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Dengan bangga kupersembahkan karya Tugas Akhir ini 

untuk Ayah tersayang…yang telah pergi meninggalkan agnis, 

mas fatah dan ibu sendiri di bumi ini..bersama semua kenangan 

dan harapan akan masa depan..beliau yang tak bisa lagi melihat 

agnis memakai toga dan selempang biru cum laude… 

Betapapun rindu agnis padamu tak akan bisa agnis tuk 

melihatmu lagi...kau takkan pernah tergantikan oleh apapun dan 

siapapun...Dan, tiada kata seindah do’a yang tulus terucap untuk 

almarhum ayahku Harsono Aminoto bin Ahmad Satari agar 

beliau tenang di sisi Allah SWT… 

Dad…I’ve made it for you..i hope you there will be proud of me……. 

I love you and you are irreplaceable! 
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Thanks to….: 

 

….“Suara dengarkanlah aku..apa kabarnya pujaan hatiku….”, lagu yang sangat 

menginspirasi dan memberiku motivasi untuk terus maju, melanjutkan hidup, meraih gelar 

sarjana S1 Teknik Arsitektur, dan dengan pujian…. 

Syukur dan Alhamdulillah serta rasa terima kasih yang tak terukur agnis kepada ALLAH 

SWT atas nikmat, rizki, hidayah, dan limpahan rahmat yang Kau berikan padaku dan 

keluargaku sehingga tibalah saatnya aku meninggalkan kampus dan melangkah menuju 

masa depan… 

Ayah Harsono Aminoto yang telah merawat dan mendidikku selama 18 tahun…thanks, 

Dad...You’re the best!! 

Ibu Suyanti yang masih berharap dan (masih) setia bersamaku..mulai dari TK hingga S1 

selalu memberiku pelajaran yang berharga…thanks,Mom for everything..i love you and 

always be… 

Husni Fattah Prasetya aka mas Fatah sebagai penyandang dana terbesarku..hehehe.. thank 

you so much bwt kepercayaanmu pada adikmu yang manis ini..kakaka..i’ll make you proud! 

salam bwt mbak Sari dan Shafa..semakin mewarnai hidupku saja… 

Rani Putri Pratiwi aka Bondenk…I love you,bond..4 tahun kita bersama dan ternyata kita 

sudah dipertemukan sebelumnya…thank you so much for being a really best friend, apa 

jadinya aku tanpamu di arsitek..kakakaka..senang, susah, sedih, bahagia, sengsara, 

tertawa, menangis, autis, jenius, menyun, manyun, dolan-dolan, dsb..we will always be…kini 

tiba saatnya kita tuk memandang masa depan..tapi aku ingin tetap jadi Top Rank sms, 

telpon, fb dan maen dalam hidupmu,,,hehehe.. 

Endah Hanna Rosanti aka Endah…eks arsitek 2005 dan IPDN 2006…I love 

you,ndah..pertama  jumpa saat daftar ulang dan setahun kita bersama…walaupun singkat 

tapi sangat bermakna..wis muga2 ndang dadi Camat Ambarawa..hehehe.. 

Hidayatul Muslihah aka Hida..ah,hida..you’re the boss…I love you,hid…3 tahun kita bersama 

susah senang bahagia tertawa…walopun kau yang termuda tapi kau yang paling 

dewasa..selalu memberiku wejangan dan nasihat..kakaka..ok miskomunikasi dan 

mistransportasi..ayo, life must go on!!  
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Megah Ardliansyah aka megah or meggie…my chairman and always be.. kumelihatmu dari 

awal jumpa kuliah hingga hampir aku pergi (duluan) dari kampus, betapa kutemukan 

transformasi yang indah di dirimu… ayo semangat mas megah, apapun yang terjadi aku 

akan selalu disini untuk mensupportmu! Terucap do’a dan terima kasih yang tulus untukmu 

atas semua yang telah kita lalui bersama hingga tibalah saat terakhir untukku bersamamu 

di kampus (halah!)… Hamazah,om!! 

Thoat Fauzi aka Thoat…pertama kenal sampai hampir tiba saat berpisah kita selalu 

berbeda pendapat…yaa sok akur tapi akeh padune...hehe.. but you’ll always be my 

partner..you’re the best,at!! Kapan kau akan jadi Ketua IAI, Ketua KPK, Pak Menteri, Pak 

Presiden..just call me, and I’ll be there to support you..thankyou… 

Yuanita Setyo Atri aka Gudel Australia..ai lop yu pull, del…saat-saat terakhir di bangku 

kuliah bersamamu terasa sangat indah..kita lebih sering tertawa ketika kita 

bersama..kakaka..blas jarang banget sedih,,mesti ngguyu..selamat punya om Dide baru, 

jangan berdoa bwt aku jadi tantemu..kakaka..kita pertama jumpa saat osmaru..dan hampir 

berpisah kita di penghujung tahun ini..ah,semangat del..ku kan selalu bersamamu.. 

Gunawan aka Guna…kwe telat og,guna kenal karo aku…yen ket awal kenal mesti kita bisa 

cumlaude bareng..hekekeke…kau selalu ada saat ku sedih, tapi jarang ada saat ku 

senang..(sing salah sopo coba yen ngene ki?)..Thank You so much, guna atas waktumu 

untukku,,supportmu, guyonanmu, nasihatmu, tertawamu,,mengiringiku ketika saat-saat 

terakhir aku di kampus…sudah jangan mello-mello lagi..cah lanang kok mello ngono..hemm 

hemm hemm..ok semangat!! 

