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REDESAIN CENTRAL BUSINESS DISTRICT AREA PURWOSARI 

SURAKARTA Dengan Pendekatan Green City Architecture 

 

Abstrak 

Surakarta merupakan salah satu kota terbesar yang sedang berkembang di Jawa bagian 

selatan setelah bandung dan malang (berdasarkan jumlah penduduknya) juga merupakan 

pusat pengembangan Jawa Tengah pada bagian timur dan selatan. Pengembangan kota 

Surakarta menjadi kota besar dengan fungsi ganda yaitu sebagai pusat kota dalam 

perdagangan, pariwisata, pendidikan, budaya, dan olahraga terus melakukan perbaikan 

dalam berbagai hal. Terlebih Surakarta merupakan pertemuan dari 3 jalur kota besar yaitu 

Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya, dimana hal ini berpotensi besar dalam 

pengembangan kota, tetapi juga dapat mengakibatkan dampak negatif terhadap terjadinya 

berbagai masalah sosial dalam masyarakat. Perkembangan yang di ikuti juga dengan 

pertumbuhan jumlah penduduk dan penggunaan kendaraan atau transportasi pribadi yang 

tinggi, aktivitas dan mata pencaharian yang beraneka ragam, serta banyaknya orang yang 

berkunjung dan mungkin menetap menimbulkan permasalahan sosial. Salah satunya 

perkembangan teknologi transportasi yang diikuti meningkatnya pertumbuhan 

penggunaan kendaraan yang tidak dapat diimbangi dengan fasilitas jalan menibulkan 

permasalahan kemacetan terlebih pada perlintasan sebidang kereta api. Kemacetan yang 

terjadi diantaranya pada pelintasan kereta Purwosari pada jalan utama kota jalan Slamet 

Riyadi yang merupakan kawasan Central Business District. Kemacetan yang terjadi di 

Purwosari juga diakibatan penataan parkir yang semrawut di bahu jalan karena bangunan 

industri yang tidak menyediakan lahan parkir. Kemacetan yang semakin parah 

menjadikan prioritas utama pemerintah untuk segera menyelesaikan permasalah tersebut 

dengan merencanakan pembangunan Fly Over. Perencanaan pembangunan yang tidak 

diikuti dengan penataan kawasan dan bangunan industri (retail, pasar, dan pusat 

perdagangan) di kawasan tersebut akan menimbulkan permasalahn baru. Maka perlu 

dilakukan penataan, perencanaan, dan pembangunan ulang  kawasan dan bangunan 

Central Business Purwosari  sehingga saling terhubung dan terintegrasi dengan 

transportasi umum. Penataan kawasan yang dilakukan yaitu dalam hal pedestrian, open 

space atau ruang publik, parkir, sirkulasi dan lalu lintas. Sedangkan bangunan dengan 

menyatukan bangunan yang memiliki fungsi dan peruntukan yang sama (retail) sehingga 

saling terhubung dan menjadi satu kesatuan berupa bangunan pusat perdagangan, serta 

membangun fasilitas penunjang kawasan Central Business yang belum terdapat di 

Purwosari yaitu area parkir atau gedung parkir. 

Kata Kunci : Central Business Purwosari, Gedung Parkir, Kemacetan, Pedestrian, 

Penataan Kawasan, Pusat Perdagangan, Retail, Ruang Terbuka 

 

Abstract 

Surakarta is one of the largest cities that is being developed in the southern part of 

Java after bandung and malang (based on the number of its inhabitants) is also a 

center for the development of Central Java in the east and south. The development of 

the city of Surakarta to become a big city with a dual function, namely as the center 

of the city in trade, tourism, education, culture and sports continue to make 

improvements in a variety of ways. First, Surakarta is a meeting of 3 the path of large 

cities, namely Semarang, Yogyakarta, and Surabaya, where it has great potential in 

the development of the city, but can also result in a negative impact on the occurrence 

of various social problems in the community. Developments in follow also with the 

growth of population and the use of the vehicle or personal transportation, high 

activity and livelihoods are diverse, and many people visit and maybe settle cause of 
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social problems. One of them is the development of transportation technology 

followed the increasing growth of the use of the vehicle which can not be offset by 

road facilities create problems of congestion especially on the crossing piece of train. 

Congestion that occurs at crossing train Purwosari on the city's main street jalan 

Slamet Riyadi which is the heart of the Central Business Distirct. The congestion that 

occurs in Purwosari also affected the arrangement of parking snafu on the shoulder 

of the road because the building industry which does not provide parking. Congestion 

is getting worse, make the main priority of the government to immediately resolve 

the problems with planning the construction of a Fly Over. Development planning 

which is not followed by regional planning and the building industry (retail, markets 

and trade centers) in the region will pose a problem. It is necessary to do the setup, 

planning, and redevelopment of the area and buildings of the Central Business 

Purwosari so mutually connected and integrated with public transport. The 

arrangement of the carried out namely in terms of pedestrian, open space or public 

space, parking, circulation and traffic. While the building by integrating the building 

that has the function and designation of the same (retail) so as to connect to each 

other and be a unity in the form of building of the trade center, as well as build the 

supporting facilities of the Central Business which is not available in Purwosari, 

namely a parking area or parking building. 

