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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Deskripsi Judul 

Sriwedari : Nama sebuah kompleks taman di Kecamatan   

Laweyan, Kota Surakarta sejak era Pakubuwana X. 

(sastra.org, 2018) 

Central : Kata dari Bahasa Inggris yang berarti pusat, yaitu 

tempat yang letaknya di bagian tengah. (KBBI, 

2018) 

Park  : Kata dari Bahasa Inggris yang berarti taman, yaitu 

kebun yang ditanami dengan bunga-bunga dan 

sebagainya. (KBBI, 2018) 

Pusat : Tempat yang letaknya di bagian tengah. (KBBI, 

2018) 

Kegiatan : Salah satu kegiatan kerja yang dilaksanakan dalam 

tiap bagian. (KBBI, 2018) 

Masyarakat :  Anggota, keluarga, perkumpulan. (KBBI, 2018) 

Kota :  Daerah permukiman yang terdiri atas bangunan 

rumah yang merupakan kesatuan tempat tinggal dari 

berbagai lapisan masyarakat. (KBBI, 2018) 

Solo : Nama sebuah kota di Karesidenan Surakarta Jawa 

Tengah Indonesia. 

Berdasarkan uraian kata di atas, maka judul Sriwedari Central Park 

Sebagai Pusat Kegiatan Masyarakat Kota Solo merupakan sebuah taman 

pusat kota di Solo sebagai sarana rekreasi, pendidikan dan pengembangan 

yang mewadahi berbagai kegiatan dalam melakukan aktivitas yang dikemas 

dalam bentuk ruang terbuka hijau. 
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1.2 Latar belakang 

1.2.1 Taman Sriwedari sebagai taman pusat di Kota Solo  

Solo merupakan salah satu kota yang berkembang di Indonesia 

saat ini. Kota Solo juga merupakan kota terbesar ketiga di pulau Jawa 

bagian selatan setelah Bandung dan Malang menurut jumlah 

penduduk (Wikimapia, 2018). Solo merupakan salah satu kota yang 

mempunyai potensi besar akan tetapi kurang dukungan promosi dari 

masyarakatnya (Eka Fitriani, 2017).  Potensi besar dari kota Solo 

adalah kebudayaan dan peninggalan - peninggalan sejarahnya. 

Beberapa peninggalan sejarah di kota Solo yang terkenal adalah 

Keraton Kasunanan Surakarta, Mangkunegaran dan  Taman 

Sriwedari.  

Sebagai salah satu kota dengan penduduk yang padat, 

pemerintah kota Solo telah menyediakan beberapa fasilitas umum 

(public space) sebagai sarana pelengkap kebutuhan masyarakat. 

Contohnya beberapa public space seperti city walk di area jalan 

Slamet Riyadi. Solo juga mempunyai beberapa taman sebagai public 

space yang bisa dikunjungi dijam tertentu yaitu Taman Sriwedari dan 

Taman Balaikambang. Taman Sriwedari dan Taman Balaikambang 

merupakan taman peninggalan sejarah. Taman yang masih aktif 

beroperasi adalah Taman Balaikambang, sedangkan Taman Sriwedari 

sudah nonaktif sebagai taman dikarenakan beberapa pembangunan 

dan perubahan fungsi ruang. 

Sangat disayangkan apabila Taman Sriwedari yang terletak di 

jantung kota diabaikan dan disalah gunakan fungsinya oleh penduduk. 

Padahal Taman Sriwedari merupakan salah satu identitas kota Solo 

dimasa kejayaan Kasunanan Surakarta (Harjana, Yasa. 1926). Taman 

Sriwedari mulanya berfungsi sebagai taman hiburan dan tempat 

peristirahatan bagi raja dan keluarganya, maka Taman Sriwedari 

dikenal sebagai Kebon Raja. Hingga paruh akhir abad ke-20, media 

massa kerap menyebut lokasi tersebut sebagai Bonraja, akronim dari 

Kebon Raja (Harjana, Yasa. 1926). 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bandung
https://id.wikipedia.org/wiki/Malang
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Gambar 1.1 Taman Sriwedari Solo 1900 

Sumber : Tropen Museum 2018 

 

Kawasan seluas 400 m x 270 m itu pada tahun 1905 diisi dengan 

berbagai tumbuh-tumbuhan, bunga-bungaan, dan hewan-hewan 

buruan yang dipisahkan menurut jenisnya (Harjana, Yasa. 1926). 

Pengembalian fungsi Taman Sriwedari seperti sediakala 

sangatlah penting karena dengan dikembalikannya fungsi Taman 

Sriwedari maka sejarah tidak akan terlupakan. Dengan kembalinya 

fungsi Taman Sriwedari angka ruang terbuka hijau di kota Solo 

meningkat dan wadah untuk kegiatan masyarakat dalam melakukan 

berbagai aktivitaspun makin luas. 