Ikmah Choirul Nisa aka Ikmah si adik ulat daun..ecek gembyeng paling aktif sak 

donya..thanks, mah, uwis ngewangi aku garap skripsi n ngancani dolan-

dolan…hehehe..untung ada kamu..thank you thank you… 

HIJAU DAUN…Dide, Arya, Array, Raychan, Deni..band asal Lampung yang sangat 

menginspirasiku…terima kasih mas udah mau nyanyi seratus kali setiap hari ketika 

menemaniku ngerjain desain maupun tidur...Hijau Daun datang dalam hidupku 

bebarengan dengan “mas Dide”…pasca 19 Maret 2009 di Kampanye Bersama Parpol…kau 

selalu dihatiku, mas…(uuooooppooooo..!!??) 

Rini Kusuma Dewi dan Lesmi Mitra Fatimah (kade n mimi)…kalian yang selalu ada saat ku 

butuh…senengane dolan wae..ndang dirampungke studione..hahaha…ayo ayo target e lho! 

Makasih banyak kalian sudah mewarnai hidupku…ah,takkan terlupa kenangan itu! 

Aditya Candra Kusuma aka mascan…ah,the Guru! Kau yang mengajariku dari 0 CAD hingga 

aku lulus TA..makasih banyak mas atas semua pelajaran dan harapan..jasamu takkan 

sanggup kubalas..terimakasih… 
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Bayu Aji Saputro aka baju…bajuuu rika nyang terbaik!!selalu bikin tertawa dan pintar..ayo 

baju semangat TA!!thankyou so much, baju bwt semuanya… 

Fathony Haris aka Fathoy..kakakaka..take me out,thoy!! Diskusi karo kwe jan ga enek 

enteke..hehehe..marakne ngguyu wae, tapi semua yang indah semoga takkan terlupakan.. 

thanks,thoy.. 

Fathurrahman Hakim aka Aan..direktur gentan yang usil dan jahil sejak SD kelas 1 hingga 

lulus S1..hehehe..pertama jumpa lagi di kampus saat daftar ulang and you’re so nice ngasi 

aku tempat dudukmu..you’re my best friend,an and irreplaceable..thanks,an.. 

Fajar Dwi Rizqiardi aka qiqi…terimakasih banyak, qi, udah banyak bantuin 

aku..terimakasih juga udah banyak bikin aku ketawa...kakaka.. 

Ayunendra Soleha aka Andra…ndraa, makasih udah banyak mewarnai hidupku di 

arsitek..ayo maju..ayo ngadeg..hehehe… 

Ramadhan Nida P…cah banyumas nan cerewet..thanks nida atas bantuannya ngurus syarat 

wisuda dan maen2…rika rikaaa…makasii… 

Andryas Sukarno P aka Diash…bocah mellow..hehehe..thanks, yash, for everything.. 

Triana, Dani, Novi, Wiwik, Tiwi, Fatimah, Sindy, Gema, Muslim, Arfin, Ardi, Fahmi, Hallala, 

Lina, Irene, Tami, Yuni, Deasy, Nadya, Ibta, Danang, Rizka, Adit, Bintan, Ratna Ayu, Noniek, 

Yogi, Muthiah, Annisa, Wildan, Beta, Rini, Dita, Lia, Sam, Winda, Fariz, Ikhsan, Novia, Tutut, 

Tomi, Ega, Isnani, Riesta, Yayan, Hari, Atien, Desta, Nurul, Suci, Agung..dan teman-teman 

arsitek 2005 yang lain…kalian yang selalu di hatiku..bersemi di dalam kalbu…takkan 

terlupakan kisah indah kita bersama kawan..maap jika aku sering salah2 kata dan tak 

sengaja menyakiti…terimakasih sudah mencerahkan duniaku.. 

Nokia 5310 XpressMusic ku nan cantik..selalu menemaniku kemana saja aku 

pergi..tanpamu aku hampa..tanpamu aku merana..hehehe..thankyou for making me easy to 

communicate and socialize…ah, baru kusadari kau memang yang terbaik…terimakasih.. 

Lenovo Silver Vista Basic ku yang canggih,,,walaupun kau kadang bikin suntuk, tapi kau 

tetap yang terbaik..selalu ada disaat kubutuh dan masih setia hingga saat ini…terimakasih, 

tanpamu mungkin aku takkan bisa meraih S1 ini…yes,,selempang biru itu akan 

kupersembahkan untukmu.. 

Honda Vario AD5115EB yang setia kupake kemana-mana..walopun kau suka membuatku 

kehujanan dan kepanasan..tapi kau yang paling baik.. 
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All New Avanza B1618SA…yang selama 4 bulan ini setia menemani dan mengantarkanku 

dan teman-temanku sekaligus barang-barangku..hahahaha…I love you full hitamku… 

The E.G. Ecek Gembyeng selain ikmah ada ega, pipit, aida, lia, bintang, ayu, asri.. 

Temen-temen studio TA 115…Rani, Hida, Thoat, Bebe, Nida, Bintan, Muthi’, Ratna, Deasy, 

Mas Yudi (uuuooopppoooooo..??!!), mas Bulin, Danang, Mbak Era, Mbak Terri, Mbak Ina, Mas 

Mamad, Mas Aniq, Mas Sis, Mas Nazal, Mas Citra, mb Faya…. 