Keywords: Central Business Purwosari, Parking Deck, Congestion, Pedestrian, The 

Setup Area, Trade Center, Retail, Open Space 

 

1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Surakarta merupakan salah satu kota yang sedang berkembang dalam berbagai bidang 

baik ekonomi, sosial budaya, pembangunan, dan teknologi. Perkembangan kota 

Surakarta saat ini menjadi kota besar dengan fungsi ganda antara lain sebagai pusat 

kota dalam perdagangan, pariwisata, pendidikan, budaya, dan olahraga, dan juga 

merupakan pusat pengembangan Jawa Tengah pada bagian timur dan selatan (JR, 

2010) Perbaikan dalam berbagai hal perlu terus dilakukan, terlebih Surakarta 

merupakan pertemuan dari 3 jalur kota besar yaitu Semarang, Yogyakarta, dan 

Surabaya.  

Berbagai bentuk pengembangan yang dilakukan tidak hanya menghasilkan 

dampak positif tetapi juga dampak negatif atau menimbulkan permasalahan baru. 

Perkembangan yang di ikuti juga dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan 

penggunaan kendaraan atau transportasi pribadi yang tinggi, aktivitas dan mata 

pencaharian yang beraneka ragam, serta banyaknya orang yang berkunjung dan 

mungkin menetap menimbulkan permasalahan sosial. Salah satunya perkembangan 

dalam segi teknologi transportasi yang diikuti dengan meningkatnya pertumbuhan 
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penggunaan kendaraan yang tidak dapat diimbangi dengan fasilitas jalan menibulkan 

permasalahan yaitu kemacetan.  

Kemacetan bukan  merupakan permasalahan yang baru bagi kota Solo, tetapi 

terus mengalami perkembangan yang mengakibatkan tingkat intensitasnya semakin 

tinggi dan menjadi salah satu prioritas permasalahan kota Solo yang harus segera 

diselesaikan. Salah satu titik kemacetan kota Solo yang sering terjadi yaitu pada 

perlintasan sebidang (palang pintu) kereta api, satu diantaranya perlintasan kereta 

Purwosari yang berada pada jalan utama kota jalan Slamet Riyadi. Kemacetan yang 

terjadi pada perlintasan tersebut selain dikarenakan tingginya frekuensi kereta api 

yang melintas juga dipengaruhi penyempitan ruas jalan dengan sistem dua arah dari 

gendengan sampai purwosari dan juga ruas jalan Slamet Riyadi yang juga dijadikan 

lahan parkir menyebabkan kurangnya kapasistas jalan. Tetapi bisa dikatakan 

penyebab utama kemacetan tersebut berdasar penilaian warga adalah penataan parkir 

pada ruas jalan dan pada pedestrian yang semrawut (Maharani, 2016 Solopos 

“Penataan Parkir Solo”). 

Banyaknya bangunan besar dan memiliki fungsi yang sama tetapi tidak 

menyediakan lahan parkir (Zahnd, 2008).  Sama halnya yang terjadi pada kawasan 

Purwosari dimana bangunan yang cukup besar dengan fungsi sama tidak 

menyediakan lahan parkir, sehingga kendaraan diparkirkan di ruas jalan Slamet 

Riyadi dan juga pedestrian yang semestinya dapat digunakan dengan baik oleh 

pejalan kaki dan pengguna sepeda. Kemacetan semakin parah pada malam hari ketika 

terdapat acara pernikahan atau semacamnya di Orient Restaurant, dimana pada 

malam hari pedestrian pada Purwosari juga digunakan sebagai lokasi Pasar malam 

sehingga lahan parkir semakin kurang. Permasalahan seperti ini juga timbul karena 

kurangnya keefektifan perencanaan kota dalam menggunakan massa serta ruang kota 

dengan efisien dan peraturan pembangunan juga pengawasan yang kurang baik.  

Permalasahan kemacetan yang terjadi menjadikan prioritas utama pemerintah 

untuk segera menyelesaikan permasalah tersebut dengan merencanakan 

pembangunan Fly Over pada kawasan CBD Purwosari. Seperti pada penjelasan 

sebelumnya, pembangunan Fly Over  juga selain memiliki dampak positif pasti akan 

berdampak negatif atau menimbulkan permasalahan baru pada lingkungan sekitarnya, 

sama halnya dengan pembangunan Fly Over lain. Selain dampak yang timbul pada 
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lahan sekitar dan sirkulasi, Fly Over juga akan berdampak pada aktivitas disekitarnya, 

terlebih purwosari yang terbilang padat dan merupakan kawasan Central Business 

District (CBD).  Pembangunan ini juga akan membuat sebuah ruang baru (Kolong 

Fly Over) yang juga harus dilakukan penataan dan pemikiran fungsi segera agar tidak 

terjadi kesalahan penggunaan ruang oleh warga sekitar. 

Dampak lain dari pembangunan dan juga kemacetan yang timbul adalah 

pemanasan global dan pencemaran udara dimana hal ini menjadi pemikiran dan 

permasalahan utama diberbagai penjuru dunia dewasa ini. Hal ini dikarenakan 

semakin banyak hasil pembakaran dari kendaraan yang dihasilkan yang dapat 

mengganggu kesehatan dan juga memperparah suhu panas bumi. Terlebih 

penghijauan dikawasan sepanjang jalan Slamet Riyadi yang dirasa masih kurang pada 

beberapa titik terutama pada kawasan Purwosari, sehingga tidak dapat mereduksi 

hasil pembakaran dengan baik. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas terdapat beberapa permasalahan yang 

terjadi di kawasan CBD Purwosari dari kemacetan yang cukup parah serta 

mengakibatkan pemanasan dan pencemalan udara, parkir yang tidak rapi dan 

kurangnya lahan parkir, adanya rencana pembangunan Fly Over oleh pemerintahan. 

