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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1. Deskripsi 

Untuk memahami maksud dari judul Penataan Koridor Kota Karanganyar 

berkonsep Tourism City, maka perlu diuraikan sebagai berikut: 

 Penataaan 

 

: (tataruang) Suatu sistem proses perencanaan tata ruang, 

pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. 

Merupakan rangkaian upaya untuk melakukan perubahaan 

atau pembenahan kondisi dalam hal penataan kota dan 

arsitektur yang menunjukan identitas kota (UU No.26 

tentang penataan ruang, 2007). 

Koridor : Koridor secara fisik sebagai sebuah organisasi ruang 

linear dan secara non-fisik dapat diartikan sebagai sebuah 

sistem yang saling berkaitan (Moughtin, 1995). 

Kota Karanganyar : Karanganyar adalah sebuah kecamatan di Kabupaten 

Karanganyar, Jawa Tengah. Kecamatan ini 

merupakan ibu kota kabupaten. 

(https://id.wikipedia.org, 2021) 

Tourism City : Mendefinisikan Tourism City secara sederhana sebagai 

sekumpulan sumber daya atau kegiatan wisata yang 

berlokasi di kota dan menawarkannya kepada pengunjung 

dari tempat lain (Klingner, 2006). 

 

Kota merupakan pusat pemerintahan dan ekonomi yang memiliki mobilitas 

lebih tinggi, banyak lapangan pekerja, teknologi, dan masyarakatnya lebih maju, 

selain hanya sebagai pusat perdagangan kota juga perlu sebuah magnet untuk 

menjadi daya tarik kunjungan bagi pelancong yang datang dari luar kota. 

Menghadirkan suatu objek yang berbeda dan belum ada di daerah lainnya, penataan 

kawasan, mewujudkan karakter Building dan Streetscape yang identik dengan khas 

daerah tersebut akan mewujudkan sebuah identitas kota, yang mudah dikenal bagi 

pelancong dan masyarakat luas.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Karanganyar
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Karanganyar
https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Tengah
https://id.wikipedia.org/wiki/Ibu_kota
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten
https://id.wikipedia.org/
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1.2. Latar Belakang 

1.2.1. Sejarah Kabupaten karanganyar 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 1. Peta Kabupaten Karanganyar 

Sumber : Karanganyar.go.id  

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, keaneka 

ragaman hayati, keanekaragaman budaya, hingga potensi industri kreatif yang 

tinggi, sebagai negara yang potensial sangat berguna untuk meningkatkan ekonomi 

melalui sector pariwisata, khusunya di kabupaten karanganyar. 

Kabupaten Karanganyar terletak di lereng Gunung Lawu di sisi barat, atau di 

sebelah timur Kota Solo atau Surakarta. Dengan keindahan pemandangan alamnya, 

Kabupaten Karanganyar memiliki potensi pengembangan pariwisata yang sangat 

tinggi, terutama di bidang  wisata alam dan sejenisnya. 

Tanah Kabupaten Karanganyar juga sangat subur, yang digunakan untuk 

pertanian, perkebunan, peternakan, dan tentu saja pariwisata agro. Dengan kondisi 

alamnya yang sangat beragam, Kabupaten Karananyar sangat cocok untuk wisata 

alam minat khusus seperti outbound, arung jeram, trakcking, hiking, terbang 

layang, dan banyak lainnya. 

Lokasinya yang berdekatan dengan kerajaan Mataram Islam di Surakarta dan 

Jogja, dan juga dipercaya sebagai tempat tinggal Raja Majapahit terakhir, 

Brawijaya V, Kabupatem Karanganyar juga mempunyai banyak obyek wisata 

sejarah dan ziarah. Kebanyakan obyek wisata itu sudah berumur ratusan tahun, 
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bahkan ada juga situs-situs purba dan prasejarah yang diperkirkan telah berumur 

ribuan tahun. 

Dengan semua potensi yang dimilikinya, Kabupaten Karanganyar sangat 

layak dikunjungi dan menjadi tujuan wisata unggulan di propinsi Jawa Tengah dan 

Indonesia.  

