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BAB I 

PENDAHULUAN PENGEMBANGAN DAN PENATAAN KAWASAN 
SEMANGGI SEBAGAI MIX-USED URBAN DISTRICT DI SURAKARTA 

 

 

1.1 Latar Belakang 

1.1.1 Gagasan Awal 

Dalam dimensi waktu penduduk semakin berkembang, padat merayap 

di perkotaan. Hal ini akan mengakibatkan pertambahan kepadatan jumlah 

penduduk yang diiringi dengan kebutuhan primer seperti, sandang, pangan, 

papan, kesehatan dan pendidikan, termasuk Kota Surakarta. Berdasarkan Buku 

Konsep Penanganan Permukiman Kumuh Kota Surakarta Tahun 2002 yang 

disusun Dinas Pekerjaan Umum Kota Surakarta, Kota Surakarta seluas 440.4 

Ha, dan jumlah penduduk yang lebih dari 500 ribu jelas merupakan kota yang 

padat. Kenyataan ini menyebabkan permasalahan yang rumit bagi pemenuhan 

kebutuhan masyarakat seperti perumahan, perdagangan, pariwisata, kesehatan, 

pendidikan, lapangan kerja, ketertiban masyarakat, keuangan dan administrasi 

kepemerintahan. 

Wilayah Kota Surakarta terdapat kawasan kumuh yang dihuni sekitar 

3.421 KK atau 15.850 Jiwa. Kondisi perumahan kumuh tersebut 39,45% rumah 

permanen, 31,6% rumah semi permanen dan sisanya 28,9% rumah tidak 

permanen (Sumber: Buku Pembangunan Inklusif dan Kebijakan Sosial di Kota 

Solo, Jawa Tengah). Daerah asal penghuni permukiman kumuh 83% adalah 
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pendatang dari luar kota Surakarta dengan yang telah lama menetap lebih dari 

10 tahun sebanyak 33%, salah satunya adalah Kawasan Semanggi. 

Kawasan Semanggi masih merupakan hunian legal namun kondisinya 

kurang memadai. Kawasan tersebut berkembang menjadi permukiman yang 

padat dengan konsentrasi kemiskinan dan daerah rawan bencana banjir. 

Semanggi merupakan suatu kawasan dengan kesempatan ekonomi yang luas. 

Melalui Perencaan Urban Renewal1 Kawasan Semanggi di Kota Surakarta 

diharapkan dapat meningkatkan vitalitas dan kualitas lingkungan sehingga 

kawasan Semanggi tersebut dapat menjadi salah satu bagian identitas dari Kota 

Surakarta. 

1.1.2 Analisa Pemilihan Judul 

a. Ketertarikan (Interest) 

Kampung merupakan suatu permukiman khas Indonesia yang 

biasanya berpola horizontal. Kampung memiliki karakteristik yang 

masih kuat dalam berbudaya dan berinteraksi. Banyak ditemukan juga 

masyarakat yang hidup di perkampungan menggantungkan 

kehidupannya dari lingkungan sekitar tempat tinggalnya, salah 

satunya adalah Perkampungan yang berada di Kelurahan Semanggi. 

Semanggi merupakan suatu kawasan dengan kesempatan ekonomi, 

sosial-budaya dan aset wisata yang bisa dikembangkan. 

                                                           
1 Upaya untuk menghidupkan kembali fungsi bagian kota yang telah menurun vitalitasnya. 
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Pengembangan kawasan dengan pendekatan Urban Renewal dapat 

meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kawasan Semanggi 

dengan perencanaan fungsi- fungsi infrastruktur dan sarana-

prasarana dengan mempertahankan pranata sosial masyarakat 

dimana tempat budaya lahir, tumbuh dan berkembang serta dapat 

memberikan konstribusi yang lebih baik bagi Kota Surakarta secara 

keseluruhan. 

Dari beberapa potensi Kawasan Semanggi yang bisa 

dikembangkan secara berkelanjutan, Pengembangan dan Penataan 

Kawasan Semanggi Sebagai Mix-Used Urban District Di 

Surakarta dengan pilot projek Penataan Perkampungan Vertikal 

Kawasan Semanggi Di Surakarta, merupakan suatu perencanaan 

peremajaan kawasan dengan mengganti sebagian atau seluruh 

unsur-unsur lama dengan unsur-unsur baru dengan tujuan untuk 

meningkatkan vitalitas dan kualitas lingkungan, sehingga kawasan 

Semanggi di Kota Surakarta tersebut dapat memperbaiki citra 

kemajemukan kawasan dan dapat memberikan konstribusi yang lebih 

baik bagi Kota Surakarta secara keseluruhan. 