Maka dirumuskanlah permasalahan diatas  sebagai berikut, (1) Bagaimana 

meredesain penataan kawasan Central Business District di Purwosari?; (2) 

Bagaimana mengintegrasikan kawasan Central Business District dengan transportasi 

umum?; (3) Bagaimana pemanfaatan ruang bawah jembatan layang yang baik, 

efisien, dan nyaman?; (4) Bagaimana mengaplikasikan konsep green city architecture 

pada penataan kawasan Central Business District di Purwosari? 

2. METODE 

Beberapa metode yang digunakan dalam penyelesaian masalah dan sumber acuan 

proses desain kawasan CBD Purwosari berdasar permasalahan diatas, sebagai berikut: 

2.1 Observasi 

Pengamatan secara langsung dilapangan. Pengamatan dilakukan untuk mengetahui 

kondisi existing kawasan CBD Purwosari dari system sirkulasi kawasan, bangunan 

sekitar, dan penataan dan lahan parkir yang ada. 

2.2 Studi literatur 
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Menggunakan jurnal dan buku yang ada dan berkaitan sebagai bahan tinjauan dan 

standar acuan. 

2.3 Studi komparasi 

Perbandingan yang dilakukan dengan bangunan atau sarana yang sudah ada. 

Komparasi dilakukan untuk mengetahui bagaimana penerapan system atau ide 

gagasan pada bangunan atau kawasan yang sudah ada sebagai bahan pembelajaran 

untuk diterapkan dikawasan CBD Purwosari sendiri. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penataan kawasan Central Business Purwosari merupakan upaya untuk memajukan 

perekonomian kota, serta membenahi hasil evaluasi purna huni dan permasalahan 

yang ada sehingga tercipta kawasan Central Business District yang nyaman, aman, 

baik, dan sehat. Penataan ulang kawasan juga dimaksudkan sebagai bentuk tanggap 

akan rencana pembangunan Fly Over Purwosari guna mengatasi permasalah 

kemacetan pada perlintasan sebidang jalan kereta api.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penataan kawasan difokuskan dari pertigaan kerten (RS. Panti Waluyo) sampai 

dengan perempatan Center Point Solo (area merah), dan untuk panataan perancangan 

bangunan retail difokuskan dari pertigaan Purwosari hingga perempatan Center Point 

Solo (area kuning).

Gambar 1 Peta Fokus Kawasan  

Sumber : Data Penulis, 2018 
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Tabel 1 Daftar Bangunan Pada Peta Existing Kawasan 

 

3.1 Analisa dan Konsep Makro 

3.1.1 Fasilitas Central Business  

Berdasarkan tinjauan terdapat beberapa fasilitas pendukung pada kawasan 

Centra Business, disesuaikan dengan fasilitas yang terdapat pada kawasan Central 

Business Purwosari dan juga hasil evaluasi purna huni maka didapatkan hasil sebagai 

berikut : 

 

No Fasilitas Existring Kondisi Langkah  

1 Hotel  Terdapat cukup 

banyak hotel di 

kawasan tersebut 

Baik dan beberapa 

berupa bangunan baru 

Dipertahankan 

2 Apartement  Terdapat 

apartement 

(Aston 

Apartement) 

Cukup baik Dipertahankan 

3 Pasar / pusat 

perbelanjaan 

Terdapat pasar 

purwosari, mall 

robinson, dan 

mall IT center 

point solo dan 

retail-retail 

Pasar purwosari kurang 

terawat (terdapat rencana 

perombakan), untuk mall 

IT center point solo 

kurang tertata dengan 

baik sehingga banyak 

retail yang didalam 

bangunan kurang terjual, 

sedangkan retail 

disepanjang jalan 

berbeda-beda dan tidak 

memiliki konsep yang 

menyatu 

Diperbaiki dan 

ditata ulang 

4 Pertokoan Terdapat 

beberapa toko di 

jalan agus salim 

Cukup baik Dipertahankan 
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5 Permukiman  Terdapat 