Bu Nunuk sang kajur yang suka ngajak ngobrol…sering ketemu di mall, ketemu di restoran, 

TW, dimana-mana ada bu nunuk…makasih bu atas bimbingan selama ini… 

Pak Amin dan Pak Hoho pembimbing TA ku (yang tak tahu kenapa memberiku B..?) 

terimakasih bapak2 atas bimbingannya selama ini hingga agnis bisa lulus cum laude.. 

PA ku pak Wandi yang menyenangkan…terimakasih bapak.. 

Arsigraha yang turut memberi sponsor TA ku,,,,hhheheh makasih mbak Donna, mbak Ririn… 

Bocah-bocah maketters..Lutfi, Rojan, Wisnu,  Zaenal…cah 2006 yang memberi support TA 

juga melubangi kantong uangku,,,hehehe,,makasih guys.. 

Bocah-bocah HMA 2008 yang udah banyak berdiskusi dan rapat yang menyenangkan… 

Bocah-bocah arsitek 2006 pada umumnya yang tak bisa kusebutkan satu-satu.. 

Bocah-bocah arsitek 2007 yang sangat kooperatif dan menyenangkan… 

Bocah-bocah arsitek 2008 yang penurut tapi rada ra kenal… 

Bocah-bocah arsitek 2009 yang semakin tak kukenal serta bengal…. 

Ayo lanjutkanlah trah Arsitektur UNS hingga Berjaya di dunia..walopun hanya sekejab mata 

kita bersama, tapi kalian lah tumpuan harapan itu..semangat!! 

……..semua yang memberiku kenangan dan harapan akan masa 

depan aku sangat berterima kasih dan hanya ini yang bisa 

kuberikan pada kalian..terima kasih terima kasih terima 

kasih……. 
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KATA PENGANTAR 
 

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis 

dapat menyelesaikan Konsep Perencanaan dan Perancangan Tugas Akhir dengan Judul 

Pengembangan Tepi Sungai Bengawan Solo (Bengawan Solo Riverside Development). 

Dengan tersusunnya konsep  ini, tak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada : 

 

 Ir. Rachmadi Nugroho, MT, selaku dosen pembimbing 1 Tugas Akhir. 

 Amin Sumadyo, ST, MT,  selaku selaku dosen pembimbing 2 Tugas Akhir. 

 Tim Dosen Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik UNS. 

 Mas Fattah dan Ibu yang memberi semangat dan fasilitas. 

 Keluarga Bpk. Bambang Iswahyudi yang telah berkenan menyediakan ruang dan 

waktu dalam proses penyusunan Laporan Penelitian ini. 

 Rekan-rekan Arsitektur UNS angkatan 2005 dan angkatan lain yang telah 

memberi semangat kepada penulis dalam menyusun Konsep ini. 

 

Akhir kata, penulis menyadari masih adanya berbagai kekurangan dalam tugas ini. Untuk itu 

penulis mengharapkan masukan yang membangun untuk kemajuan dimasa mendatang dan 

semoga ini dapat bermanfaat. 

 

 

Sukoharjo, 14 Oktober 2009 

 

 

Penulis 
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BAB I 

PENGEMBANGAN TEPI SUNGAI BENGAWAN SOLO 

(Bengawan Solo Riverside Development) 

A. TEMA 

Arsitektur Berkelanjutan (Sustainable Architecture) 

 

B. JUDUL 

Pengembangan Tepi Sungai Bengawan Solo – Bengawan Solo Riverside Development 

 

C. PEMAHAMAN JUDUL 

Pengembangan tepi sungai Bengawan Solo sebagai kawasan konservasi ekologi dan 

energi dengan penggabungan fungsi pemukiman massal untuk menciptakan kawasan 

Bengawan Solo menjadi komunitas perumahan berkelanjutan.  

Sebuah usaha pemanfaatan Sungai Bengawan Solo sebagai sumber kehidupan yang 

memberi penghidupan manusia yang hidup di sekitarnya agar dapat mandiri secara 

energi, ekonomi serta ikut menjaga keberlangsungan ekologi yang ada di kawasan 

sungai.  

 

D. LATAR BELAKANG 

1. Sungai sebagai sumber kehidupan manusia 

Sungai pada peradaban sebuah bangsa menjadi cikal bakal nadi kehidupan manusia. 

Banyak kota-kota yang lahir karena keberadaan sungai di wilayah itu. Bengawan 

Solo adalah satu-satunya sungai terbesar yang mengaliri kota Surakarta pada 

khususnya dan pulau Jawa pada umumnya. Namun, betapa hal ini tidak disadari 

keberadaannya sebagai sumber kehidupan umat manusia. 

2. Fenomena Penggusuran 

Salah satu fenomena yang sering kita lihat dewasa ini adalah penggusuran rumah 

dan bangunan yang ada di bantaran sungai sebagai dalih penertiban lahan oleh 

pemerintah kota. Di satu sisi, pemerintah berusaha melaksanakan kebijakan yang 

telah mereka buat sendiri dengan memaksa penghuni bantaran untuk pergi dari 

bantaran sungai, namun di sisi yang lain, adalah satu kebutuhan yang sangat 

mendesak dan logis bahwa setiap manusia itu membutuhkan tempat berlindung 

(rumah).  