b. Kepentingan Mendesak (Urgency) 

Salah satu wilayah di Kota Surakarta yang memiliki kawasan 

tidak tertata dan cenderung kumuh adalah Kawasan Kelurahan 

Semanggi. Kawasan Semanggi berkembang menjadi permukiman 
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yang padat dengan konsentrasi kemiskinan dan daerah rawan 

bencana banjir. Kawasan Semanggi termasuk dalam salah satu dari 

15 kawasan kumuh di Kota Surakarta (Sumber: RKPKP Kota 

Surakarta Tahun 2015-2025). Ada beberapa permasalahan pokok di 

Kawasan Semanggi antara lain, daerah rawan bencana banjir karena 

sistem drainase yang buruk dan tingkat perekonomian masyarakat 

yang rendah yang menyebabkan banyak Rumah Tak Layak Huni 

(RTLH). 

c. Kebutuhan (Need) 

Kawasan Kelurahan Semanggi perlu ditata ulang untuk 

mengatasi problematika pada lingkup masyarakat. Hunian merupakan 

kebutuhan utama manusia, dengan kepadatan yang tinggi, hunian 

pada Kawasan Semanggi menjadi kurang layak, acak-acakan dan 

tentunya tidak sehat. Salah satu problematika utama yang harus 

diselesaikan adalah keberadaan rumah tunggal dengan kepadatan 

yang tinggi. Dari problematika kawasan tersebut, pilot projek 

Penataan Perkampungan Vertikal Kawasan Semanggi Di 

Surakarta bertujuan untuk membebaskan Kota Surakarta dari 

kawasan kumuh. Salah satu kawasan yang masuk prioritas kawasan 

kumuh Pemerintah Kota Surakarta adalah Kawasan Semanggi, 

Kecamatan Pasar Kliwon. Kawasan Semanggi termasuk dalam 

Kecamatan Pasar Kliwon (Kawasan I) dengan perencanaan yang 
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berfungsi sebagai pusat kegiatan pemerintahan, perdagangan, 

budaya, wisata dan industri kreatif. 

d. Keterkaitan (Relevancy) 

Kawasan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon merupakan salah 

satu kawasan yang masuk dalam prioritas kawasan kumuh 

Pemerintah Kota Surakarta dengan permasalahan banyak Rumah 

Tak Layak Huni (RTLH) karena kepadatan yang tinggi. Kawasan 

Semanggi termasuk dalam Kecamatan Pasar Kliwon (Kawasan I) 

dengan perencanaan yang berfungsi sebagai pusat kegiatan 

pemerintahan, perdagangan, budaya, wisata dan industri kreatif. 

Dengan penataan ulang perkampungan Semanggi, lahan bekas 

tempat mereka bertinggal nantinya bisa dikembangkan dalam sektor 

perekonomian dan ruang terbuka hijau yang bisa dimanfaatkan 

langsung oleh warga Kawasan Semanggi untuk bersosialisasi dan 

bermata pencaharian pada lahan tersebut untuk meningkatkan taraf 

dan kualitas hidup masyarakat Semanggi. 

1.2 Tujuan dan Sasaran Pembahasan 

1.2.1 Tujuan Pembahasan 

Tujuan dari projek Pengembangan dan Penataan Kawasan Semanggi 

Sebagai Mix-Used Urban District di Surakarta dengan pilot projek Penataan 

Perkampungan Vertikal Pada Kawasan Semanggi Di Surakarta ini antara 

lain: 
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a. Membuat kajian tentang Landasan Teori dan Program untuk 

pengembangan dan penataan Kawasan Semanggi yang mampu 

menjadi salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan hunian 

tunggal berkepadatan tinggi dengan penataan Perkampungan 

Vertikal. 

b. Menyediakan suatu hunian vertikal yang dapat mengakomodasi 

segala kepentingan berumah tangga warga kampung. 

c. Memperbaiki kualitas kehidupan Kawasan Semanggi dengan 

memperlengkap fasilitas umum dan fasilitas sosial. 

