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REVITALISASI ALUN-ALUN UTARA KERATON SURAKARTA 

SEBAGAI UNSUR PENGUAT CITRA POSITIF KOTA 

DENGAN KONSEP ECO CULTURAL TOURISM 

Abstrak 

Seperti halnya, pada Kawasan Alun-Alun Utara Keraton Surakarta dahulu 

merupakan kesatuan dari komplek bangunan Keraton dan memiliki makna sakral 

dalam simbolis bentukan fisik. Alun-Alun selain sebagai ruang untuk agenda 

Keraton saat ini ruang tersebut juga menjadi ruang publik Kota Surakarta yang 

berfungsi sebagai kegiatan perekonomian, sosial dan budaya. Isu utama yang 

berkembang berupa degradasi fungsi ruang pada Alun-Alun yang didominasi oleh 

ruang perekonomian, yaitu adanya pasar sementara pada inti Alun-Alun. Isu 

serupa juga didapati pada area Pekapalan kompleks pasar Cinderamata, Pekapalan 

Utara terdapat deretan kios buku, kios optik dan aksesoris serta kios batu mulia, 

pada Pekapalan Timur, berderet kios pasar keris. Pada pekapalan Barat berderet 

kios pasar grosir pakaian. Isu dari aktifitas utama menimbulkan isu baru aktifitas 

turunan para pedagang kaki lima serta beberapa warga yang menjadikan area 

tersebut sebagai tempat bermukim. Perbedaan pendapat tentang penentuan 

kebijakan oleh pemerintah beserta pihak Keraton juga turut menyumbang ragam 

permasalahan pada agenda Revitalisasi. Upaya revitalisasi mengandung tiga 

muatan pokok, yaitu: Meningkatkan vitalitas yang ada; Menghidupkan kembali 

vitalitas lampau; Dan memberikan vitalitas baru. Dari aspek pembangunan fisik, 

yaitu dengan merencanakan konsep zonifikasi ruang dengan formasi paralel, yaitu 

ruang kebudayaan dan sosial yang berdampingan pada level atas, sedangkan 

ruang perdagangan yang terbatas pada usaha kecil dan menegah ditempatkan pada 

ruang bawah tanah (under ground). Lebih khusus penyelesaian terhadap kegiatan 

perdagangan pusat pasar grosir akan dikeluarkan pada kawasan Alun-Alun, 

mengingat visi pada kawasan tersebut bukan dikembangkan sebagai kawasan 

perdagangan. Dari aspek pembangunan nilai/filosofis, melalui pendekatan 

perencanaan eco-cultural-tourism yaitu memiliki aspek spiritualitas, aspek pribadi 

berjati diri adiluhung yang berarti pula mampu beradaptasi terhadap 

perkembangan masyarakat. Wawasan kebudayaan tersebut akan menjadi 

kolaborasi estetika dan etika dari muatan spiritualitas yang menghasilkan sekian 

dari bermacam nilai moral diantaranya berupa gotong royong, tata krama kepada 

makhluk, lingkungan sekitar. Kesemuanya dikemas dalam wadah pariwisata 

edukatif, yang mana kegiatan pariwisata edukatif tidak hanya mendapat 

keuntungan pendongkrak pertumbuhan ekonomi lokal semata, namun upaya 

pariwisata edukatif adalah konsep transfer pengetahuan kebudayaan, mengenalkan 

sejarah, kesenian, kuliner tradisional dan lain sebagainya yang dikemas dengan 

kegiatan kekinian. 

Kata Kunci: Alun-Alun Utara, Eco Cultural Tourism, Isu, Intangible, Pasar 

Grosir, Revitalisasi, Ruang Ekonomi Sosial Budaya, Spiritualitas, Tangible  
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Abstract 

Likewise, in the North Square area the former Surakarta Keraton was a unit of 

the palace building complex and had a sacred meaning in symbolic physical 

formations. In addition to being a space for the Keraton agenda, the space is now 

also the public space of Surakarta City which functions as an economic, social 

and cultural activity. The main issue that develops is the degradation of the space 

function in the Square which is dominated by economic space, namely the 

existence of a temporary market in the core of the Square. A similar issue is also 

found in the Pekapalan area of the Cinderamata market complex, North 

Pekapalan there is a row of book stalls, optical kiosks and accessories and 

precious stone kiosks, in East Pekapalan, lined with keris market stalls. In the 

Western shipping line there are clothing wholesale market stalls. The issue of the 

main activity raises new issues of the activities of the derivatives of street vendors 

and some residents who make the area a place to live. Differences of opinion 

regarding the determination of policies by the government and the Keraton also 

contributed to various problems on the Revitalization agenda. Revitalization 

efforts contain three main contents, namely: Increase existing vitality; Revive past 

vitality; And provide new vitality. From the aspect of physical development, 

namely by planning the concept of space zonification with parallel formations, 

namely cultural and social spaces adjoining at the upper level, while the trading 

space is limited to small and medium businesses placed in basements (under 

ground). More specifically the settlement of trade activities at the wholesale 

market center will be issued in the Alun-Alun area, given the vision of the region 

is not developed as a trading area. From the aspect of value / philosophical 

development, through an eco-cultural-tourism planning approach that has aspects 

of spirituality, personal aspects of noble self-identity mean that they are also able 

to adapt to the development of society. This cultural insight will be a 

collaboration of aesthetics and ethics from the content of spirituality that 

produces a number of various moral values including mutual cooperation, 

manners to beings, the surrounding environment. All of them are packaged in an 

educational tourism container, in which educational tourism activities do not only 

benefit local economic growth boosters, but educational tourism efforts are the 

concept of cultural knowledge transfer, introducing history, art, traditional 

culinary and others that are packed with contemporary activities. 

