Dinas Kesejahteraan Rakyat dan 

Pemberdayaan Perempuan (DKRPP), rehab masjid akan memakan waktu 

selama enam bulan. Ditambahkan dengan biaya konservasi yang berasal dari 

APBD senilia Rp 3 miliyar. Dana sejumlah itu, diperkirakan hanya bisa 

menyentuh bagian tengah bangunan induk. Bagian lain bangunan akan 

diupayakan terus penggalian dana untuk membiayai dari berbagai sumber, 

diantaranya dari masyarakat yang peduli ataupun masyarakat Kota Solo yang 

sukses di kota-kota besar. Tak menutup kemungkinan dari Pemerintah Pusat 

maupun Provinsi. 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Grebeg&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Sekaten
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Kondisi yang terjadi di Kawasan Masjid Agung Surakarta saat ini, 

terdapat aktivitas dan fungsi-fungsi ruang yang tumbuh tidak terkendali dan 

tidak sesuai dengan kondisi masjid, antara lain terdapat parkir motor di 

sebelah Selatan yang sekarang menjadi kumuh dan tidak terkendalinya 

pedagang yang berjualan di sekitar masjid.  

Kurang terawatnya bangunan Masjid Agung dikarenakan tidak ada 

yang membiayai untuk perbaikan dan perawatan bangunan. Masjid Agung 

memiliki sedikit dana perbaikan dari masyarakat sekitar dan sumbangan-

sumbangan dari masyarakat luar. Salah satu alasan minimnya dana perawatan 

dan perbaikan yang diterima Masjid Agung sendiri karena terjadi bentrok 

antara raja-raja Keraton Surakarta, sehingga Masjid Agung tidak dapat 

membentuk suatu badan untuk menerima dana bantuan, maka pemerintah 

kesulitan untuk memberi dana bantuan perbaikan dan perawatan Masjid 

Agung. Dana yang diberikan pemerintah pada tahun 2010 hanya untuk 

perbaikan bangunan induk atau inti. Pemerintah tidak memberikan dana 

perawatan dan perbaikan bangunan setelah jangka waktu tertentu. 

Kejadian di atas membuat pihak pengurus Masjid Agung Surakarta 

ingin membiayai hidupnya sendiri agar secara ekonomi dapat maju dan ingin 

memiliki bangunan atau ruang yang dapat digunakan untuk menampung 

aktivitas di sekitar Kawasan Masjid Agung Surakarta agar dapat menambah 

pemasukan dana untuk perawatan kawasan tersebut. Pihak pengurus Masjid 

Agung juga ingin agar kawasan tersebut ditata agar kembali pada fungsi 

masjid sebelumnya. 

Untuk itu perancangan yang berjudul Revitalisasi Kawasan Masjid 

Agung Surakarta dan Kawasan Sekitarnya adalah sebuah upaya untuk 

memfungsikan kawasan tersebut sebagai masjid yang sesungguhnya dan 

dapat meghidupi sendiri kawasan tersebut dengan upaya membangun wadah 

yang tepat sebagai ruang penunjang dan dapat mengendalikan aktivitas yang 

tidak terkendali di dalam kawasan tersebut. 
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1.3 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana menata Kawasan Masjid Agung Surakarta dengan kondisi 

tidak terkendalinya aktivitas yang menganggu ? 

2. Bagaimana mengendalikan fungsi-fungsi ruang yang tumbuh tidak 

terkendali dan tidak sesuai dengan kondisi masjid ?  

1.4 Tujuan 

Merancang kawasan dengan memperbaiki kondisi masjid agar dapat 

menampung aktivitas pengguna Masjid Agung Surakarta dan mengendalikan 

aktivitas di sekitarnya. 

1.5 Sasaran 

Menciptakan hubungan antara masyarakat dengan masjid melalui 

perancangan ruang-ruang interaksi positif yang disesuaikan dengan 

kebudayaan dan aktivitas keseharian di kawasan tersebut agar Masjid Agung 

Surakarta dapat membiayai hidupnya sendiri. 

1.6 Lingkup Pembahasan 

a) Secara Locus 

Pembahasan dilakukan berdasarkan analisa data yang relevan 

terhadap perencanaan desain Revitalisasi Kawasan Masjid Agung 

Surakarta dan Kawasan Sekitarnya bersumber dari survey, peraturan, dan 

literatur. 

b) Secara Focus 

Pembahasan dititik beratkan pada disiplin ilmu arsitektur, 

sedangkan disiplin ilmu yang lain sebagai pendukung dan akan dibahas 

sesuai porsi keterlibatannya. 
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c) Secara Modus 

Dilakukan dengan literatur yang sesuai. Pembahasan utama dititik 

beratkan pada pendekatan kebudayaan sebagai konsep perancangan dan 

pengembangan kawasan. 

1.7 Metode Pembahasan 

A. Pengumpulan Data 

a. Studi Literatur  

Mempelajari berbagai macam literatur baik tertulis maupun berupa 

media lain berkaitan dengan teori, gagasan konsep, dan standar 

perancangan yang terkait dengan “Revitalisasi Kawasan Masjid Agung 

Surakarta dan Kawasan Sekitarnya.”  

b. Observasi  

Melakukan survei lokasi Kawasan Masjid Agung Surakarta kemudian 

mengamati dan memetakan permasalahan yang terjadi di dalam site 

terkait revitalisasi kawasan masjid.  

c. Wawancara  

Melakukan pengumpulan data melalui sumber-sumber lisan seperti 

pengelola masjid dan juga elit masyarakat yang terkait. 

B. Analisis 

Data yang telah dikumpulkan disusun dan dikaji menghasilkan 

luaran berupa pertimbangan penyelesaian masalah, luaran pertimbangan 

penyelesaian masalah berupa Analisa Konsep Perancangan, Program 

Ruang, Zonasi ruang, Analisa elemen semantik arsitektur, Analisa Sistem 

Konstruksi. 

C. Sintesis 

Sintesis dilakukan dengan membandingkan antara teori dan praktik 

dengan berpedoman pada literatur tertentu untuk mencapai bentuk yang 

maksimal. 

 



7 

 

a. Penyusunan Konsep/Sintesis (DP3A) 

b. Perancangan Desain (di studio) 

1.8 Sistematika Penulisan 

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

BAB I     : Pendahuluan 

Berisikan tentang latar belakang masalah atau isu yang ingin 

dijadikan materi perancangan yang kemudian dijadikan judul, tujuan, 

sasaran, ruang lingkup penelitian, metode penelitian serta sistematika 

pembahasan dan perancangan. 

BAB II    : Tinjauan Pustaka 

Berisi tentang teori-teori yang dapat menjadi landasan dalam proses 

analisa materi yang telah diangkat, sehingga keluaran yang dapat 

dipertanggung jawabkan khususnya bagi perancang. 

BAB III  : Tinjauan Lokasi 

Berisi gambaran secara umum lokasi meliputi : aspek eksternal, 

seperti kebijakan pemerintah, kecenderunagn/perkembangan obyek 

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

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

dan 

BAB IV  : Analisa Pendekatan Konsep Perancangan dan Perencanaan 

Berisi landasan teori atau kriteria analisa atau parameter atau dasar 

pertimbangan, analisa Makro, Mezo, dan Mikro. 

 