1.2.2 Sasaran Pembahasan 

a. Sasaran Secara Umum 

Menemukan bentuk perkampungan vertikal sebagai bentuk 

peremajaan kampung horizontal yang mempunyai kepadatan 

penduduk yang tinggi. Penataan dan pengembangan kawasan untuk 

menunjang sektor perekonomian warga dengan berlandaskan upaya 

Urban Renewal di bekas lahan permukiman yang padat dengan tujuan 

untuk memperbaiki citra kemajemukan kawasan di Kota Surakarta. 

b. Sasaran Secara Khusus 

Meningkatkan vitalitas dan kualitas lingkungan dalam penataan 

perkampungan vertikal Kawasan Semanggi dalam segi ekonomi, 

sosial-budaya dan industri kreatif dengan tidak menghilangkan 

identitas local wisdom. 
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1.3 Lingkup Pembahasan 

Dalam lingkup pembahasan projek Pengembangan dan Penataan 

Kawasan Semanggi Sebagai Mix-used Urban District di Surakarta dengan pilot 

projek Penataan Perkampungan Vertikal Pada Kawasan Semanggi Di 

Surakarta, terdapat beberapa sketsa dalam program perencanaan secara 

berkelanjutan. Langkah awal dalam pilot projek Penataan Perkampungan 

Vertikal Pada Kawasan Semanggi Di Surakarta yakni: 

 

1. Menganalisis Kawasan Kelurahan Semanggi RW 1, RW 2 dan RW 3 

yang dilihat dari kepentingan mendesak dalam kawasan.  

2. Memilih 1 RW berdasarkan faktor-faktor yang sudah menjadi 

pertimbangan. 

3. Dari analisis Kawasan Kelurahan Semanggi, dipilihlah site menurut 

kepentingan mendesak dalam sektor Kawasan Kelurahan Semanggi 

Gambar 1. 1 Peta Perencanaan Projek Makro Kawasan yang Mencakup 3 RW 
Sumber: Analisis Pribadi, 2018 
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sebagai tahapan awal dalam pilot projek Penataan Perkampungan 

Vertikal Pada Kawasan Semanggi Di Surakarta. 

4. Pada site RW 2 terdapat 5 RT yang selanjutnya akan dikaji dalam pilot 

projek Penataan Perkampungan Vertikal Pada Kawasan 

Semanggi Di Surakarta. 

5. Perencanaan fasilitas pendukung dan infrastruktur baru secara mikro 

dan makro akan dilampirkan mengikuti peremajaan kawasan pada site 

terpilih yang akan dilampirkan melalui perencanaan block plan dan 

fungsi elemen bangunan pembentuk site kawasan terpilih. 

1.4 Metode Pembahasan 

1.4.1 Metode Pengumpulan Data 

Metode yang akan dipakai dalam penyusunan landasan teori dan 

program ini adalah metode deskriptif kualitatif dan komparatif. Metode deskriptif 

kualitatif akan dipakai untuk menguraikan masalah yang ada dan kemudian 

permasalahan tersebut akan dianalisa. Sedangkan metode komparatif, berupa 

studi banding terhadap projek sejenis untuk mendapatkan data primer dan data 

sekunder. 

a. Pengumpulan Data Primer 

Pada metode ini data diambil dari sumber pertama atau dari sumber 

asli (narasumber) dan observasi pada studi projek sejenis, yang 

mengetahui secara baik tentang hal-hal yang terkait dengan projek ini. 

 Observasi Studi Projek Sejenis 



9 

 

- Melakukan kunjungan ke projek yang memiliki kesamaan dan 

melakukan pengamatan tentang kondisi bangunan (kampung) 

secara langsung, seperti Kampung Deret Petogogan, Jakarta 

Selatan dan Rumah Renteng Keprabon, Surakarta untuk 

menganalisa penerapan sistem bangunan yang pernah 

dikerjakan. 

- Melakukan pengamatan tentang lingkungan di sekitar kawasan 

Semanggi untuk mengumpulkan data kegiataan, kebiasaan dan 

kebudayaan masyarakat sekitar. Selain itu, tinjauan kawasan ini 

bergunan untuk mendata bagaimana tipologi rumah, material 

yang dominan digunakan dan apa saja yang dibutuhkan untuk 

upaya peremajaan Kawasan Semanggi di Kota Surakarta. 

- Melakukan studi observasi ke dinas-dinas terkait untuk 

mendapatkan data peraturan-peraturan yang ada yang berkaitan 

dengan projek ini. Dinas-dinas yang berperan dalam projek ini 

antara lain, BAPPEDA Kota Surakarta, Balai Besar Sungai 

Bengawan Solo, Keluarahan Semanggi, Dinas Perumahan, 

Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Surakarta, Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta dan Badan Pusat 

Statistik Kota Surakarta. 

 Wawancara 
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- Melakukan wawancara pada para warga yang sudah menjadi 

subjek pada studi projek sejenis untuk mengetahui bagaimana 

kesan, keluh kesah dan pendapat mereka. Selain itu melakukan 

beberapa wawancara pada masyarakat Kawasan Semanggi 

untuk menjadi beberapa sampel yang bisa dikaitkan dengan 

kebutuhan peremajaan Kawasan Semanggi di Kota Surakarta. 