Keywords: North Square, Eco Cultural Tourism, Issues, Intangible, Wholesale 

Market, Revitalization, Space Socio-Cultural Economy, Spirituality, Tangible 

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 

Keraton, Masjid, Alun-Alun dan Pasar merupakan landmark tata ruang 

Kesultanan Mataram Islam di masa lalu dan Kota Surakarta masa kini, warisan 

budaya tersebut baik dalam bentuk fisik (tangible) maupun bentuk nilai/filosofis 

(intangible) yang menjadi spirit, pijakan serta pembelajaran bagi Kota Surakarta. 
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Seiring dengan perkembangannya, kawasan Alun-Alun mengalami perubahan 

dalam pemanfaatan ruang, selain sebagai ruang untuk agenda Keraton saat ini 

ruang tersebut juga menjadi ruang publik Kota Surakarta yang berfungsi sebagai 

kegiatan perekonomian, sosial dan budaya. Melihat data di lapangan terdapat 

indikasi yang mencolok berupa degradasi fungsi ruang pada Alun-Alun yang 

didominasi oleh ruang perekonomian, sehingga berdampak pada perubahan fisik 

kota. Beberapa isu yang didapat pada kawasan Alun-Alun, yaitu adanya pasar 

sementara yang menempati bagian inti Alun-Alun akibat pasca kebakaran Pasar 

Klewer beberapa tahun yang lalu. Walaupun kini gedung baru pasar sudah 

difungsikan, sebagian pedagang yang tidak masuk dalam plot kios gedung Pasar 

Klewer barat, saat ini masih melakukan aktifitas jual beli di pasar sementara. 

Hingga kini persoalan tersebut tak kunjung menemukan titik temu, akibat 

permasalahan kucuran dana yang turun di angaran belanja tahun depan serta 

besaran nominal pendanaan yang belum sesuai dengan rencana anggaran biaya 

desain gedung Pasar Klewer timur yang diajukan (TribunSolo.com, 2018). 

Sedangkan pada bagian lingkar luar Alun-Alun juga terdapat banyak 

permasalahan akibat pertumbuhan ruang perekonomian yang melebihi cakupan 

ruang kebudayaan dan ruang social. Isu serupa juga berkembang pada area 

Pekapalan, dimulai dari kompleks pasar Cinderamata, menurut informasi yang 

dihimpun TribunSolo.com terdapat pembangunan 42 kios baru dengan dinding-

dindingnya yang hampir selesai dibangun, puluhan kios tersebut tersebar mulai 

dari sisi utara Jalan Paku Buwono X di sisi Barat dan juga tersebar pada taman 

parkir yang berhadapan dengan beberapa kios Pasar Cinderamata. Dijumpai juga 

pada sekitar kios-kios yang dibangun di utara Jalan Paku Buwono terdapat 

spanduk Pemerintah Kota Surakarta berikut nomor Izin Mendirikan Bangunan 

(TribunSolo.com, 2017). 

Bergeser ke sisi pekapalan Utara terdapat deretan kios buku, kios optik 

dan aksesoris serta kios batu mulia, berderet saling menghimpit satu sama lain, 

akibat overload dari tempat yang disediakan. Ditambah bermunculan aktifitas 

turunannya yaitu para pedagang kaki lima, berupa pedagang makanan minuman, 

bengkel tambal ban, aksesoris motor dan lain sebagainya. Demikian juga pada 
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pekapalan Timur, berderet kios dari pasar keris berikut dengan pedagang kaki 

lima serta beberapa warga yang menjadikan area tersebut sebagai tempat 

bermukim. Lalu pada pekapalan Barat yang berada di depan kompleks masjid 

juga masih ada berderet kios pasar grosir pakaian, pedagang makanan, taman 

parkir serta para pedagang kaki lima (Observasi Penulis, 2018). 

Alun-Alun Utara Surakarta sebagai central square kota memiliki ketentuan 

kebebasan baik akses maupun pengaturan, karena adanya batasan-batasan tertentu 

yang dibuat oleh pihak keraton. Kegiatan yang akan dilakukan di kawasan ini 

harus atas persetujuan keraton, seperti kegiatan perdagangan walau dikelola oleh 

pemerintah namun segala kesepakatan atas izin ditentukan oleh keraton, sehingga 

kepatuhan terhadap kebijakan keraton menjadi syarat utama (Eliza Ruwaidah, 

Volume 6, No. 3, Mei 2012). Sudah sangat jelas perbedaan pendapat tentang 

penentuan kebijakan juga turut menyumbang ragam permasalahan pada agenda 

Revitalisasi Alun-Alun Utara, salah satunya pertentangan konsep penataan oleh 

DTRK Surakarta dengan Wali Kota tentang pemagaran keliling Alun-alun dan 

area hijau pojok gladak (Solo.Kompas.com, 2010). Perbedaan persepsi tentang 

segala bentuk pelestarian keraton juga tidak hanya pada instansi pemerintahan 

tetapi juga pada kalangan keluarga internal Keraton terkait pengelolaan baik 

secara fisik maupun administratif, maka pada bulan september 2017 Mendagri 

dan PB XIII beserta keluarga bernegosiasi terhadap rencana pemerintah 

mengelola keraton sesuai Undang-undang Pelestarian Cagar Budaya. PB XIII 

akan teken (surat kuasa) tanggal 7 September 2017, tentang aset-aset keraton yang 

mana saja yang boleh dipugar untuk objek wisata dan yang tidak boleh dipugar 

(Merdeka.com, 2017). 