3. Arsitektur Berkelanjutan - Sustainable Architecture 
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Kehidupan manusia modern tidak bisa dipisahkan dari teknologi dan energi. Pada 

dasarnya semua kegiatan manusia modern berjalan menggunakan energi yang 

mendukung teknologi. Namun betapa dewasa ini krisis energi sangat menjadi 

sorotan publik. Hendaklah teknologi itu berjalan dengan beriringan tanpa 

menghabiskan energi dengan kata lain menghasilkan energi alternatif demi 

keberlanjutan kehidupan di bumi. 

4. Solusi Penggusuran pemukiman di bantaran Bengawan Solo berwawasan Arsitektur 

Berkelanjutan 

Pengembangan tepi Bengawan Solo sebagai green belt tidak berjalan dengan baik. 

Adanya pertumbuhan pemukiman liar di kawasan bantaran adalah salah satu bukti 

nyata ketidakjalannya sistem pemeliharaan kawasan bantaran. Harusnya sungai 

menjadi wilayah konservasi lingkungan yang berkelanjutan hingga tercipta sistem 

managemen sungai yang baik secara menerus dari hulu hingga hilir. Namun, 

sungguh disayangkan, bantaran yang seharusnya menjadi grenbelt semakin tak 

terurus dan pada kecenderungan ke depan malah mengarah ke pembangunan rumah 

illegal di bantaran yang mengakibatkan banyak permasalahan sosial dan lingkungan. 

Permasalahan lingkungan sekaligus sosial yang dewasa ini menjangkiti masyarakat 

adalah adanya pemukiman liar yang berdiri di bantaran sungai dan pada skala yang 

lebih luas menjadi daerah kumuh/slump area. Pemukiman di bantaran sungai 

Bengawan Solo  ini pada dasarnya sungguh berbahaya dari segi struktur itu sendiri 

karena berdiri di tanah yang labil dan muka air sungai bisa naik secara tiba-tiba serta 

berarus deras bisa menimbulkan banjir hingga bangunan bisa seketika roboh. 

Bangunan-bangunan itu secara langsung juga mengurangi daerah sabuk 

hijau/greenbelt yang harusnya menjadi lahan konservasi lingkungan sungai dan 

daerah resapan air. Pemukiman di bantaran juga kebanyakan didirikan oleh 

masyarakat menengah kebawah dengan penghasilan tidak menentu bahkan 

menganggur. Sedangkan pada wilayah kota di sekitarnya merupakan kawasan elite 

perumahan berdiri megah dan siap dipasarkan. Betapa distribusi pemerataan 

ekonomi tidak berjalan sesuai dengan teorinya. 

Berbagai permasalahan yang timbul di kawasan greenbelt Bengawan Solo tak pelak 

meresahkan masyarakat. Bengawan Solo sebagai lahan konservasi lingkungan juga 

memiliki potensi pengembangan energi dimana arus air sungai cukup baik dan bisa 

menghasilkan energi. Selain itu, potensi ekonomi juga bisa menjadi sumber 

penghidupan baru bagi masyarakat seperti pembuatan karamba-karamba untuk 

perikanan. 
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E. TUJUAN 

Tujuan 

Menyusun konsep perencanaan dan perancangan (Konsep Programatik) Bengawan 

Solo Riverside Development sebagai upaya pengembangan tepi sungai Bengawan Solo 

menjadi kawasan konservasi lingkungan (greenbelt) dan konservasi energi tanpa 

mengesampingkan hak hidup manusia untuk tinggal secara aman di lingkungan tepi 

sungai dengan solusi desain yang tepat sehingga tercipta lingkungan tepi sungai 

Bengawan Solo yang berkelanjutan yang dapat mengakomodasi seluruh kebutuhan 

pengguna sebagai dasar perancangan. 

Sasaran 

1. Terciptanya keberlanjutan lingkungan tepi sungai Bengawan Solo dari segi ekologi, 

energi dan ekonomi agar makmur serta menjadi lebih baik di masa yang akan 

datang. 

2. Terciptanya kehidupan pemukiman masyarakat tepi Bengawan Solo yang aman dan 

layak huni. 

3. Tercipta keberlanjutan fisik dan nonfisik lingkungan Tepi Bengawan Solo yang 

berusaha mengikuti peraturan pemerintah. 

4. Terciptanya model solusi pengembangan tepi sungai Bengawan Solo yang 

diharapkan bisa diterapkan di semua bagian sungai Bengawan Solo dari hulu hingga 

hilir. 

 

F. PERMASALAHAN DAN PERSOALAN 

Permasalahan 

Pengembangan tepi Bengawan Solo sebagai green belt tidak berjalan dengan baik 

sehingga menimbulkan permasalahan lingkungan dan sosial. Diperlukan redesain atau 

penataan kembali lingkungan tepi Bengawan Solo untuk kembali menjadi kawasan 

konservasi lingkungan (greenbelt) sekaligus solusi dari pemukiman illegal yang banyak 

dibangun di tepi sungai. 

Persoalan 

1. Bagaimana merencanakan keberlanjutan lingkungan tepi sungai Bengawan Solo 

dari segi ekologi, energi dan ekonomi. 

2. Bagaimana merencanakan desain pemukiman masyarakat tepi Bengawan Solo yang 

aman dan layak huni. 

3. Bagiamana merencanakan keberlanjutan fisik dan nonfisik lingkungan Tepi 

Bengawan Solo yang berusaha mengikuti peraturan pemerintah. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Pengembangan Tepi Sungai Bengawan Solo (Bengawan Solo Riverside Development) 

 

II - 24 

Agnis Falah H – I0205026 

 

4. Bagiamana merencanakan model solusi pengembangan tepi sungai Bengawan Solo 

yang diharapkan bisa diterapkan di semua bagian sungai Bengawan Solo dari hulu 

hingga hilir. 