Wawancara ke beberapa pihak-pihak yang pernah berkontribusi 

dalam studi projek sejenis, seperti ARKOM (Arsitek Komunitas), 

beberapa senior arsitek di Rumah Rempah Karya, pengelola 

Kelurahan Semanggi, Ketua RT, Ketua RW dan Pengelola 

Kantor Kota Kita bagian perencanaan wilayah untuk mengetahui 

bagaimana perencanaan pada projek yang berguna untuk 

evaluasi dari data dan bisa menyandingkan data-data yang 

diperoleh. 

b. Pengumpulan Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diambil melalui media perantara, 

baik itu media cetak maupun elektronik. Pengumpulan data sekunder 

dilakukan melalui studi literatur yang diperoleh dari buku- buku literatur 

yang terkait dengan projek ini. 

1.4.2 Metode Penyusunan dan Analisa 

Metoda analisa yang digunakan dalam projek ini adalah: 

a. Metode Induktif 
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Metode ini merupakan metode yang disusun dengan membandingkan 

data yang diperoleh dari buku dan literature dengan data primer hasil 

survei dengan narasumber pada projek sejenis. Dari metode ini dapat 

dihasilkan data tentang kegiatan yang dilakukan di dalam bangunan 

tersebut, fasilitas yang diperlukan dan kebutuhan ruang. 

b. Metode Deduktif 

Metode ini merupakan pengembangan data dari analisa tentang studi 

literature dengan mengumpulkan data standar bangunan dan 

persyaratannya serta fungsi bangunan. Data ini dapat menjadi 

gambaran umum tentang projek ini. 

1.4.3 Metode Pemrograman 

 

 

Data-data yang telah didapatkan melalui pengumpulan secara primer 

dan sekunder dianalisis untuk menghasilkan pemecahan masalah dalam 

perancangan projek ini yang nantinya akan berguna untuk membuat program 

Bagan 1. 1 Alur Pikir Dalam Metode Pemrograman 
Sumber: Analisis Pribadi, 2018 
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ruang. Lalu setelah itu dapat diterapkan pada saat proses desain. Tahap-tahap 

dalam metode ini adalah: 

 Tahap Analisis 

Sebelum menganalisis data haruslah disusun dahulu agar Memudahkan 

proses selanjutnya. Setelah itu data dianalisis untuk menentukan acuan dalam 

proses pemrograman dan perancangan dalam projek ini. 

 Tahap Sintesis 

Tahap ini merupakan proses penyimpulan dari data-data yang telah dianalisis 

dalam tahap sebelumnya. Hasil dari tahap ini digunakan sebagai acuan dalam 

Landasan teori dan pemrograman serta tahap selanjutnya. 

1.4.4 Metode Perancangan Arsitektur 

 

Metode ini merupakan metode dimana tahap perancangan arsitektur. 

Tahap yang dilakukan antara lain: 

Bagan 1. 2 Alur Pikir Dalam Metode Perancangan Arsitektur 
Sumber: Analisis Pribadi, 2018 
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a. Konsep 

Tahap ini merupakan tahap awal dalam perancangan arsitektur yang 

menguraikan mengena ide dasar dan tema desain dalam sebuah desain 

bangunan. 

b. Rancangan Skematik 

Rancangan skematik merupakan lanjutan dari tahap konsep. Deskripsi dari 

konsep diterjemahkan menjadi sketsa-sketsa desain bangunan yang meliputi 

konfigurasi massa bangunan, tata ruang dalam maupun luar bangunan, 

pengolahan tapak sketsa-sketsa detail yang lain. 

c. Pengembangan Perancangan 

Hasil dari rancangan skematik tersebut dikembangkan menjadi gambar kerja 

sesuai dengan kaidah gambar kerja yang berlaku dengan menggunakan 

bantuan komputer. 

d. Pembuatan Detail 

Tahap ini berguna untuk memperjelas suatu bagian pada desain bangunan. 

Detail ini dapat berupa gambar 2 dimensi maupun 3 dimensi sesuai dengan 

produk yang akan digambar. Proses pembuatan detail ini juga dibuat 

mengunakan bantuan komputer. 

e. Presentasi Produk 

Tahap terakhir dalam metode perancangan arsitektur. Pada tahap ini desainer 

(arsitek) menjelaskan tentang desain bangunannya kepada klien supaya klien 
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paham. Presentasi produk ini dapat dilakukan dengan menggunkaan maket, 

animasi 3 dimensi maupun dengan slide power point. 