permukimam 

yang cukup 

padat 

Padat, pada sepanjang 

jalur kereta kurang rapi 

dan sedikit kumuh 

Dipertahankan 

dengan sedikit 

pemindahan 

beberapa rumah 

6 Trasnportasi 

umum 

Terdapat halte 

bus BST, Stasiun 

Purwosari dan 

Sub Terminal 

Kerten 

Cukup baik, tetapi 

dengan adanya 

pembangunan Fly Over 

perlu penataan ulang 

integrasi anatar 

bangunan dan 

transportasi 

Diperbaiki dan 

ditata ulang 

7 Ruang publik 

atau Ruang 

terbuka Hijau 

Hanya berupa 

RTH yang kecil 

Kurang  Ditambah, 

diperbaiki dan 

ditata ulang 

8 Pedestrian Terdapat 

pedestrian yang 

cukup hanya 

pada samping 

jalan slamet 

riyadi 

Cukup baik, tetapi 

pemfungsiannya menjadi 

salah dikarenakan 

dijadikan lahan parkir 

dan tidak terdapat 

peneduh yang cukup, 

sehingga jarang yang 

menggunakan. Untuk 

kawasan sekitar belum 

terdapat jalan pedestrian 

sehingga belum saling 

terhubung dengan 

fasilitas yang ada 

Diperbaiki dan 

ditata ulang  

9 Parkir  Terdapat fasilitas 

parkir di bahu 

jalan, dan 

beberapa 

Kurang, dikarenakan 

banyak yang masih 

menggunakan bahu jalan 

dan pedestrian 

dikarenakan beberapa 

Ditambah, 

diperbaiki dan 

ditata ulang 
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Sumber : Data Penulis, 2018 

Gambar 2 Peta Fokus Perencanaa Kawasan dan Site 

Sumber : Data Penulis, 2018 

bangunan juga 

menyediakan 

bagunan terutama retail 

belum menyediakan 

lahan parkir 

10 Fasilitas lain Dekat dengan 

kawasan wisata 

Barik Laweyan 

Cukup baik Dipertahankan  

 

Berdasarkan tabel di atas maka dapat ditentukan perencanaan, penataan, dan 

pembangunan apa saja yang diperlukan untuk menunjang dan memperbaiki kawasan 

Central Business Purwosari, yaitu sebagai berikut : 

a. Perencanaan dan penataan ulang dengan penyatuan bangunan retail menjadi satu 

kesatuan dengan konsep mall terbuka dan terhubung dengan fasilitas lainnya. 

b. Penataan dan manajemen ulang sirkulasi lalu lintas dan perletakan halte bis BST 

dan juga jalur penghubung atar bangunan dan trasnportasi agar mudah diakses 

masyarakat atau pengguna. 

c. Pembangunan ruang publik dan atau ruang terbuka hijau yang diperlukan dengan 

pemanfaatan ruang bawah jembatan layang (Fly Over). 

d. Perencanaan dan penataan ulang jalur pedestrian sehingga dapat memberikan rasa 

nyaman dan menarik masyarakat untuk berjalan kaki. 

e. Perencanaan pembangunan dan penataan ulang fasilitas parkir dengan 

mengadakan gedung parkir yang menyatu dengan mall atau bangunan retail dan 

dapat diakses oleh fasilitas lainnya. 
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Gambar 3 Sirkulasi Lalu Lintas dengan Fly Over Hasil Analisis 

Sumber : Data Penulis, 2018 

3.1.2 Sirkulasi Lalu Lintas  

Existing sirkulasi lalu lintas kawasan yaitu pada Jalan Slamet Riyadi dari 

pertigaan Purwosari sampai dengan perempatan Kantor SATLANTAS, 

diberlakukan sistem satu arah dengan jalur kontra flow untuk Bis BST 

(Angkutan Umum) dengan luas jalan kurang lebih 15m dengan jalur lambat 

dengan pembatas vegetasi di kiri (7m) dan pedestrian dengan pembatas jalan 

berupa vegetasi di kanan (10m). Setelah pembangunan Fly Over dan dilakukan 

manajemen lalu lintas maka didapati sirkulasi lalu lintas tidak terlalu banyak 

yang berubah, hanya pada pengalihan jalur Bis BST dan jalur perlintasan 

sebidang kereta api yang ditutup sehingga jalur yang mendekati perlintasan 

digunakan sebagai putar arah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3 Integrasi Bangunan dan Transportasi Umum 

Melakukan perpindahan perletakan halte Bus BST yang diletakkan mendekati 

persimpangan agar dapat menjangkau banyak tempat serta Pengalihan jalur 

Bus BST yaitu pada jalur pulang koridor 1 menjadi (Jl. Wahidin-Jl. Slamet 

Riyadi-Jl. Perintis Kemerdekaan-Jl. DR. Radjiman-Jl. K.H. Agus Salim-Jl. 

Ahmad Yani-Terminal Kartasura-Bandara Adisoemarmo). Sedangkan jalur 

(koridor) yang lainnya tetap sama hanya saja tidak berhenti di Stasiun 

Purwosari.  

 

 

 

Ket : Jalur putus-putus sirkulasi dibawah Fly 
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Gambar 4 Perletakan Halte dan Jalur Bus BST serta Pedestrian 

Sumber : Data Penulis, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penataan dan pembangunan jalur pedestrian dan penghubung dengan 

rincian seperti pada gambar yaitu jalur garis merah merupakan Pedestrian dan 

jalur garis hijau pada rel kereta merupakan Jembatan Penyeberangan pejalan 

kaki guna menghubungkan jalur pejalan kaki (dikarenakan jalur perlintasan 

sebidang ditutup). Jalur pedestrian yang diterapkan dibagi menjadi 2 bagian 

yaitu bagi pesepeda dan pejalan kaki, diberikan pelengkap berupa lampu 

penerangan, tempat duduk, vegetasi yang sesuai (ukuran dan jenis) untuk 

meberikan rasa nyaman bagi pengguna.  