 

1.2.2. Potensi Wisata 

Kabupaten karanganyar merupakan salah satu daerah dari tiga puluh lima 

kabupaten dan kota di propinsi Jawa Tengah. Kabupaten Karangnyar memiliki 

potensi pariwisata hampir di setiap daerah dengan ciri khas dan potensi yang 

berbeda-beda, seperti pertanian, perkebunan, peternakan, industri pariwisata. 

Karanganyar berpotensi sebagai kota tujuan wisata, hal ini terbukti dengan 

banyaknya indutri pariwisata yang kian lama semakin berkembang dan 

pertumbuhan wisata-wisata baru yang tidak kalah menarik dengan tempat lainnya. 

Hampir di setiap daerah memiliki identitas tersendiri sehingga dapat membangun 

sebuah landmark  

Kota Karanganyar sebagai gerbang masuk menuju daerah yang memiliki 

potensi pariwisata merupakan pusat ekonomi dan perkantoran. Oleh wisatawan 

dimanfaatkan sebagai Rest Area bagi wisatawan yang datang dari daerah lain, 

namun masih minimnya identitas kota dan fasilitas publik yang memadai di 

sepanjang koridor kota yang menjadi jalur utama wisatawan menyebakan jarangnya 

wisatawan berhenti dan menikmati kota sehingga wisatawan langsung menuju 

daerah-daerah tujuan yang memiliki sektor pariwisata, tipologi kota karanganyar 

yang masih polos kurangnya objek bangunan maupun monumen yang mendukung 

sebagai landmark atau ikon sebagai penanda dan identitas kota agar mampu 

menarik wisatawan untuk singgah dan memiliki momen tersendiri antara di kota 

karanganyar dengan daerah lainnya di kabupaten karanganyar. 
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1.2.3. Potensi Kunjungan  

Pusat kota  karanganyar menjadi akses masuk utama menuju daerah wisata 

(kecamatan lain dalam kabupaten) oleh wisatawan, kota karanganyar dapat diakses 

melalui berbagai transportasi mulai kendaraan pribadi, transportasi umum seperti 

bus, angkot, taxi, dan ojek, dan juga kereta api melalui stasiun palur. Sering kali 

wisatawan baik yang baru datang maupun yang akan keluar dari karanganyar sering 

singgah terlebih dahulu di pusat kota baik sekedar untuk istirahat, berfoto untuk 

momen perjalanan, jalan-jalan di koridor kota sehingga pusat kota karanganyar 

memiliki potensi untuk kunjungan, namun tak sedikit pula wisatawan yang enggan 

singgah di kota dan hanya melewatkan saja perjalanan di kota dimungkinkan karena 

beberapa faktor. Sebuah kota agar menjadi daya tarik kunjungan para pendatang 

ataupun wisatawan memerlukan beberapa aspek, diantaranya meliputi aksebilitas, 

atraksi, dan saran prasarana di dukung pula dengan aspek perancangan kota salah 

satunya Hamid Shivani yang memiliki 8 aspek, diantaranya Tata guna lahan, bentuk 

dan masa bangunan, sirkulasi dan parkir, ruang terbuka hijau, pedetrian, aktivitas 

pendukung, penanda, dan preservasi, kedelapan aspek  tersebut mempengaruhi 

perkembangan potensi kunjungan, hal-hal tersebut apabila terbangun secara 

maksimal akan memaksimalkan potensi Pariwisata yang dapatmeningkatkan 

jumlah kunjungan wisata. 