Isu-isu yang berkembang pada kawasan Alun-Alun Utara, memberikan 

dampak citra negatif dan penurunan kualitas lingkungan, seperti bertambahnya 

pedagang formal maupun informal tanpa kontrol dan konflik kepentingan antara 

aspek ekonomi (perdagangan formal dan informal) dengan aspek budaya (sosial 

budaya) serta penurunan estetika terhadap kesan monumental kawasan. Perlu 

upaya perbaikan lingkungan pada kawasan Alun-Alun Utara dengan melakukan 

(revitalisasi) pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-
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nilai penting cagar budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak 

bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai, memperhatikan tata ruang, tata 

letak, fungsi sosial, dan lansekap budaya asli berdasarkan kajian. Revitalisasi 

dilakukan dengan menata kembali fungsi ruang, nilai budaya, dan penguatan 

informasi tentang cagar budaya serta dapat memberi manfaat untuk meningkatkan 

kualitas hidup masyarakat dan mempertahankan ciri budaya lokal (UU Cagar 

Budaya No.11 Tahun 2010). 

Upaya revitalisasi mengandung tiga muatan pokok, yaitu: Meningkatkan 

vitalitas yang ada; Menghidupkan kembali vitalitas lampau; Dan memberikan 

vitalitas baru. Dari aspek pembangunan fisik, yaitu dengan merencanakan konsep 

zonifikasi ruang dengan formasi paralel, yaitu membagi zona aktifitasnya, yaitu 

ruang kebudayaan dan penambahan penunjang ruang sosial yang berdampingan 

pada level atas, sedangkan ruang perdagangan yang terbatas pada perdagangan 

cendera mata serta usaha kecil dan menegah akan ditempatkan pada ruang bawah 

tanah (under ground). Lebih khusus penyelesaian terhadap kegiatan perdagangan 

pusat pasar grosir pakaian akan dikeluarkan pada kawasan Alun-Alun, mengingat 

visi pada kawasan tersebut bukan dikembangkan sebagai kawasan perdagangan. 

Strategi untuk menyikapi pasar yang berada di lapangan inti Alun-Alun dan area 

pekapalan, direncanakan relokasi ke kompleks Benteng Trade Center karena area 

tersebut memungkinkan dan berpotensi untuk menampung kagiatan pasar grosir 

dari Alun-Alun. Pengembangan kompleks BTC jika dilakukan redisain dan 

dikelola dengan maksimal akan memberi manfaat semua kalangan. Dengan 

dipindahkannya para pedagang tersebut akan memberi angin segar suksesi 

Revitalisasi Alun-Alun, kedua dengan dilakukannya pengembangan kompleks 

pasar BTC yang menampung para pedagang Alun-Alun, pihak manajemen 

diuntungkan dapat mengelola dengan menyewakan kios-kios mereka kepada para 

pedagang, ketiga pemerintah lebih mudah menjalankan kontrol serta malakukan 

program-program tata kota dengan efektif tanpa ada pertentangan yang berarti 

tanpa memicu bentrokan dengan pihak manapun serta terkait. 

Dari aspek pembangunan nilai/filosofis, melalui pendekatan perencanaan 

eco-cultural-tourism yaitu perencanaan dan perancangan yang memandang bahwa 
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lingkungan bukan lagi objek namun bagian dari subjek, untuk saling menjaga 

keseimbangan kelestarian lingkungan. Tercatat dalam penelitian yang dilakukan 

oleh tim PPPPN-UGM pada Tahun 1989 tentang studi pemanfaatan potensi 

keraton Kasunanan Surakarta, menyatakan bahwa kesentralan Keraton Kasunanan 

Surakarta terhadap Kota Surakarta secara keseluruhan bukan hanya tercermin 

melalui wadah fisiknya saja tetapi juga jiwa sosial-budaya, yang berarti memiliki 

aspek spiritualitas, aspek pribadi berjati diri adiluhung yang berarti pula mampu 

beradaptasi terhadap perkembangan masyarakat, hirarkis sekaligus manunggal 

dengan rakyat. Wawasan kebudayaan tersebut akan menjadi kolaborasi estetika 

dan etika dari muatan spiritualitas yang menghasilkan sekian dari bermacam nilai 

moral berupa gotong royong, tata krama kepada makhluk, lingkungan sekitar. 

Kesemuanya dikemas dalam wadah pariwisata edukatif, yang mana kegiatan 

pariwisata edukatif tidak hanya mendapat keuntungan pendongkrak pertumbuhan 

ekonomi lokal semata, namun upaya pariwisata edukatif adalah konsep transfer 

pengetahuan kebudayaan, mengenalkan sejarah, kesenian, kuliner tradisional dan 

lain sebagainya yang dikemas dengan kegiatan kekinian. 