 

G. METODE 

Metode Pembahasan dimulai dari studi lokasi yang sudah terpilih yaitu tepi sungai 

Bengawan Solo dengan melakukan survey pemetaan fisik dan nonfisik (studi literatur 

dan wawancara) hingga didapatkan data-data yang valid. Kemudian dilanjutkan dengan 

metode analisis deskriptif yang tentang aspek-aspke keberlanjutan dari kehidupan 

masyarakat, ekologi/lingkungan, ekonomi serta permasalahan yang terdapat di 

kebanyakan tepi sungai sehingga didapatkan ide untuk mencari solusi atas 

permasalahan-permasalahan tersebut.  

Ide-ide tersebut kemudian dilanjutkan dengan mengadakan analisa sintesa untuk 

mengidentifikasi unsur-unsur dan mengkaitkan permasalahan ke dalam faktor-faktor 

pembahasan hingga ditemukan model tepi sungi Bengawan Solo yang diharapkan bisa 

diterapkan di semua bagian sungai Bengawan Solo. 

H. ALUR PIKIR 
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I. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

 Tahap 1, Pendahuluan 

Pembahasan mengenai pendahuluan meliputi pengertian judul, latar belakang, 

tujuan, sasaran, permasalahan persoalan, metode, alur pikir, dan sistematika 

pembahasan 

 Tahap 2, Eksplorasi Pengembangan Tepi Sungai Bengawan Solo 

Melakukan pendalaman materi tentang potensi dan kemungkinan pengembangan 

terhadap perumahan, sungai Bengawan Solo, dan keberlajutan sebagai keyword 

Pengembangan Tepi Sungai Bengawan Solo yang akan dirancang 

 Tahap 3, Pengembangan Tepi Sungai Bengawan Solo yang Direncanakan 

Melakukan eksplorasi site serta studi lapangan untuk mendapatkan informasi dan 

data yang jelas tentang site yang akan diolah 

 Tahap 4, Analisa Perencanaan dan Perancangan 

Mengungkapkan analisa perencanaan dan perancangan sebagai usaha pemecahan 

masalah dengan meninjau tujuan dan sasaran yang akan dicapai   

 Tahap 5, Konsep Perencanaan dan Perancangan 

Mengungkapkan konsep perencanaan dan perancangan yang merupakan hasil akhir 

dari proses analisa untuk kemudian ditransformasikan dalam wujud desain fisik 

bangunan sebagai rekomendasi desain model Pengembangan Tepi Sungai 

Bengawan Solo 
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BAB II 

TINJAUAN TEORI 

 

A. SUNGAI – RIVER 

Sungai memang merupakan pusat peradaban. Di sanalah manusia membangun kehidupannya, 

dan di sepanjang Bengawan Solo ditemukan berbagai aktivitas yang berkaitan dengan 

kegiatan politik, sosial, ekonomi, serta budaya masyarakat sejak masa lampau. Bangsa yang 

besar dan maju adalah bangsa yang pandai mengelola sungainya. Itu sangatlah wajar karena 

dengan sungai yang terkelola secara baik, masyarakat di sekitar  akan bisa mendapatkan 

manfaat yang optimal, yakni air sebagai sumber kehidupan.  

Pertanyaan sekarang, apakah kita masih peduli dengan sungai? Inilah yang sering kita 

prihatinkan. Kita seperti tidak menyadari bahwa sungai merupakan andalan bagi kita untuk 

merajut masa depan. Pemahaman kita, sungai merupakan tempat pembuangan limbah 

bersama sehingga kita boleh membuang segala sesuatu ke sana. 

Akibatnya kita rasakan bersama, sungai-sungai mengalami degradasi. Kualitas air yang ada di 

sungai juga menurun drastis sehingga tidak bisa dimanfaatkan secara baik bagi perbaikan 

kualitas kehidupan kita.  

Sebaliknya, sungai kemudian kita lihat sebagai sumber ancaman. Banjir yang kita rasakan 

setiap tahun kita persalahkan karena perilaku sungai. Tidak pernah kita berani untuk 

mengatakan bahwa perilaku kita yang keliru itulah yang membuat aliran sungai menjadi tidak 

terkendali dan kemudian menyebabkan banjir.  Sebelum terlambat, tugas dan tanggung jawab 

dari kita semua untuk menjaga sungai yang ada. Untuk itu dituntut adanya sistem manajemen 

air yang lebih baik.  

Pengalaman banyak negara menunjukkan, manajemen air yang baik bisa memberi manfaat 

yang besar bagi kehidupan sebuah bangsa. Bangsa Brasil mendapat manfaat besar dari Sungai 

Amazon, bangsa Mesir diuntungkan oleh Sungai Nil, bangsa China mengoptimalkan benar 

Sungai Yangtze. Manajemen air yang mereka lakukan bukan hanya membuat banjir bisa lebih 

dikendalikan, tetapi manfaat ekonomi baik untuk alat transportasi maupun listrik tidak terkira 

manfaatnya.  

Bagaimana tidak menakjubkan apabila dari Sungai Yangtze dan Bendungan Three Gorges 

yang dibangun bisa dihasilkan tenaga listrik sebesar 23.000 MW. Sementara, kita negeri yang 

dikenal banyak air, memiliki curah hujan yang relatif lebih tinggi, hari-hari ini justru sedang 

dihadapkan pada kekurangan pasokan listrik.  
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Kita belum lagi berbicara soal ketersediaan air bersih bagi kebutuhan masyarakat. Di negeri 

yang katanya kaya dengan sumber daya alam ini ternyata hampir 50 persen penduduknya 

tidak mempunyai akses untuk bisa mendapatkan air bersih (Data Susenas 2004).  