1.3. Permasalahan 

Kabupaten karanganyar merupakan kabupaten yang memiliki potensi 

pariwisata yang luas tersebar hampir di setiap kecamatan, sebagai kabupaten 

berpotensi menjadi daya tarik wisatawan sebaiknya koridor utama pusat kota 

karanganyar juga perlu ada pembenahan untuk mewujudkan identitas sebuah kota 

agar menjadi daya tarik kunjungan. Oleh sebab itu pada masalah yang berkaitan 

dengan koridor kota sebagai jalur utama para wisatawan atau pendatang 

memerlukan pemecahan arsitektural adalah sebagai berikut : 

a. Bagaimana sepanjang koridor kota memiliki daya tarik dan menjadi 

tempat singgah sementara oleh wisatawan atau pendatang 
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b. Perbaikan dan perancangan di sepanjang koridor  kota mulai Papahan 

hingga simpang Siwaluh membentuk karakteristik arsitektural khas 

lokal dan dukungan fasilitas publik di sekitaran koridor utama kota 

1.4. Tujuan dan Sasaran 

1.4.1. Tujuan 

Mengembangkan koridor kota karanganyar dengan objek arsitektur yang 

bernilai dan berfungsi sehingga dapat menjadi daya tarik kunjugan hingga 

membentuk sebuah identitas kota, serta memiliki aksebilitas yang dapat 

menghubungkan antar destinasi yang mudah diakses kedepannya akan terbentuk 

jalur pariwisata, sepanjang koridor utama kota di pusat kota karanganyar akan 

menjadi tempat singgah pendatang sebelum maupun sesudah berkunjung dari 

kawasan wisata di kecamatan lainnya di kabupaten karanganyar dan pusat kota 

karanganyar menjadi tujuan wisatawan.  

1.4.2. Sasaran 

Perancangan koridor kota di pusat kota karanganyar berkonsep Tourism City 

untuk meningkatkan ekonomi dan menarik wisatawan atau pendatang singgah dan 

menikmati pusat kota dengan sajian atraksi yang dihadirkan oleh masyarakat lokal. 

1.5. Lingkup Pembahasan 

Pembatasan ditekankan pada permasalahan dan persoalan yang ada, dengan 

harapan menghasilkan faktor penentu pada perencanaan dan perancangan 

sepanjang koridor pusat kota. Pembahasan meliputi perencanaan dan perancangan 

koridor jalan kota dan fasilitas publik sebagai wadah kegiatan aktivitas masyarakat 

untuk mewujudkan sebuah landmark sebagai penanda atau identitas suatu kota 

menjadi daya tarik kunjungan pariwisata berkonsep Tourism City. 

1.6. Keluaran atau Desain yang dihasilkan 

Terdiri dari dua produk luaran, yaitu konsep perancangan berupa laporan 

tertulis yang tersusun dalam Dasar-Dasar Program Perencanaan dan Perancangan 

Arsitektur (DP3A) serta gambar desain arsitektural yang tersusun dalam 

Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (PPA). 
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1.7. Metodologi Pembahasan 

a. Tahap Pengumpulan Data 

1. Studi pustaka dan literatur 

2. Studi lapangan 

3. Wawancara 

b. Tahap Analisa 

Mengidentifikasi masalah yang terkait dengan tujuan dan sasaran 

kemudian menyimpulkan permasalahan dengan data yang tersedia. 

c. Tahap Akhir dan Sintesa 

Konsep perencanaan dan perancangan desain. 

1.8. Sistematika Penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN 

Menjelaskan latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan dan 

sasaran serta metode pembahasan dan sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Menjelaskan tentang landasan teori yang membahas tentang standar 

dalam tata ruang kota, pariwisata, dan beberapa contoh kondisi eksisiting 

sekarang ini. 

BAB III : GAMBARAN UMUM LOKASI PERENCANAAN DAN 

GAGASAN PERANCANGAN 

Berisi tentang sejarah Kabupaten Karanganyar, letak geografis, 

administratif Kabupaten Karanganyar serta pembahasan dan analisa kota 

wisata. 

BAB IV : ANALISIS PENDEKATAN DAN KONSEP 

PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

Berisi tentang parameter atau dasar perhitungan, analisa pendekatan 

perencanaan baik secara mikro maupun makro, serta konsep perancangan 

kota wisata. 



6 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Berisikan informasi tentang sumber pustaka yang telah dirujuk 

dalam tulisan.  