1.2 Rumusan Permasalahan 

Dari uraian latar belakang di atas, muncul rumusan masalah yaitu, 

bagaimana melakukan suksesi revitalisasi kawasan Alun-Alun Utara Keraton 

Kasunanan Surakarta, sehingga menjadi rujukan serta memperkuat citra positif 

bagi pembangunan kota surakarta, dengan pendekatan konsep eco cultural 

tourism? 

2. METODE

2.1 Pengumpulan Data 

a. Observasi

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

meninjau langsung ke lapangan terhadap objek yang akan diteliti guna mencari 

informasi yang diperlukan terkait isu, potensi, kondisi lingkungan, lokasi dan lain 

sebagainya. 

b. Studi Literatur
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Merupakan pengumpulan data dengan teknik literasi yang berasal dari 

media cetak (buku, jurnal, majalah, koran) maupun media digital (e-book, 

dokumenter, media berita online) yang berhubungan dengan topik bahasan yang 

dikerjakan. 

2.2 Analisa 

Identifikasi permasalahan berdasarkan fakta temuan data-data yang ada, 

kemudian melakukan analisa dengan teori yang sesuai dengan topik untuk 

menguji permasalahan yang ada, maka diketahui hasil dan dapat ditarik 

kesimpulan terhadap isu tersebut. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Alun-Alun Utara yang perlu dilakukan untuk menunjang revitalisasi yaitu 

dengan mengintegrasi objek atraksi pariwisata pada kawasan, dengan 

perlengkapan fasilitas sarana prasarana penunjang kegiatan edukasi dan 

pariwisata. Perlunya manajemen track wisata dalam skala makro, merencanakan 

hubungan cagar budaya kolonial degan cagar budaya lokal serta meghubungkan 

dengan objek non cagar budaya yang memiliki potensi pariwisata, rekreasi dan 

edukasi. Menentukan sirkulasi kendaraan kawasan yang efektif, pencapaian 

pengunjung ke objek-objek yang berada di dalam kawasan, menentukan titik-titik 

kantong parkir, merencanakan koridor bus yang paling dekat menjangkau 

kawasan inti. Revitalisasi garis imajiner disimbolkan dari lapangan inti Alun-alun, 

Pangurakan, Gladak dan Tugu Pamandengan, bentangan garis imajiner tersebut 

memiliki konsep spiritual yang berkaitan dengan religiusitas khususnya 

kebudayaan islam di Surakarta. Kompleks masjid agung, kampung kauman dan 

garis imajiner menjadi simbol fisik untuk membawa kawasan ini menjadi sentral 

kekhasan citra kawasan dengan konsep spiritual berkebudayaan. 

Fenomena yang terjadi pada kawasan Alun-alun Utara sebagai kawasan 

cagar budaya, pada perkembangannya setelah menjadi ruang publik mengalami 

berbagai permasalahan, diantaranya yang paling menghawatirkan yaitu di 

dominasi ruang perekonomian yang kuat terhadap ruang cagar budaya. Tekanan 

ruang dari pertumbuhan ruang perekonomian perdagangan oleh Pasar Klewer 

yang menyebabkan bermunculan kios konveksi satu lantai pada taman parkir 
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depan Masjid Agung, Pasar Batik Cinderamata dan pada blok sisi timur Alun-

Alun. 

Mengingat kawasan Alun-Alun Utara menurut pola ruang RTRW Surakrta 

tidak sebagai ruang perdagangan, maka kegiatan perdagangan baik formal 

maupun informal jumlah dan jenis perdagangan akan dibatasi. Kuantitas dan jenis 

perdagangan apa saja yang boleh masih ada pada kawasan Alun-Alun Utara. 

Pembatasan jumlah dan jenis perdagangan tidak semata dilakukan dengan aturan 

pelarangan, pelaku usaha baik yang bertempat di kios, los maupun lapak PKL 

yang masuk dalam kategori penataan akan dipindahkan ke Pasar Beteng Trade 

Center yang juga pada perencanaan kali ini penulis juga melakukan rencana 

pengembangan kompleks Pasar Beteng Trade Center dengan membangun gedung 

ke dua, dengan memanfaatkan redesain ruko-ruko yang kurang efektif bagi 

manajemen BTC. 

3.1 Analisa Dan Konsep Makro 

3.1.1 Persebaran Ruang Perekonomian 

Problematika yang dihadapi dalam proses Revitalisasi Kawasan Alun-alun 

Utara yaitu dominasi perkembangan ruang perekonomian terhadap ruang cagar 

budaya. Di mulai pada area pasar Klewer (sompretan) dari sinilah cikal bakal 

dominasi ruang perekonomian terhadap ruang cagar budaya di mulai dan berikut 

aktivitas turunan pada kegiatan pasar grosir pakaian juga berkembang beriringan, 

seperti penyediaan kantong parkir, PKL informal, kemacetan lalu lintas, 

kekumuhan dan lain sebagainya. 
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Gambar 1. Zoning Dominasi Ruang Perekonomian 