Sedangkan untuk jembatan penyeberangan diatas rel kereta (garis 

hijau) menggunakan jembatan baja dengan penutup dan letaknya disesuaikan 

untuk keselamatan karena berdekatan dengan Fly Over. Ketinggian sesuai 

dengan peraturan yaitu 6.5 m dengan lebar minimum 2 m, serta menyediakan 

juga untuk penyandang cacat atau pengguna berkebutuhan khusus (ram, lift, 

dll).  

3.1.4 Perumahan Bantaran Rel Kereta Api 

Pada bantaran rel kereta Purwosari banyak terdapat rumah, PKL, toko 

atau warung dan sebagainya yang berdiri pada lahan miliki PT. KAI yang 

merupakan area hijau jalur kereta. Bangunan-bangunan tersebut direlokasi 

dengan dibuatkan Rumah susun di tanah yang dibeli dari PT. Bengawan Mitra 

Sejahtera yang sudah tidak terpakai lagi, sehingga lahan bantaran rel dapat 

dijadikan ruang terbuka hijau dan area selamat jalur kereta api. 
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Gambar 5 Relokasi Bangunan Bantaran Rel Kereta Purwosari 

Sumber : Data Penulis, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relokasi bangunan bantaran rel kereta api (area biru) Purwosari ke 

rumah rusun di lahan yang dibeli dari PT. Bengawan Mitra Sejahtera (area 

kuning). Sehingga area bantaran rel dapat digunakan menjadi jalur aman dan 

Ruang Terbuka Hijau (RTH). 

3.1.5 Penerapan Green City  

Terdapat 8 atribut kota hijau diantaranya, Green Planing and Design, Green 

Building, Green Open Space, Green Community, Green Water, Green Energy, 

Green Waste, dan Green Transportation. Beberapa penerapanya dalam 

perencanaan konsep makro, yaitu : 

(1) Green Open Space 

Pembuatan open space (ruang publik atau ruang terbuka hijau) dengan 

pemanfaatan ruang pada bawah jembatan layag atau Fly Over dan juga 

bantaran rel kereta api Purwosari. Adanya ruang terbuka ini diharapkan 

dapat menampung kegiatan disekitarnya dan juga dapat mereduksi polusi 

udara yang terjadi di kawasan central business (karena banyaknya 

kendaraan). 

(2) Green Community 

Bekerjasama dengan masyarakat dan juga komunitas hijau dalam 

menciptakan kota hijau, serta dalam pemanfaatan ruang bawah jembatan 

layang atau Fly Over yang dapat berupa kegiatan kumpul sosialisai, 

penanaman pohon atau tanaman, dan kegiatan lainnya. 

(3) Green Water 
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Gambar 6 Pemanfaatan Air Huja dari Jembatan Layang untuk Menyirami Tanaman 

Sumber : Dokumen Penulis, 2018 

 

Mengajak masyarakat dalam berhemat dan efisien dalam penggunaan air, 

dan juga pemanfaatan air hujan di kawasan central business tersebut. 

Pemanfaatan ini yaitu dengan menampung air hujan yang dapat digunakan 

untuk menyirami tanaman maupun kegiatan ringan seperti cuci tangan, 

wudhu, dll. 

 

 

 

 

 

 

 

(4) Green Energy 

Penggunaan lampu penerangan jalan, pedestrian, ruang publik dengan 

energi dari panel surya. 

(5) Green Waste  

Malakukan pemisahan sampah organik dan anorganik dengan penyediaan 

tempat sampah yang berbeda. Pengelolaan sampah dapat bekerjasama 

dengan komunitas hijau untuk dapat didaur ulang menjadi sesuatu yang 

dapat digunakan lagi. 

(6) Green Transportation 

Merencanakan sistem transportasi yang ramah lingkungan, dapat juga 

dengan membuat pedestrian, jembatan penyeberangan, terowongan 

penyeberangan, dan jalur peseda yang menarik masyarakat. Serta 

menghubungkan transportasi umum dengan berbagai tempat serta 

perletakan halte dan jalur diperbanyak sehingga mudah dijangkau oleh 

masyarakat. 

(7) Green Building {akan dibahas pada analisa Mikro (konsep green 

building/architecture) pada point selanjutnya}. 

3.2 Analisa dan Konsep Mikro (Site) 

Berdasarkan tabel dan hasil analisa pada konsep makro didapatkan bangunan yang 

perlu ditata dan diadakan sebagai fasilitas penunjang dan perbaikan kawasan 
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Gambar 8 Orientasi Hasil Analisis 

Sumber : Data Penulis, 2018 

Gambar 7 pencapaian dan Sirkulasi Site 

Sumber : Data Penulis, 2018 

Central Business Purwosai yaitu, (1) penataan dan perencanaan ulang Bangunan 

Retail pada fokus site; dan (2) penyediaan Fasilitas Parkir (gedung parkir) yang 

mencukupi kebutuhan lahan parkir kawasan tersebut. 

3.2.1 Analisa Sirkulasi dan Pencapaian Site 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Entrance (ME) di bagian timur site dan Side Entrance melalui barat site. 

Pintu masuk utama diletakkan pada timur site menghadap jalan utama Slamet 

Riyadi sedangkan pintu dua melalui jalan Agus Salim. Jalur keluar dapat 

melalui depan ke Jalan Slamet Riyadi atau melalu samping timur ke Jalan 

Perintis Kemerdekaan. Jalur masuk dan keluar dipisah agar tidak terjadi Cross 

Circulation. 