Pemerintah sudah melakukan banyak pengembangan di daerah 

wisata dan memberi fasilitas yang dirasa cukup akan tetapi dalam 

pengembangan ruang terbuka hijau sebagai sarana public space seperti 

taman dirasa masih kurang. Karena dengan peringkat kota terbesar 

ketiga di Jawa bagian selatan, Solo hanya mempunyai 2 taman kota 

yang aktif yaitu Taman Balaikambang dan taman disekitar Stadion 

Manahan.  

Ada beberapa public space yang disediakan pemkot Solo seperti 

taman depan bank BI dan Taman Sriwedari, akan tetapi jauh dari 

sebutan taman dikarenakan tidak ada unsur taman didalamnya. Pada 

taman Sriwedari sendiri hanya ada beberapa pohon besar yang 

rindang, tidak ada bangku umum, jika diteliti lagi taman Sriwedari ini 

tidak termasuk dalam konsep taman. Hanya public space tempat 

berkumpulnya masyarakat yang difasilitasi wifi.  
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Maka dari itu alangkah baik jika Taman Sriwedari difungsikan 

seperti sediakala dan benar-benar menjadi taman pusat (Central Park) 

di Solo yang nyaman bagi semua kalangan masyarakat.  

 

          

             Gambar 1.2 Zonasi Wilayah Taman Sriwedari 

               Sumber: https://www.google.com/maps/place/Taman+Sriwedari+Srkrta (2018) 

 

1.2.2  Isu dan Tren Beraktifitas di Taman Kota 

“Tidak ada yang lebih menyenangkan dari pada taman umum. 

Udara segar, bunga dan tanaman hijau berlimpah, tempat yang 

sempurna untuk berpaling ketika kabut asap kehidupan kota membuat 

Anda terpuruk. Kota-kota di seluruh dunia telah meluangkan waktu, 

uang, dan upaya untuk mempercantik taman lokal mereka, mengubah 

ruang luas menjadi pusat komunitas yang dipenuhi dengan seni, 

musik, teater, dan makanan” (Laura Vitto, 2014). 

Taman kota di dunia merupakan akses publik nomor satu yang 

selalu dikunjungi masyarakat dari pagi hingga petang. Berbagai 

aktifitas dapat dilakukan di taman kota mulai dari piknik, olahraga, 

permainan, hingga atraksi dan pertunjukan. Menurut psikologi taman 

mempengaruhi kesehatan mental manusia  

Di kota New York 80 % masyarakat beraktifitas diluar ruangan 

saat musim semi tiba. Dari 75% dari 80% masyarakatnya beraktifitas 

di taman-taman kota New York. Masyarakat New York mencari 

hangat sinar matahari setelah sekian lama dilanda musim dingin. Saat 

musim semi tiba matahari terasa hangat. Masyarakat melakukan 
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kegiatan berjemur, membaca, piknik , berolahraga bahkan hanya 

sekedar berjalan-jalan dengan hewan peliharaan karena cuaca sangat 

indah.  

Taman kota merupakan destinasi terbaik dimusim semi karena 

bunga-bunga mulai bermekaran, langit yang biru, suasana ramai, 

serangga mulai keluar menambah keindahan musim semi. Itulah 

mengapa masayarakat New York benar-benar menyukai beraktifitas di 

taman kota pada musim semi karena indah dan damai.  

 

Salah satu taman di kota New York yang terkenal akan 

keindahannya hingga menjadi lokasi favorite pengambilan adegan 

film terletak di Manhattan yaitu Central Park. Central Park sudah 

menjadi ikon tersendiri untuk kota New York . Central Park menjadi 

salah satu destinasi wisata wajib ketika berkunjung ke Manhattan New 

York karena ke populerannya. Central Park sendiri terletak di jantung 

kota Manhattan New York. Taman yang mempunyai luas 3,41 km² 

sebenarnya merupakan hutan kota. Central Park menghubungkan 4 

wilayah berbeda disetiap sisinya. Pada sisi utara terdapat daerah 

bernama Harlem, disisi barat merupakan Upper West Side, disisi 

timur adalah Upper East side, dan sisi selatan merupakan Midtown 

Manhattan. 

 

 
          

    Gambar 1.3 Central Park 

                Sumber: www.framepool.com (2018) 

 

Di Indonesia taman kota melambungkan popularitasnya 

kembali setelah walikota Bandung Ridwan Kamil meresmikan 9 

http://www.framepool.com/
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taman kota di Bandung. Bandung yang memang dikenal dengan 

udaranya yang sejuk terus berinovasi agar kota Bandung bebas 

dari polusi dan pencemaran lingkungan dengan cara 

pengembangan dan pembangunan taman kota dan memfasilitasi 

sepeda yang dapat disewa oleh masyarakat di area-area sekitar 

taman. Inisiatif pemerintah kota Bandung lalu diikuti oleh kota-

kota lain di Indonesia. Di Solo sendiri sebenarnya kawasan Jalan 

Slamet Riyadi sudah termasuk kawasan yang rimbun akan 

pepohonan dan pemerintah sudah menyediakan city walk atau 

taman pedestrian agar warga Solo nyaman berjalan kaki atau 

jogging. Akan tetapi kurang dimanfaatkan atau kurang efektif. 