Sumber: Analisa Penulis, 2018 

Persoalan ketersediaan ruang pasar secara kuantitas tidak berbanding 

dengan pertambahan jumlah pedagang yang kian meningkat, ditambah fasilitas 

pasar juga tidak dirancang dengan lengkap untuk mewadahi aktivitas kegiatan 

perdagangan dan aktivitas turunannya, sehingga pelebaran penambahan ruang 

terhadap aktivitas yang belum diwadahi tersebut, memakan ruang-ruang cagar 

budaya yang ada di lingkungan sekitar pasar. Ke depan bila tidak diwaspadai hal 

serupa akan terjadi seperti kasus pada area pekapalan, begitu juga dengan PGS 

dan BTC akan melebar ke arah kawasan Benteng Vastenburg dan kini sedang 

terjadi atas terbangunnya Galabo, taman parkir dan food court sisi selatan yang 

berada pada site Benteng Vastenburg. 

Gambar 2. Isu Ragam Aktivitas Turunan 

Sumber: Analisa Penulis, 2018 

Beberapa temuan aktivitas turunan pedagang yang menempati ruang cagar 

budaya, parkir pada bahu jalan, pedagang informal, sehingga pemerintah 

mensiasati proteksi fisik maupun fungsi sebagian ruang cagar budaya dengan 
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pembuatan pagar besi, namun penanganan tersebut belum cukup untuk 

meyelesaikan permasalahan dan menyentuh akarnya. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Eliza Ruwaidah (2012) dengan 

judul “Konsep Alun-Alun Utara Surakarta Berdasarkan Persepsi Masyarakat” 

menyatakan bahwa, terdapat tiga kriteria dasar mengenai konsep Alun-Alun Utara 

Surakarta yaitu: 1). Alun-alun utara Surakarta memiliki konsep kawasan yang 

mencakup trifungsi (triple mixed used area); 2). Alun-Alun Utara memiliki 

dualisme wajah kawasan yang saling bertentangan dan; 3). Alun-Alun Utara 

merupakan lapangan pusat kota (central square) dengan tingkat kebebasan 

(democraticity) rendah karena adanya batasan tertentu (restriction) dari pihak 

keraton tentang akses dan penggunaan Alun-Alun Utara di waktu-waktu tertentu. 

Gambar 3. Konsep Pengembangan Ruang Perekonomian 

Sumber: Analisa Penulis, 2018 

Penulis mengembangkan hasil penelitian di atas, merumuskan konsep 

perencanaan penataan Alun-Alun Utara dengan melakukan pemusatan dan 

pembatasan (jenis dagangan dan pertumbuhan jumlah pedagang). Segala aktifitas 

perdagangan khususnya konveksi yang berada pada ruang cagar budaya dipindah 

ke Pasar Klewer, PGS dan BTC. Untuk aktivitas perdagangan cinderamata, 

pasinaonan, kerajinan dan buku keberadaannya tetap dipertahankan untuk mengisi 

aktivitas ruang, namun dengan manajemen dan pembatasan yang ketat. 

Dipindahkannya pasar konveksi dan pemusatan tentunya juga menambah beban 

ruang yang ada pada gedung Pasar Klewer, PGS dan BTC. Dalam hal ini ke 
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depannya area perdagangan tersebut perlu direncanakan menjadi central grosir 

yang mampu menampung beban ruang hasil relokasi dan mampu memenuhi 

kebutuhan ruang pada aktivitas penunjang dan aktifitas turunannya. Setelah area 

ini mengalami titik maksimal, ke depannya pengembangan area perdagangan ini 

tidak dilakukan disini dan harus benar-benar keluar dari kawasan cagar budaya. 

3.1.2 Sirkulasi Lalulintas 

Beberapa titik kepadatan sirkulasi kendaraan berada di Jalan DR. 

Radjiman, Mayor Sunaryo dan Jalan Alun-alun Utara, akibat aktivitas pasar  yang 

meluber ke jalan seperti penurunan dan penjemputan pengunjung, kegiatan parkir 

kendaraan di jalan serta bongkar muat barang. Kepadatan sirkulasi juga terjadi 

pada Jalan Supit Urang, karena kondisi jalan yang tak memiliki bahu jalan di 

tambah kanan kirinya terapit oleh dinding benteng yang menjulang dan memiliki 

track belokan. 

Gambar 4. Analisa dan Konsep Sirkulasi Lalu lintas 

Sumber: Analisa Penulis, 2018 

Beberapa fakor untuk mengkondisikan sirkulasi dan lalu lintas pada 

kawasan tersebut yaitu kegiatan pasar bongkar muat barang, penurunan dan 

penjemputan pengunjung. Setelah aktivitas pasar yang berada di area Pekapalan 

dipindah ke kompleks PGS dan BTC akan menjadi penambah poin untuk 

mengurangi kemacetan lalu lintas dan kelancaran sirkulasi. 
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3.1.3 Integrasi Trasportasi Umum 

Moda transportasi umum pada kawasan, dalam kondisi terkini terdapat 

tiga koridor Bus Solo Trans yang berada di sekitar kawasan, yaitu di depan kantor 

balai kota, di depan bank BNI dan di depan bank BCA. Efisiensi jaringan BST 

dapat menjangkau ke pusat objek wisata. Penulis melihat pada kawasan tersebut 

dapat dimaksimalkan dengan membangun koridor baru di lahan eks Pasar Klewer 

bagian timur. 