3.2.2 Analisa Orientasi Bangunan 
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Gambar 9 Hasil Analisa Matahari 

Sumber : Data Penulis, 2018 

Gambar 10 Hasil Analisa View dan Angin 

Sumber : Data Penulis, 2018 

Orientasi bangunan menghadap kearah jalan raya/flyover (garis merah) dan 

lainnya menghadap kesekitar bangunan menyesuaikan bentuk bangunan (garis 

merah muda). 

3.2.3 Analisa Respon Matahari 

Arah hadap bukaan untuk memasukkan pencahayan alami yaitu melalui utara 

dan selatan, sedangkan radiasi atau panas langsung matahari dari bukaan 

dikarenakan orientasi dikurangi dengan memberikan penghalang berupa 

vegetasi (area hijau), menggunakan secondary skin, dan material lain berupa 

kaca berfilm, solar windows, dan sebagainya (area ungu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4 Analisa Potensi View dan Angin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

View masuk yang baik (luar ke dalam) bangunan didapat dari Fly Over, 

perempatan, dan Omah Lowo (area abu-abu), sedangkan view keluar dapat 
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Gambar 11 Hasil Analisa Zonifikasi 

Sumber : Data Penulis, 2018 

diberikan ke arah Fly Over atau sesuai arah angin sebagai penarik perhatian 

pengunjung. Respon angin berupa bukaan pada bagian tenggara, selatan, dan 

utara (area biru) sehingga dapat memanfaatkan penghawaan alami sebaik 

mungkin (angin dapat masuk dan keluar). 

3.2.5 Analisa Zonifikasi 

Zonifikasi dilakukan dengan cara horizontal yaitu berdasarkan sifat 

kegiatannya yang dibagi menjadi Zona Publik, Zona Semi Publik, Zona Privat, 

Zona Semi Privat, dan Zona Service. Perencanaan bangunan untuk retail yaitu 

4 - 5 lantai dan untuk parkir menyesuaikan perhitungan kebutuhan SRP. 

Berdasar perencanaan tersebut pereletakkan zona publik mendekati tempat 

umum atau pintu masuk utama dan jalan utama, sedangkan zona semi publik 

diletakkan pada bagian tengah site dan lantai pertengahan, zona privat 

ditempatkan mendekatai SE atau dibelakang site dan lantai atas, kemudian 

zona servis diletakkan dengan sistem sentralisasi.   

 

 

3.3 Analisa dan Konsep Ruang 

3.3.1 Analisa Kebutuhan Ruang 

Kebutuhan akan ruang di tentukan berdasarkan beberapa pertimbangan yaitu, 

(a) Macam dan Sifat kegiatan; (b) Pengelompokan kegiatan; dan (c) Kapasitas. 

Adapun pembagian jenis ruang berdasarkan perencanaan yang dibangun (retail 

berupa pusat perdagangan dan gedung parkir), diantaranya (1) Kegiatan parkir; 

(2) Kegiatan Pengelola atau Kantor; (3) Kegiatan Perdagangan atau retail; (4) 

Kegiatan Operasional; (5) kegiatan pendukung setiap kegiatan lainnya. 
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3.3.2 Analisa Besaran Ruang 

Dalam perencanaan pembangunan gedung parkir penulis menggunakan 

Pedoman Teknis Penyelenggaraan Lahan Parkir (Departemen Perhubungan 

Jendral Perhubungan Darat)  untuk pusat perdagangan dan pusat perkantoran, 

sedangkan hotel atau penginapan dianggap sudah disediakan pada bangunan 

tersebut. Perhitungan yang dipergunakan berdasarkan perkiraan untuk 

menampung kebutuhan parkir yang ada di kawasan Central Business 

Purwosari.  Sehingga didapati  SRP untuk Pusat Perdagangan (diambil luasan 

terbesar 200.000m²) yaitu 1502 dan Pusat Perkantoran (diambil jumlah 

karyawan terbanyak 5.000 orang) yaitu 249 untuk Administrasi dan 302 untuk 

Pelayanan Umum. Permbagian sarana untuk mobil dan motor dengan 

perbandingan 1 : 3, maka didapati perhitungan sebagai berikut :  

a. Pusat Perdagangan (SRP 1502) 

Mobil : 400 ; Motor : 1.200  

b. Pusat Perkantoran (SRP Administrasi 249 dan SRP Pelayanan Umum 302) 

 Administrasi (Mobil : 100 ; Motor : 200) 

 Pelayanan Umum (Mobil : 100; Motor : 250) 

Dari perhitungan diatas maka didapati jumlah Satuan Ruang Parkir 

(SRP) yang harus disediakan, yaitu : 

a. Mobil : 400 + 100 + 100 = 600 

b. Motor  : 1.200 + 200 + 250 = 1.650 

 Total = 2.250 SRP 

Berikut besaran ruang untuk perencanaan pembangunan bangunan 

pusat perdagangan dan gedung parkir  : 

a. Gedung parkir 

Kegiatan Parkir   : 15.169 m² 

Kegiatan Pendukung   : 52,3 m² 

Total     : 15.200,5 m² 

b. Gedung Pusat Perdagangan (Mall Retail) 

Kegiatan Pengelola/Kantor  : 629,7 m² 

Kegiatan Pendukung   : 101,05 m² 

Kegiatan Perdagangan/Retail  : 7.134,15 m² 
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Kegiatan Pendukung   : 1.248,5 m² 

Kegiatan Operasioanl   : 1.684,7 m² 

Total     : 10.798,1 m² 

Berdasarkan hitungan diatas maka dapat diperkirakan jumlah lantai 

yang diperlukan yaitu : 

Luas Lahan : ± 23. 00 m² (23.064 m² / 2.306 Ha) + Pedestrian didepan lahan 

menghadap Jalan Slamet Riyadi (10m x 425m = ±4.240.5). Dari luasan 

tersebut 6.000m² digunakan untuk bangunan Gedung Parkir dan sisanya 

17.000m²  digunakan untuk pusat perdagangan (Mall Retail).  