 

 

Gambar 1.4 City Walk 

Sumber: www. hidupdangaya.wordpress.com (2018) 

 

1.3 Rumusan Permasalahan 

1.3.1 Permasalahan 

Bagaimana konsep mengembangkan dan merancang Taman 

Sriwedari menjadi Sriwedari Central Park sebagai pusat kegiatan 

warga Solo yang mampu mendukung kegiatan masyarakat meliputi 

taman edukasi, pembelajaran kebudayaan dan  sejarah, olahraga, dan 

hobi ? 

1.3.2 Persoalan 

1. Penentuan ruang luar dan ruang dalam yang dibutuhkan dalam 

memfasilitasi kegiatan yang ada didalam konsep perancangan. 

http://www.alfathfarm.wordpress.com/
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2. Penentuan tapak yang tepat berdasarkan arsitektur ramah 

lingkungan dan jenis kegiatan sehingga dapat mendukung 

keberadaanya. 

3. Penentuan tata masa  yang tepat (site plan, blok plan). 

4. Penentuan fasade bangunan sesuai fungsi bangunan dan kaidah-

kaidah arsitektur . 

 

1.4 Tujuan dan Sasaran 

1.4.1  Tujuan  

Menghasilkan konsep pengembangan dan perancangan 

Sriwedari Central Park sebagai pusat kegiatan masyarakat kota Solo  

yang mampu mendukung kegiatan warga meliputi taman edukasi, 

kebudayaan dan sejarah, olahraga, dan hobi. 

1.4.2  Sasaran 

Menyusun konsep perencanaan dan pengembangan Sriwedari 

Central Park sebagai pusat kegiatan warga Solo yang berupa: 

1. Konsep ruang luar dan ruang dalam yang dibutuhkan dalam 

memfasilitasi kegiatan yang ada didalam konsep perancangan 

2. Konsep tapak yang tepat berdasarkan arsitektur ramah lingkungan 

dan jenis kegiatan sehingga dapat mendukung keberadaanya. 

3. Konsep tata masa  yang tepat (site plan, blok plan). 

4. Konsep tampilan fasade bangunan sesuai fungsi bangunan dan 

kaidah-kaidah arsitektur. 

1.5 Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara untuk 

mendapatkan data yang mendukung dalam penyusunan laporan ini, antara 

lain sebagai berikut: 

a. Studi Pustaka/Literatur 

Metode penelitian dilanjutkan dengan studi pustaka untuk 

mempelajari, memahami, dan mencari literatur serta data-data dari 

berbagai sumber baik dari buku, artikel maupun internet. 

b. Survey Lapangan 
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Yaitu pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung ke 

lapangan sehingga dapat diketahui kondisi eksisting, baik permasalahan 

maupun potensi yang dapat dikembangkan di lokasi tersebut. 

c. Studi Komparatif 

Melakukan perbandingan terhadap hasil observasi yang dilakukan 

pada beberapa objek serupa dan alternatif lokasi yang dipilih untuk 

analisa kriteria yang diterapkan pada bangunan yang dirancang. 

1.6 Analisa 

Menganalisis dan  mengidentifikasi data yang telah didapatkan dengan 

teori-teori yang berkaitan dan mendukung  sehingga didapatkan hasil 

kesimpulan yang akan menjadi acuan konsep perencanaan. 

1.7 Sistematika Penulisan  

BAB I : PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang yang akan dijadikan objek perancangan 

dengan mengangkat sebuah rumusan masalah untuk mencapai tujuan dan 

manfaat dari penelitian dengan metode yang sesuai dengan objek 

perancangan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi  tentang  dasar-dasar  dan  teori-teori  tentang  perancangan 

sebuah perpustakaan dan teori konsep arsitektur modern  serta teori-teori  

yang berkaitan dengan objek perancangan, studi banding, kesimpulan, dan 

gagasan perancangan. 

BAB III : GAMBARAN UMUM LOKASI PERENCANAAN 

Berisi tentang gambaran umum lokasi yang akan dijadikan sebagai 

tempat untuk perencanaan dan perancangan bangunan seperti lokasi dan 

lingkungann eksternalnya, aspek fisik dan kebijakan pembangunan dan 

sebagainya. 

BAB IV : ANALISA DAN KONSEP PERANCANGAN 

Bab ini berisi tentang gagasan perencanaan, analisa dan konsep 

struktur, dan konsep arsitektur, analisa dan konsep utilitas, analisa dan 

konsep struktur, analisa dan konsep pengkondisian ruang. 


