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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Deskripsi Judul 

Judul laporan studi DP3A yang diangkat yaitu, “SOLO CULINARY 

CENTER” untuk mengetahui dan memahami judul DP3A ini, maka akan diuraikan 

setiap katanya yang digunakan untuk menyusun judul laporan. 

Culinary : Dalam bahasa Inggris berarti hal urusan dapur yang 

berkenaan dengan keahlian masak-memasak (Chambers-

Essential English Dictionary. Chambers Harrap Publishers 

Ltd. : 1995). Dalam bahasa Indonesia diistilahkan dengan 

kata kuliner. 

Center : Menurut bahasa inggris yang berarti pusat atau tengah 

(google translate). 

Kota Solo : Kota yang mempunyai nama lain Kota Surakarta ini terletak 

di Provinsi Jawa Tengah bagian selatan. Kota yang terkenal 

dengan kebudayaan dan kesenian jawa. Kota yang terkenal 

juga dengan sungai Bengawan Solo. Letak geografis dari 

Kota Solo berada diantara 110° 45’ 15” – 110 °45’ 35” Bujur 

Timur, dan 70°56” Lintang Selatan (abstrak.ta.uns.ac.id). 

Menurut judul diatas, dapat dijelaskan akan adanya pembahasan tentang 

perencanaan dan perancangan yang membahas tentang pusat kuliner di kota Solo. 

1.2. Latar Belakang 

Kota Solo yang mempunyai nama lain kota Surakarta yang terletak di 

provinsi Jawa Tengah yang perekonomiannya sangatlah pesat, banyak bidang yang 

menunjang perekonomian kota Solo seperti, perdagangan, pariwisata, dan juga 

industri. Salah satu kota ternyaman yang ada di Indonesia, karena keramahtamaan 

masyarakat kota solo, budaya jawa yang masih melekat dimasyarakat kota solo, 

berbagai makanan khas kota Solo, berbagai acara tahunan. 
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Kota Solo yang terkenal dengan kulinernya karena itu, banyak sekali 

bermunculan pedagang kaki lima di kota Solo. Jumlah PKL di kota Solo selalu 

bertambah sampai saat ini. Lahan trotoar yang seharusnya berfungsi sebagai 

fasilitas untuk pejalan kaki digunakan untuk mendirikan tenda berjualan oleh PKL 

kota Solo. PKL tidak hanya memiliki dampak negatif dalam penataan kota, namun 

PKL juga memiliki dampak positif untuk salah satu perkembangan perekonomian 

kota Solo yang sudah diketahui masyarakat kota Solo lebih banyak berprofesi 

sebagai pedagang, karena itu pemerintah daerah kota Solo. Jumlah PKL yang 

semakin banyak, maka pemerintah daerah kota Surakarta membuat peraturan 

tentang PKL yang dibahas di Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 

2008 tentang pengelolahan yang respresentatif bagi pedagang kaki lima.  

Kota Solo dikenal juga dengan acara-acara dan festival yang diadakan setiap 

tahunnya oleh pemerintah kota Solo. Festival yang dikenal dan selalu ramai oleh 

masyarakat Solo maupun masyarakat luar Solo seperti, Festival Jenang, Solo 

Indonesia Culinary Festival (SICF), Solo Batik Carnival (SBC), Festival Payung, 

Solo International Performing Art (SIPA), dan masih banyak lagi festival-festival 

lainnya. SICF yang sangat terkenal dan salah satu acara besar tahunan yang 

diadakan oleh pemerintah kota Solo, acara yang menyajikan lebih dari 150 macam 

kuliner, mulai kuliner khas Solo sampai dengan kuliner modern. Antusias 

masyarakat Solo yang sangat ramai untuk mengunjungi dan menikmati kuliner 

yang sudah ada diacara SICF tersebut. Acara yang tidak kalah ramai dengan SICF 

yaitu, acara Festival Jenang yang menyajikan berbagai macam jenang seperti, 

jenang ketan ireng, jenang sumsum, jenang grendul, jenang mutioro, dan masih 

banyak macam jenang yang dibagikan secara gratis ke pengunjung festival jenang 

(pariwisatasolo.surakarta.go.id/event-festival). 
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Gambar 1: Pintu Masuk SICF 2018 

Sumber: solo.tribunnews.com , 2018 

 
Gambar 2: Salah Satu Stand SICF 2017 

Sumber: solo.tribunnews.com , 2017 

 
Gambar 3: Bagi-bagi Jenang Gratis SICF 

2018 

Sumber: indonesia-heritage.net 

 
Gambar 4: Suasana SICF 2018 

Sumber: solo.tribunnews.com , 2018 

 

Kalangan pencinta kuliner, kota Solo dikenal sebagai salah satu kota di 

Indonesia dengan banyak tempat kuliner yang lezat, dan banyak makanan dan 

minuman unik dan khas yang dapat ditemukan di kota Solo. Makanan dan minuman 

khas yang ada di kota Solo seperti, jajanan ledre, sego liwet, wedang dongo, wedang 

ronde, wedang asle, wedang kacang, tengkleng, selat, dawet ayu, dawet gempol, 

dan masih banyak makanan dan minuman khas yang dapat ditemui di kota Solo 

(pariwisatasolo.surakarta.go.id/kuliner). 