Tidak ada alasan bagi negeri ini sebenarnya untuk terbelenggu dalam masalah yang mendasar 

seperti ini. Kalau sekarang itu terjadi, maka jawabannya karena kita tidak dekat lagi dengan 

alam. Kita tidak peduli dengan alam dan mau berkomunikasi dengan alam yang menopang 

kehidupan kita ini. Inilah yang harus kita segera perbaiki kalau kita masih menginginkan 

masa depan.
1
 

 

1. Pengertian Sungai secara Umum 

1.a. Sungai 

Sungai adalah aliran air yang terbentuk secara alami, biasanya air yang berasal dari 

mata air segar, mengalir ke samudra, danau , atau peraira lain. Di beberapa kasus 

sebuah sungai mengalir ke dalam tanah dan mengering sebelum mencapai bagian 

sungai lainnya. Banyak sebutan untuk sebuah perairan sugai seperti kali, bengawan, 

dsb.  

Sungai adalah salah satu komponen dari daur hidup air.  Air yang mengalir di 

sungai biasanya merupakan gabungan dari sumber mata air dan turun melewati 

turunan, atau menjadi air tanah, atau bisa berasal dari mencairnya es. 

1.b. Sungai Bengawan Solo 

Bengawan Solo sebagai sebuah sungai besar di Jawa telah memberikan kehidupan 

kepada manusia sejak berabad lamanya. Hingga saat ini nama besar Bengawan Solo 

telah mendunia, salah satunya berkat lagu ciptaan Gesang yang menggambarkan 

kemahsyuran Bengawan Solo dan menjadi icon kota Solo sebagaimana diharapkan 

terjadi pada kelestarian lingkungan sungai ini. 

Bisa dikatakan Bengawan Solo adalah Fajar Kehidupan manusia di pulau Jawa, 

Bengawan Solo ".... Sedari dulu jadi perhatian insani", demikian salah satu baris 

syair lagu karya Gesang. Memang, sejak zaman prasejarah hingga kini Bengawan 

Solo menjadi pusat perhatian. Bukan saja oleh insan manusia, tetapi juga oleh 

makhluk hidup lain. Kawasan lembah sungai ini menjadi tempat subur bagi 

tumbuhnya tanaman tropis. 

Kandungan unsur asam di lembah sungai yang bersenyawa dengan basa dari 

gunung-gunung berapi yang dilintasi Bengawan Solo dan anak-anak sungainya 

menghasilkan garam-garam tanah yang amat dibutuhkan oleh tanaman. Tempat 

yang kaya tanaman itu merupakan pilihan bagi beragam binatang untuk mencari 

                                                           
1 “Mengelola Air dan Alam”, Tajuk Rencana, Kompas, Sabtu, 23 Juni 2007 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Pengembangan Tepi Sungai Bengawan Solo (Bengawan Solo Riverside Development) 

 

II - 28 

Agnis Falah H – I0205026 

 

makanan dan air minum. Tempat 

seperti ini yang menjadi pusat 

perhatian manusia purba untuk berburu 

dan meramu.  

 

 

 

2. Kondisi Eksisting Bengawan Solo 

2.a.  Sejarah Bengawan Solo 

Studi tentang kesejarahan Bengawan Solo belum banyak dilakukan, terlebih yang 

mencakup lintas masa dan sepanjang alirannya.  Sebenarnya terdapat beberapa 

tulisan yang menelaah tentang peran Bengawan Solo, seperti karya TS Raffles 

(1817:17-18), PH van der Kemp (1894:128-129), JJ de Hollander (1895:263), dan 

FH van Naerssen (1943:623). Namun, tulisan itu hanya berbentuk artikel yang 

serba sekilas mengkaji peran sejarahnya.  

Mengutip sumber data tekstual pertama yang memberitakan aktivitas manusia di 

Bengawan Solo, yaitu Prasasti Telang (11 Januari 904), yang dikeluarkan oleh 

Rakai Watukura Dhyah Balitung dari Mataram. Pokok isi prasasti tersebut 

mengenai penetapan Desa Telang, Mahe, dan Paparahuan sebagai desa perdikan 

atau sima berkenaan dengan pembuatan penyeberangan sungai di Paparahuan. 

Nama Paparahuan selanjutnya berubah menjadi Desa Praon di dekat Wonogiri 

sekarang, yang kemungkinan turut tenggelam dalam genangan Waduk Gajah 

Mungkur. 

Nama kuno lain untuk menyebut Bengawan Solo adalah Semanggi. Semanggi 

adalah sebutan baru untuk Wulayu. Toponim Semanggi masih dikenal sebagai 

nama kelurahan di Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta. Semanggi merupakan 

penyeberangan sungai dan sekaligus bandar niaga besar bagi kapal-kapal dagang 

yang hilir-mudik dari Solo ke daerah-daerah lain di sepanjang aliran Bengawan 

Solo hingga ke muaranya di Gresik. 

Nama Bengawan Semanggi setidaknya masih digunakan hingga tahun 1726, 

sebagaimana tampak pada laporan Valentyn (1726). Setelah nama Solo populer 

untuk menamai Surakarta, nama Ci Wulayu dan Bengawan Semanggi ditinggalkan. 