1.5 Sistematika Pembahasan 

1.5.1 BAB I: Pendahuluan Pengembangan dan Penataan Kawasan 

Semanggi Sebagai Mix-Used Urban District di Surakarta 

Merupakan bab yang bertujuan untuk memperkenalkan ide dan gagasan 

awal dalam projek ini. uraian ini dijabarkan dalam sub-bab yang meliputi : 

gagasan awal dan alasan pemilihan judul, tujuan dan sasaran pembahasan, 

lingkup pembahasan, metodologi pembahasan dan sistematika pembahasan. 

1.5.2 BAB II: Tinjauan Projek Pengembangan dan Penataan Kawasan 

Semanggi Sebagai Mix-Used Urban District di Surakarta 

Bab ini berisi mengenai gambaran projek secara garis besarnya. 

Gambaran umum ini belum mengarah pada projek secara detail. Sub-bab yang 

akan dibahas antara lain gambaran umum, latar belakang perkembangan dan 

sasaran yang akan dicapai. 

Pada bab ini juga akan membahas mengenai gambaran secara khusus 

projek yang akan dikerjakan. Sub-bab yang akan dibahas antara lain adalah 

terminologi projek, uraian kegiatan, spesifikasi dan persyaratan dalam desain 

pada projek terpilih. 



15 

 

1.5.3 BAB III: Analisa Pendekatan Arsitektur Pengembangan dan 

Penataan Kawasan Semanggi Sebagai Mix-Used Urban District di 

Surakarta 

Pada bab ini akan menjelaskan tentang studi literatur yang digunakanan 

dan berkaitan dengan pilot projek Penataan Perkampungan Vertikal Pada 

Kawasan Semanggi Di Surakarta. Sub-bab yang akan dibahas antara lain 

analisis pendekatan arsitektur, analisis pendekatan sistem banguan, dan 

pendekatan dalam konteks lingkungan. 

1.5.4 BAB IV: Program Arsitektur Pengembangan dan Penataan Kawasan 

Semanggi Sebagai Mix-Used Urban District di Surakarta 

Bab IV ini berisi tentang program-program yang akan digunakan dalam 

projek ini yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan dari bab pertama hingga 

ketiga. Program ini nantinya akan digunakan sebagai landasan dalam proses 

perancangan arsitektur. 

1.5.5 BAB V: Kajian Teori Pengembangan dan Penataan Kawasan 

Semanggi Sebagai Mix-Used Urban District di Surakarta 

Bab ini membahas tentang kajian teori penekanan desain bangunan dan 

teori permasalahan dominan pada bangunan. subbab dalam bab ini antara lain 

adalah konsep program, tujuan perancangan, faktor penentu dan faktor 

persyaratan perancangan serta program arsitektur. 



16 

 

1.5.6 Daftar Pustaka 

Pada bab ini berisi tentang sumber data, referensi yang dipergunakan 

dalam perancangan projek ini baik cetak, elektronik maupun melalui studi literatur 

yang diperoleh dari buku- buku literatur yang terkait dengan projek ini. 

1.5.7 Lampiran 

Berisi data-data yang berkaitan dengan pilot projek Penataan 

Perkampungan Vertikal Pada Kawasan Semanggi Di Surakarta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

BAB II 

TINJAUAN PROJEK PENGEMBANGAN DAN PENATAAN KAWASAN 
SEMANGGI SEBAGAI MIX-USED URBAN DISTRICT DI SURAKARTA 

 

2.1 Tinjauan Umum 

2.1.1 Tinjauan Umum Projek 

Urban Renewal atau Peremajaan Kawasan merupakan bentuk 

intensifikasi kota akibat kebutuhan akan ruang dan pertumbuhan kota yang 

sangat pesat. Secara sederhana Urban Renewal dapat diartikan sebagai upaya 

untuk menghidupkan kembali fungsi bagian kota yang telah menurun vitalitasnya. 

Terdapat 3 aspek yang saling berhubungan, yakni aspek lingkungan 

fisik, antara lain kondisi bangunan, jalan dan infrastruktur kota. Aspek ekonomi 

berkaitan dengan nilai lahan, investor dan lapangan pekerjaan. Dan aspek sosiak 

budaya, diantaranya adalah pola pikir dan cara hidup atau perilaku warga kota. 

 

Sebagai contohnya, pembaharuan kawasan permukiman kumuh di 

Jefferson, Los Angeles. Kawasan tersebut dirubah menjadi permukiman vertikal 

Gambar 2. 1 Peremajaan Kawasan Jefferson, Loas Angeles (Kiri) dan Cheong Gye Cheong, 
Seoul (Kanan) 

Sumber: https://www.google.co.id/ Pada 15 November 2017 

https://www.google.co.id/