Acara tahunan kota Solo seperti, SICF dan festival-festival kuliner lainnya 

masih sering sekali berpindah-pindah tempat, karena tidak adanya tempat tetap 

untuk mengadakan sebuah acara tahunan di kota Solo. Kuliner di kota Solo 

sangatlah banyak dan tidak hanya berada disatu kawasan saja, namun hampir semua 

sudut di kota Solo pasti ada yang berjualan kuliner. Kuliner di kota Solo yang sudah 

terkenal seperti di daerah Kota Barat, Keprabon, Galabo, Manahan, dan sampai 

CFD pun banyak sekali yang menjual makanan maupun minuman khas kota Solo. 

Kota Solo ini cenderung hidup 24 jam untuk kuliner, karena banyaknya 

kuliner di kota Solo maka tidak pernah mati, setiap waktu pasti selalu ada yang 

jualan makanan maupun minuman, dan tidak hanya satu dua orang penjual yang 
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berjualan, namun banyak yang berjualan mulai dari pagi, siang, sore, malam sampai 

dengan dini hari pun kota Solo selalu dipenuhi dengan kuliner. 

Kelas memasak dengan waktu yang singkat di kota Solo masih jarang 

dijumpai. Kota Solo termasuk banyak untuk sekolah kejuruan memasak, mulai dari 

SMK dan Universitas. 

Makanan dan minuman halal adalah salah satu hal terwajib yang harus 

diketahui setiap umat muslim sebelum mencobanya. Halal masih kadang sering 

tidak benar-benar diperhatikan oleh penjual makanan maupun minuman. Culinary 

Center yang akan dirancang ini mempunyai konsep salah satunya halal, semua yang 

dapat masuk dan menyewa stand di Culinary Center ini hanya kuliner yang halal. 

Culinary Center di Kota Solo ini mempunyai konsep yang bertujuan untuk 

dijadikan salah satu destinasi wisata kuliner yang ada di kota Solo. Menikmati dan 

mencicipi semua jenis makanan dan minuman unik dan khas yang ada di kota Solo 

dengan berbagai macam atraksi atraksi wisata lainnya. Menyediakan edukasi 

belajar memasak untuk para pengunjung, agar di Culinary Center ini tidak hanya 

sekedar menyantap makanan, namun juga edukasi yang disediakan. Menyediakan 

tempat untuk mengadakan suatu acara kuliner. 

Festival-festival kuliner yang diadakan di kota Solo selalu ramai pada 

suasana malam hari, karena itu Culinary Center akan membuat atraksi malam hari, 

seperti night scape untuk hiburan pengunjung malam hari. 

1.3. Permasalahan 

1. Bagaimana mencari site lokasi yang tepat untuk culinary center? 

2. Bagaimana menata PKL kota Solo di culinary center? 

3. Bagaimana menata lansekap untuk culinary center? 

1.4. Tujuan dan Sasaran 

1.4.1. Tujuan 

1. Menentukan site lokasi untuk culinary center yang tepat. 

2. Memberikan tempat untuk acara kuliner tahunan, bulanan, dan 

harian kota Solo. 
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3. Mewadahi pedagang kaki lima yang masih belum ditata oleh 

pemerintah kota Solo. 

4. Membuka kelas edukasi tentang bagaimana cara memasak. 

1.4.2. Sasaran 

Sasaran dalam perencanaan dan perancangan culinary center di kota 

Solo yaitu, seluruh pedagang makanan dan minuman kota Solo dan 

beberapa pedagang kaki lima yang belum ditata oleh pemerintah kota Solo. 

1.5. Lingkup Pembahasan 

Lingkup pembahasan pada konsep perancanaan dan perancangan solo 

culinary center ini mencakup dalam lingkup arsitektur yang akan ditekankan pada 

kawasan yang memiliki standar yang dapat memenuhi fasilitas yang dibutuhkan. 

1.6. Metode Pembahasan 

1.6.1. Pengumpulan Data 

Data Premier 

a. Observasi 

Menggunakan teknik observasi langsung di lapangan untuk 

mmendapatkan data fisik lokasi, tata eksisting, dan sarana 

prasana yang ada dilokasi dengan valid. 

b. Studi Literatur 

Mengkaji studi literatur yang sama dalam pembahasan, yang 

kemudian digunakan untuk perbandingan pembahasan. 

c. Interview 

Menggunakan metode interview untuk mendapatkan data 

langsung dari sumbernya. 

1.6.2. Analisis 

Merupakan proses menguraikan dan merangkum suatu 

pembahasan yang didapat dari data-data yang terkait dengan 

pembahasan yang kemudian ditarik dengan kesimpulan. 
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1.7. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang digunakan dalam pembahasan penelitian tugas 

akhir ini terdiri dari empat bagian, seperti berikut: 

BAB I  

Pendahuluan, yang berisi tentang deskripsi judul, latar belakang, rumusan 

permasalahan, tujuan dan sasaran, lingkup pembahasan, metode pembahasan, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II 

Tinjauan Pustaka, yang berisi tentang kajian obyek yang sesuai dengan judul yang 

dibahas, studi kasus yang ada di lapangan atau literatur, dan elemenen perancangan 

yang terkait dengan standar pembahasan. 

BAB III 

Gambaran Umum Lokasi dan Gambaran Perencanaan, yang berisi tentang data fisik 

lokasi, data sebaran aktifitas dalam 5 tahun terakhir yang valid, gagasan 

perancangan, dan lokasi site yang akan digunakan. 

BAB IV 

Analisis Pendekatan dan Konsep Perencanaan dan Perancangan, yang berisi tentang 

analisa dan konsep pembahasan secara luas, dan analisa dan konsep yang mencakup 

lokasi site. 

 

 

 

 

 

 

 

 