Perhitungan KDB dan KLB/FAR, sebagai berikut : 

a. Bangunan Gedung Parkir  

KDB  : 80% x 6.000 = 4.800 m² 

FAR / KLB : 15.221,3 dibagi 4.800 = 3,17 (maka memenuhi peraturan 

: 18) 

Perencanaan bangunan 20-25 lantai. 

b. Bangunan Pusat Perdagangan (Mall Retail) > KDB 60%  

 KDB  : 60% x 17.000 = 10.200 m² 

FAR / KLB : 10.798,1 dibagi 10.200 = 1,06 (maka memenuhi peraturan 

: 18) 

 Perencanaan bangunan 4-5 lantai.  

3.4 Analisa dan Konsep Arsitektur 

3.4.1 Bentuk Bangunan 

Berdasarkan fungsi (mall retail dan parkir), sirkulasi (memutar/menerus), dan 

hasil analisa konsep site maka bentuk yang digunakan adalah perpaduan antara 

lingkaran, segiempat dan inovasi pengembangan dari kedua bentuk tersebut. 

Berikut penataan bentuk bangunan hasil analisa.  
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Gambar 12 Hasil Analisa Bentuk Mall Retail dan Gedung Parkir 

Sumber : Analisa Penulis (dokumen Penulis), 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2 Karakter dan Fasad Bangunan 

Konsep arsitektur yang digunakan dalam perancangan bangunan Mall Retail 

dan Gedung Parkir adalah pengabungan antara modern mediterania dengan 

tropis tradisional yang menyesuaikan dengan lingkungan sekitar serta 

penerapan bangunan hijau (green building/ architecture). Bangunan dibuat 

sistem terbuka dan menyatu dengan lingkungan sekitar dengan jalan-jalan, 

kursi, lampu, dan elemen furniture pendukung lainnya.   

Retail, Lobby, foodcourt dan fasilitas penunjang lainnya dibuat terbuka 

dengan taman, koridor dibagian tengahnya. Beberapa penerapan konsep 

arsitektur yang menjadi dasar munculnya fasad arsitektur dalam rancangan 

bangunan, diantaranya : 

a. Penerapan konsep mediterania yaitu pada kolom yang melengkung (dengan 

skin kayu yang ditata melengkung dan dikaitkan dengan kolom gantung) 

dan penggunaan warna yang hangat atau pastel serta material ubin mozaik.  

 

 

 

 

Gambar 13 Bangunan Arsitektur Mediterania 

Sumber : https://www.arsitag.com/blog/konsep-arsitektur-gaya-mediterania/ 

 

 

 

 

 

https://www.arsitag.com/blog/konsep-arsitektur-gaya-mediterania/
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b. Konsep modern terbuka yang berinteraksi dengan alam dengan 

penggunaan material modern baja, kaca, dan perlengkapan bangunan yang 

modern (fasilitas lift, eskalator, dll). 

c. Konsep tropis tradisional penerapannya dapat ditunjukkan pada taman 

hijau, atap, tritisan (menggunakan system balkon), dan bukaan jendela. 

Pada bagian dalam bangunan untuk pusat perdagangan (mall retail) 

fasad struktur dan utilitas di ekspos sebagai nilai estetika tambahan.  

3.4.3 Usulan Desain Bangunan Kawasan Sekitar 

Bangunan sekitar kawasan Central Business Purwosari menyesuaikan dengan 

bangunan utama pusat perdagangan dan penataan pedestrian dibagian utara 

atau sejajar Stasiun disamakan dengan pedestrian depan bangunan pusat 

perdagangan. Warna cat menggunakan cat warna pastel atau hangat 

menerapkan konsep mediterania dan diberikan tambahan fasad atau tapak 

dengan kolom yang lengkung. Pedestrian diberikan bergola dengan 

penempatan menyesuaikan yang tertata rapi. 

3.5 Analisa dan Konsep Struktur 

3.5.1 Rangka Bangunan 

Pada bangunan yang butuh kekuatan besar karena tumpuan beban yang cukup 

besar (gedung parkir sistem otomatis) menggunakan sistem struktur rangka 

(kolom balok) dengan menggunakan material baja profil. Sedangkan untuk 

bangunan gedung parkir sistem tradisional (manual) dan pusat perdagangan 

(mall retail) menggunakan sistem rangka kolom balok dengan beton bertulang 

dan campuran baja profil (untuk lantai atas). Untuk rangka atap meggunakan 

baja dan untuk plat lantai dengan beton bertulang (2 tumpuan sejajar). 