Sejak itu lazim disebut dengan Bengawan Solo. Dalam panggung sejarah Jawa, 

Bengawan Solo memainkan peran penting. Aneka peristiwa-baik peristiwa 

Gambar II.1. Bengawan Solo 

Sumber: www.google.co.id 
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ekonomi, politik, religi, kesenian, maupun transportasi dan komunikasi-hadir di 

daerah aliran Bengawan Solo dalam lintas area dan lintas masa. 

Nama Bengawan Solo menurut “Babad Sala” oleh RM Sajid, berawal dari Dusun 

Nusupan di Desa Sala merupakan pelabuhan perdagangan yang berada di tepi 

Bengawan Beton. Para saudagar dari Gresik dan Surabaya memanfaatkan 

pelabuhan itu sebagai pusat perdagangan dengan para saudagar dari Kutha Gedhe. 

Bengawan Beton menjadi sarana transportasi dari Kutha Gedhe ke Gresik dan 

Surabaya, demikian sebaliknya. 

Desa Sala dipimpin oleh seorang bekel yang bernama Kyai Gedhe Sala, Beliau 

punya kewenangan menarik pajak dari para saudagar yang memanfaatkan 

pelabuhan itu. Makin lama pelabuhan menjadi ramai dan makin terkenal. Namun, 

bukan nama Bengawan Beton yang terkenal tapi Desa Sala. Lambat laun sebutan 

Bengawan Beton pun menghilang, justru Bengawan Sala-lah atau Bengawan Solo-

lah yang makin terkenal. 

2.b. Profil Bengawan Solo
2
 

Mata Air  : Kali Muning dan Kali Tenggar di Desa Jeblogan, 

Kecamatan 

  Karangtengah, Kabupaten Wonogiri. Mulai dari titik 

pertemuan kedua kali itu disebut Bengawan Solo 

Ketinggian Hulu  : 495 dpl 

Panjang  : 548,53 km 

lebar hulu  : 3-50 meter 

lebar hilir  : 100-300 meter 

Kab/Kota  : 12 (Kabupaten Wonogiri, Sukoharjo, Klaten, Kota 

Surakarta, Kabupaten Karanganyar, Sragen, Ngawi, 

Blora, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, dan Gresik) 

Anak Sungai  : 78 buah 

Pompa Irigasi : 1.142 unit 

Tambang Pasir : 202 unit Tradisional 

  161 unit mesin 

Industri Batubata : 269 unit 

Penyebrangan Perahu : 122 lokasi 

Jembatan : 38 Lokasi 

                                                           
2 Hasil Analisis Tim Ekologi Espedisi Bengawan Solo Kompas 2007 
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2.c. DAS Bengawan Solo 

Bengawan Solo terbagi-bagi menjadi beberapa wilayah pengelolaan, karena 

mengaliri dua propinsi yakni  Jawa Tengah dan Jawa Timur dalam 20 

kota/kabupaten. Terbagi menjadi 3 bagian sepanjang alirannya yaitu: 

 2.c.i. Hulu – waduk Gajah Mungkur 

Penampang sungai banyak berbentuk V. Vegetasi didominasi akasia. 

Aktivitas yang menojol adalah bertani seperti padi dan kacang tanah. 

Dinding sungai tebing curam dan tinggi. Daerah sekitar sungai yang diolah 

sebagai lahan pertanian mengakibatkan erosi dan tingkat sedimentasi aliran 

sungai menjadi tinggi. 

Cakupan  : Sebagian wilayah Kabupaten Wonogiri 

Jumlah penduduk : 723.888 jiwa 

Luas pemukiman  : 128.900 ha (22%) 

Kegiatan Eksplorasi  : Tambang pasir tradisional (14 lokasi) 

 2.c.ii. Tengah Waduk Gajah Mungkur – Tempuran Kali Madiun 

Daerah ini merupakan daerah padat penduduk. Kegiatan ekonominya pun 

paling tinggi dibandingkan dengan daerah hulu ataupun hilir, dan 

didominasi oleh kegiatan industri. Akibatnya banyak limbah dari pabrik 

masuk ke sungai. Aktivitas masyarakat paling menonjol di sekitar sungai 

adalah mengolah sawah dengan memanfaatkan air Bengawan Solo. Rata-

rata petani dapat memanen padi tiga kali setahun. Aktivitas lain adalah 

peternakan dan industri yang limbahnya dibuang langsung ke Bengawan 

Solo. 

Cakupan   : Sebagian Kabupaten Wonogiri, Klaten, 

Sukoharjo, Karanganyar, Boyolali, Sragen, 

Ngawi, Blora, Semarang, dan Kota Surakarta 

Jumlah penduduk  : 5.585.224 jiwa 

Luas pemukiman  : 462.600 ha (26%) 

Kegiatan Eksplorasi  : Tambang Pasir Tradisonal (148 lokasi). 

Tambang Pasir Mesin (26 Lokasi). Pompa 

Irigasi (435 buah) 

2.c.iii. Hilir Tempuran Kali Madiun – Muara 

Daerah ini sering dilanda banjir. Aktivitas pertanian masih didominasi padi 

dan palawija. Dinding sungai yang landai dimanfaatkan oleh penduduk 
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untuk ditanami tanaman semusim seperti kacang tanah, sayuran, dan 

jagung. Tingkat sedimentasi di muara sungai sangat tinggi. 