Gambar.5. Peta Jaringan Trayek Baru BST 

Sumber: Analisa Penulis, 2018 

Rencana sirkulasi BST pada koridor baru Pasar Klewer, bus BST dari arah 

barat  (warna biru) belok ke jalan baki-solo lalu masuk ke Jalan DR Rajiman 

menuju ke koriodor baru. Normalisasi fungsi jalan DR Rajiman dengan 

mengalihkan parkir bahu jalan ke sentral parkir yang berada di eks pasar Klewer 

Timur, dapat dimanfaatkan kembali menjadi lajur dua arah yang dapat di akses 

oleh BST hingga ke koridor pasar Klewer. Bus BST setelah dari koridor Pasar 

Klewer kemudian ke Jalan Alun-Alun Utara, Jalan Senopati I dan belok selatan ke 

Jalan Kapten Mulyadi. Kedua bus BST dari arah utara tertanda (warna merah) dari 

Jalan Jendral Sudirman koridor Vastenburg ke Jalan Paku Buwono belok ke barat 

ke Jalan Alun-alun Barat koridor Pasar Klewer, menuju Jalan DR Radjiman belok 

ke utara Jalan Solo-Baki, belok ke timur kembali Jalan Slamet Riyadi koridor 

Gladag menuju ke Jalan Jendral Sudirman koridor Balai Kota dan seterusnya. 
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Gambar 6. Konsep Mekanisme Transportasi Umum & Pribadi 

Analisa Penulis, 2018 

Setelah moda transportasi umum BST dapat dimaksimalkan, untuk 

menghubungkan dari koridor BST dengan objek wisata untuk menyusuri kawasan 

Keraton, dapat dilakukan dengan berjalan dan wisatawan asing maupun domestik 

yang membawa kendaraan pribadi, saat melakukan kunjungan pada kawasan 

Keraton dapat memarkirkan kendaraan di kantong parkir eks Pasar Klewer Timur 

dan kantong parkir Vastenburg 

3.1.4 Sarana Prasarana 

a. Toilet Umum

Gambar 7. Peta Persebaran Toilet Umum 

Sumber: Analisa Penulis, 2018 

Persebaran toilet umum under ground pada kawasan komersil dan budaya 

yang memiliki beban aktifitas pariwisata tinggi, digunakan guna mendukung 

kegiatan tersebut. Persebaran WC umum di bagi menjadi lima, eks Pasar Klewer 

timur, Pekapalan timur dan utara serta dua terdapat pada kompleks Benteng 

Vastenburg. 
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b. Ruang Terbuka

Gambar 8. Peta Persebaran Public Space 

Sumber: Analisa Penulis, 2018 

Ruang publik yang direncanakan sekaligus kantong parkir yaitu pada 

kompleks Benteng Vastenburg dan kantong parkir eks Pasar Klewer. Selebihnya 

seperti publik space pada kompleks Sitihinggil, Pekapalan dan Pangurakan 

difungsikan dengan fungsi yang sama dengan publik space lainnya yaitu sebagai 

fungsi umum tempat bersantai, tempat komunikasi sosial, tempat peralihan, 

tempat menunggu, lalu untuk fungsi ekologi sebagai ruang terbuka untuk 

mendapatkan udara segar, sebagai pembatas atau jarak di antara massa bangunan. 

penyegaran udara, penyerapan air hujan pengendalian banjir, memelihara 

ekosistem tertentu, pelembut arsitektur bangunan. 

c. Pedestrian Way

Gambar 9 Peta Konsep Pedestrian 

Sumber: Analisa Penulis, 2018 



18 

Keberadaan pedestrian dikiri- kanan jalan pada kawasan akan 

mengembalikan dan memperkuat image kawasan perencanaan sebagai kawasan 

pusaka budaya, sehingga perlu diciptakan suatu pedestrian environment yang 

nyaman, berkarakter serta urban arsitektur yang koheren yang memperkuat citra 

kawasan. Penulis membagi dalam tiga kategori jenis pedestrian, yaitu: (1) 

Pedestrian landscape yang posisinya seperti pada rencana gambar peta di atas, 

berada pada koridor Jalan Slamet Riyadi, Benteng Vastenburg, Koridor 

Pangurakan dan Koridor Pekapalan. 

Gambar 10. Pedestrian Landscape 

Sumber: Detik.com, 2018 

; (2) Pedestrian komunikasi publik,  merupakan konsep yang digunakan pada 

penataan koridor area tepian alun-alun, tepian kompleks Sitihinggil, koridor Jalan 

Slamet Riyadi utara, koridor Jalan Jendral Sudirman hingga ke koridor Balai 

Kota. 

Gambar 11. Pedestrian Komunikasi Publik Malioboro & Asia Afrika 

Sumber: Detik.com, 2018 

; (3) Pedestrian fungsional konsep ini cocok digunakan pada lahan yang terbatas, 

seperti nampak pada ruas koridor Jalan DR Radjiman, Jalan Senopati I, Jalan KH 

Hasyim Ashari, dengan koridor yang terbatas terhimpit oleh perdagangan, jalan 

dan beberapa utilitas kota yang berada pada koridor tersebut. 