3.5.2 Material Bahan Bangunan 

(1) Struktur  

 Bore Pile dan Atap baja 

(2) Arsitektur  

 Lantai  

Beberapa material lantai yang digunakan, diantaranya Grass Block, 

Paving Block, Ubin Mozaik, Keramik, dan sebagainya yang mendukung 

konsep. 
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 Dinding 

Material dinding yang digunakan  antara lain, Bata Ringan, Kaca, Cat 

dinding, jendela kayu dan aluminium, kayu, dan sebagainya. 

 Material bangunan daur ulang seperti jedela, pintu bekas (kuno) dan 

sebagainya sebagai penambah nilai estetika bangunan. 

3.6 Analisa dan Konsep Utilitas 

3.6.1 Transportasi Bangunan 

Pada bangunan pusat perdagangan (mall retail) untuk horizontalnya koridor 

dan ruang terbuka diperbesar sehingga memberikan kesan dan pandangan luas, 

juga terbuka menyatu dengan lingkungan. Transportasi vertikal mengunakan 

tangga dan juga lift dikarenakan bangunan lebih dari 3 lantai. Penambahan alat 

eskalator hanya untuk penghubung lantai pertengahan ke lantai atas, sedangkan 

pertengahan ke lantai bawah menggunakan tangga dan ramp. 

3.6.2 Kebakaran 

Proteksi kebakaran dalam bangunan yang di gunakan dengan pertimbangan 

keamanan karena bangunan menampung banyak orang dengan kegiatan yang 

dapat beragam, diantaranya : 

 Bangunan gedung parkir (sprinkler dan Hydrant) 

 Bangunan pusat perbelanjaan atau mall retail (sprinkler, hydrant, APAR, 

tangga darurat, dan lift kebakaran) 

3.6.3 Plumbing Air Bersih dan Drainase 

Sistem jaringan air bersih menggunakan sistem down feed distribution dengan 

sumber air PDAM dan Air tanah. Cara kerja sistem ini yaitu air dari sumber air 

ditampung di groundtank, lalu dipompa ke atas lalu ditampung di uppertank, 

kemudian di distribusikan dengan pipa-pipa secara gravitasi dan juga dibantu 

pompa agar distribusi air dalam gedung merata. Sedangkan untuk pengairan 

sprinkler menggunakan sistem pompa dari bawah bangunan sehingga tidak 

menimbulkan kebocoran atau air menetes air pada pipa sprinkler. 

3.6.4 Kelistrikan dan Pendingin Ruangan 

Listrik yang digunakan bersumber dari PLN dengan Genset sebagai sumber 

listrik cadang (darurat). Perletakannya di basement dengan memperhatikan 

kondisi lingkungan dan kebisingan yang ditimbulkan. Sedangkan 
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Gambar 14 Vertical Garden atau Green Roof/Wall 

Sumber : https://livewall.com/portfolio-item/make-parking-more-pleasant/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pengkondisian udara pada bangunan menggunakan dua sistem yaitu, alami dan 

buatan. Pengkondisian alami dengan bukaan dan vegetasi yang ada pada 

bangunan dan untuk sistem buatan atau pendingin ruangan menggunakan 

sistem central dengan AHU, dengan pertimbangan karena seluruh kegiatan 

hampir sama dan pengontrolan lebih mudah karena jadi satu.  

3.7 Analisa dan Konsep Green Architecture 

Penerapan konsep green architecture (building) pada perencanaan bangunan pusat 

perdagangan dan gedung pakir diantaranya : 

(1) Penggunaan Solar Windows yang sistem kerja sama dengan Solar Panel hanya 

saja pemfungsianya sebagai jendela. Dapat berfungsi ganda juga sebagai 

secodary skin karena dapat mereduksi radiasi panas yang masuk.  

(2) Penggunaan secondary skin untuk mengurangi silau dan panas yang masuk. 

Penggunaannya pada bagian luar bangunan yang menghadap jalan utama, hal 

ini juga sebagai penambah estetika bangunan dan penerapan konsep modern. 

(3) Open space bangunan dengan sistem bangunan yang terbuka dan vegetasi 

dalam bangunan, balkon dengan tanaman (vertikal garden atau tanaman 

rambat) untuk mereduksi silau dan penghawaan alami, dan green roof pada 

atap. 

 

 

 

 

 

 

 

(4) Water treatment atau pengelolaan limbah air pada bangunan sehingga dapat 

digunakan kembali untuk menyiram tanaman atau air flash toilet. 

4. PENUTUP 

Hasil desain yang dikeluarkan adalah sebagai berikut : 

(1) Desain (redesain) kawasan Central Business Purwosari dengan menerapkan   

efisiensi massa dan penggunaan ruang kota. 

(2)  Pemanfaatan ruang bawah Jembatan Layang. 

https://livewall.com/portfolio-item/make-parking-more-pleasant/
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(3) Desain sirkulasi dan integrasi kawasan Central Business dengan transportasi   

      umum yang baik. 

(4) Desain menggunakan pendekatan green city architecture.  

Penerapan ide desain atau hasil Redesain Central Business District Area 

Purwosari Surakarta dengan Pendeketan Green City Architecture diharapkan dapat 

menyelesaikan permasalahan kemacetan, lahan parkir, dan pemanasan global Kota 

Surakarta. 
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