Gambar 12. Pedestrian Fungsional 

Sumber: Detik.com, 2018 
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3.1.5 Eco Cultural 

Gambar 13. Diagram Konsep Eco Cultural 

Sumber: Analisa Penulis, 2018 

Ekologi berkebudayaan merupakan konsep pembangunan kota yang 

termuat dari visi perencanaan pembangunan Kota Surakarta, kemudia penulis 

kembangkan substansi dari konsep visi Kota Surakarta tersebut. Untuk 

mewujudkan pembangunan Surakarta Eco-Cultural City setidaknya ada dua 

kemungkinan yang perlu diperhatikan, yaitu faktor pembangunan spiritualitas 

(Ruhiah, filosofis, nilai) dan pembangunan materi (ekonomi, seni, infrastruktur 

dan lainnya). Seberapa bermartabat kebudayaan suatu bangsa di tentukan oleh 

spiritualitas suatu bangsa tersebut, spiritualitas pada bangsa nusantara bersumber 

pada dua hal, sangkan paraning dumadi yaitu upaya manusia untuk memahami 

keberadaanNYA diantara semua makhluk yang tergelar di jagad raya telah 

membawa manusia dalam perjalanan pengembaraan mencari jawab atas 

pertanyaan tentang dari mana dan mau kemana dan dari religi salah satunya Islam. 
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3.2 Analisa Dan Konsep Mikro 

3.2.1 Fokus Lingkup Site Perencanaan 

Gambar 14. Fokus Lingkup Site Perencanaan 

Sumber: Analisa Penulis, 2018 

3.2.2 Rehabilitasi Sumbu Kosmologi 

Gambar 15. Pemetaan Masa Pada Sumbu Imajiner 

Sumber: Google.maps.com dan Analisa Penulis, 2018 

Metode pengembalian suatu bangunan bersejarah/kuno ke keadaan 

semula, dengan menghilangkan tambahan dan memasang komponen asli seperti 

semula tanpa menggunakan material lama maupun material baru. Penulis 

merencanakan untuk melestarikan garis imajiner, dengan menghilangkan kolam 
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air mancur, lampu penerangan yang berada di tengah jalan. Tiap bundaran juga 

dipertegas dengan motif perkerasan yang khas. 

3.2.3 Rekontruksi Dan Revitalisasi Bangunan Pekapalan 

Penulis menggunakan data penelitian P4N (Pusat Penelitian Perencanaan 

Pembangunan Nasional) UGM, yang singkron untuk perencanaan konservasi, 

yaitu berupa persebaran bangunan-bangunan beserta nama serta fungsi yang ada 

pada area pekapalan, sebagai berikut: 

Gambar 16. Tata Masa Bangunan Pekapalan Era PB X 

Sumber: P4N UGM, 1990 

Penulis merencanakan rekonstruksi bentuk bangunan pada masa Paku 

Buwono X, dengan mengacu pada tesis Bimo Hernowo (2000) tentang “Penataan 

Alun-alun Utara Keraton Kasunanan Surakarta, sebagai salah satu unsur 

pemerkuat citra kawasan pusaka budaya”. Penulis mendapatan data sketsa 

ilustrasi massa bangunan yang berada pada area pekapalan. Untuk sumber lain 

penulis mengambil foto beberapa bangunan yang masih tersisa di lapangan walau 

sudah banyak mengalami renovasi dan penambahan elemen-elemen arsitektur. 
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Gambar.17. Ilustrasi Bangunan Pekapalan Utara Dan Pangurakan 

Sumber: Dalam Tesis Bimo Hernowo, 2000 

Dapat disimpulkan secara umum karakteristik yang melekat pada 

bangunan-bangunan di Pekapalan adalah arsitektur joglo, karena joglo juga 

beragam bentuknya ciri yang dapat meyakinkan lagi bisa ditinjau dari bentuk atap 

dan Kolo (soko), maka yang paling mendekati kemungkinan adalah arsitektur 

Joglo dengan jenis Ceblokan dan Joglo Jompongan. Denah dan jenis ruang rata-

rata memiliki nama dan fungsi sebagian di atas. Ruang bagian depan berupa 

pendopo ruang terbuka tanpa dinding, bagian tengah dan belakang ruang 

berdinding. 

 

Gambar 18. Ruang Dan Fasad Joglo Ceblokan &  Jompangan 

Sumber: Josef Prijotomo, 2004 
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3.2.4 Perancangan Taman Sonobudaya Dan Kantong Parkir 

 

Gambar 19. Desain Taman Sonobudaya 

Sumber: Dokumen Penulis, 2018 

Guna membendung ruang perdagangan yang mendominasi ruang cagar 

budaya, maka tindakan pembatasan dengan publik space ini akan menjadi 

pembatas antar ruang tersebut. Pada lahan dengan luas 3374m2, punulis 

merencanakan public space pada ground floor dan kantong parkir under ground. 

Taman Sonobudoyo merupakan taman yang memuat konsep khazanah 

kebudayaan jawa, pada taman tersebut penulis merencanakan menceritakan 

sejarah perjalanan Kota Surakarta dari tahun ke tahun. 

3.2.5 Redisain Pasar Beteng Trade Center 

 

Gambar 20. Ruko Beteng Trade Center 

Sumber: Dokumen Penulis, 2018 

Pengembangan pasar grosir pakaian Benteng Trade Center, di rasa 

menjadi celah yang dapat dimanfaatkan bagi semua kalangan. Pada kompleks 

pasar BTC memiliki ruko yang di rasa kurang efektif secara kebermanfaatan, 
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rumah dan toko yang terjadi di lapangan pada deretan ruko yang ada yang 

berfungsi hanya ruang toko pada lantai satu, lantai dua dan tiga banyak di 

kosongkan. 

3.2.6 Perancangan Pasar Keris Dan Batu Mulia (Under Ground) 

 

Gambar 21. Pasar Keris & Batu Mulia 

Sumber: Dokumen Penulis, 2018 

Meletakan ruang perekonomian dengan kategori kegiatan usaha kecil 

menengah pada kawasan cagar budaya, konsekuensi yang harus dilakukan adalah 

dengan memposisikannya di under ground. Pasar bawah tanah ini direncanakan 

pertama untuk mewadahi segala ruang perekonoiman usaha kecil menengah yang 

akan menunjang kegiatan pariwisata, konrtol terhadap keseimbangan fungsi ruang 

serta control terhadap pedagang informal, kedua sebagai penghubung jalur 

perekonomian multi koneksi bawah tanah pada kawasan. Pasar ini, direncanakan 

memiliki koridor yang luas dan lenggang. 

3.2.7 Perancangan Laboratorium Konservasi Keraton Surakarta 

 

Gambar 22. Laboratorium Konservasi 

Sumber: Dokumen Penulis, 2018 
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Keraton Surakarta merupakan warisan dengan kekayaan kebudayaan 

tinggi, yang merupakan pusat dari pemerintahan dan peradaban jawa pada 

masanya, tentunya demikian menjadi potensi dan manifestasi kekayaan yang luar 

biasa, sehingga perlu dan penting untuk memeliharanya dan melakukan penelitian 

baik warisan tangible maupun intangible, maka sangatlah tepat bila di bentuk 

lembaga konservasi yang secara khusus yang mengelola kegiatan konservasi pada 

seluruh warisan Keraton Surakarta. 

3.2.8 Perancangan Jalur Perekonomian Multi Koneksi (Under Ground) 

 

Gambar 23. Jalur Perekonomian Multi Koneksi Kawasan Alun-Alun Utara 

Sumber: Dokumen Penulis, 2018 

Jalur khusus bawah tanah yang menghubungkan tiap ruang perekonomian. 

Direncanakan menghubungkan dua pusat perbelanjaan grosir pakaian antara pasar 

Klewer dan pasar Beteng Trade Center serta dengan pasar Keris dan Batu Mulia. 

Pengkhususan perencanaan jalur perekonomian bawah tanah bertujuan untuk 

mereduksi dan menekan kegiatan perekonoimian di sekitar kawasan Alun-Alun, 

supaya tidak masuk pada kawasan cagar budaya terutama bagian permukaan yang 

memang khusus sebagai ruang social dan budaya. Dari segi pariwisata dan 

fasilitas infrastruktur, tujuan jalur bawah tanah sebagai akses farian para pejalan 

kaki untuk melakukan aktifitas pariwisata dengan nyaman. 
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3.3 Analisa Dan Konsep Ruang 

3.3.1 Analisa Besaran Ruang 

Table 1. Besaran Ruang Bangunan Pekapalan 

 
Sumber: Analisa Penulis, 2018 

Table 2. Besaran Ruang Taman Sonobudaya & Kantong Parkir 

 
Sumber: Analisa Penulis, 2018 
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Table 3. Besaran Raung Pasar Beteng Trende Center 

 
Sumber: Analisa Penulis, 2018 

Table 4.  Besaran Ruang Pasar Keris & Batu Mulia 

 
Sumber: Analisa Penulis, 2018 

Table 5. Besaran Ruang Laboratorium Konservasi 

 

Sumber: Analisa Penulis, 2018 
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4. PENUTUP

Luaran pada perencanaan dan perancangan revitalisasi Alun-Alun Utara 

Keraton Surakarta, sebagai berkut: 

1) Rehabilitasi sumbu kosmologi.

2) Rekontruksi dan revitalisasi bangunan di Pekapalan.

3) Perancangan taman Sonobudaya dan kantorng parker pada lahan eks pasar

Klewer Timur.

4) Redisain dan pengembangan pasar Beteng Trande Center.

5) Perancangan pasar keris dan batu mulia bawah tanah pada lahan Pekapalan

Timur Alun-Alun.

6) Perancangan laboratorium konservasi pada lahan Pekapalan Barat Alun-Alun.

7) Perancangan jalur perekonomian bawah tanah multi koneksi antar area

komersil.

Agenda revitalisasi Alun-Alun Utara dengan aplikasi konsep Eco Cultural 

Tourism diharapkan mampu memberikan penyelesaian dalam setiap lini 

permasalahan dengan menyeimbangkan dominasi ruang perekonomian terhadapa 

konservasi dengan merelokasi ruang perekonomian pada kawasan Alun-Alun, 

zonifikasi ruang pada Alun-Alun berdasarkan sifat serta fungsi kegiatan, 

memberikan vitalitas baru dan membangkitkan vitalitas yang ada pada Alun-Alun 

Utara dan mengemas kesemuannya dengan konsep pariwisata edukatif. 
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