Cakupan  : Kabupaten Bojonegoro,  Blora, Tuban, 

Lamongan, Gresik 

Jumlah penduduk  : 3.545.849 jiwa 

Luas pemukiman  : 627.400 ha (8%) 

Kegiatan eksplorasi  : Tambang pasir tradisional (40 lokasi). 

Tambang pasir mesin (135 lokasi). Industri 

Batu bata (299 buah). Pompa irigasi (707 

buah) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.d. Data Fisik dan Nonfisik Bengawan Solo 

 2.d.i. Kualitas Air Bengawan Solo  

 

 

NO PARAMETER SATUAN BAKU MUTU 
TEMPURAN NGUTER JURUG SRAGEN 

WONOGIRI SUKOHARJO SOLO 
 

   
Kelas II Kelas III Kelas 

    

Gambar II.2. Peta DAS Bengawan Solo 

Sumber: www.jasatirta1.go.id 
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IV 

I. FISIKA 

1 Temperatur/Temperature 0C 
Deviasi 

3 

Deviasi 

3 

Deviasi 

5 
30,0 29,1 28,9 29,0 

2 TTS/Total Suspended Solids mg/L 50 400 400 42,5 38,5 52 41 

3 TDS/Total Dissolved Solids mg/L 1000 1000 2000 178 195 257 261 

II. KIMIA 

4 pH 
    

7,29 7,11 7,03 6,95 

5 Seng/Zinc mg/L 0,05 0,05 2 ttd ttd ttd ttd 

6 Tembaga/Cupper mg/L 0,02 0,02 0,2 ttd ttd ttd ttd 

7 Mangan/Manganese mg/L 
   

0,053 0,054 0,053 0,054 

8 Kadmium/Cadmium mg/L 0,01 0,01 0,01 0,003 0,006 0,006 ttd 

9 Besi/Iron mg/L 
   

0,279 ttd 0,589 0,186 

10 Timbal/Lead mg/L 0,03 0,03 1 ttd ttd ttd ttd 

11 
Krom Total/Total 

Chromium 
mg/L 0,05 0,05 1 ttd ttd ttd ttd 

12 Klorida/Chloride mg/L 
   

3,13 5,17 18,7 20,1 

13 Nitrit/Nitrite mg/L 0,06 0,06 
 

0,018 0,11 0,154 0,153 

14 
BOD/Biochemical Oxygen 

Demand 
mg/L 3 6 12 4,091 4,412 0,154 5,074 

15 
COD/Chemical Oxygen 

Demand 
mg/L 25 50 100 12,94 20,45 5,014 25,80 

16 Amoniak/Ammonia mg/L (-) (-) (-) 0,132 0,153 0,132 0,120 

17 Nitrat/Nitrate/NO3-N mg/L 10 20 20 0,182 0,272 0,266 0,249 

18 Nikel/Nickel mg/L (-) (-) (-) ttd ttd ttd ttd 

Tabel II.1. Kualitas Air Bengawan Solo 

Sumber: Kompas “Ekspedisi Bengawan Solo: Kehancuran Peradaban Sungai Besar” 
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2.d.ii. Hasil Analisa  Mikrobiologi Air Bengawan Solo 

 

NO 

LOKASI 

PENGAMATA

N 

JUMLAH TOTAL 

COLIFORM 

(JUMLAH /100 ML 

SAMPEL 

TPC 

(JUMLAH 

KOLONI /ML 

SAMPEL 

ISOLAT KESIMPULAN 

1 Sukoharjo > 300 1.400 CFU 
Ditemukan kuman E. Coli 

dan Klebsiella sp. 

Tidak memenuhi syarat 

(untuk air minum) 

2 Jurug > 300 1.400 CFU Ditemukan kuman E. Coli 
Tidak memenuhi syarat 

(untuk air minum) 

3 Sragen > 300 1.100 CFU 
Ditemukan kuman 

Coliform 

Tidak memenuhi syarat 

(untuk air minum) 

 

 

Keterangan: 

Nilai Standar MPN Coli: < 300/100 ml sampel  

Nilai standar Total Plate Count (TPC): < 300 Colony Form Unit (CFU) /ml 

sampel 

2.d.iii. Fauna Akuatik 

Fauna akuatik yang terdapat di wilayah pengamatan dapat dikelompokkan 

menjadi nekton, plankton, dan benthos. 

2.d.iii.a). Nekton 

Jenis-jenis ikan yang dijumpai di lokasi pengamatan antara lain: 

wader, nila, belut, mujair, bandeng, sembilang, kepiting, dan 

lain-lain. Jumlah yang dijumpai pada saat penelitian dilakukan, 

tidak terlampau banyak. 

2.d.iii.b). Plankton 

Jenis-jenis Phytoplankton DAS Bengawan Solo 

NO NAMA JENIS 
JUMLAH INDIVIDU PER 100 ML SAMPEL 

St-1 St-2 St-3 St-4 St-5 St-6 St-7 

1 Campilodiscus 2 5 5 3 - 5 5 

2 Staurastrum 
 

  1 4   

3 Closterium 
 

  - 3   

4 Giardia 
 

  -    

5 Cromulina 
 

  - 6   

6 Anacystis 1 - - - - 1 - 

Tabel II.2. Hasil Analisa Mikrobiologi Bengawan Solo 

Sumber: Kompas “Ekspedisi Bengawan Solo: Kehancuran Peradaban Sungai Besar” 
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7 Petalomonas - - - - 8 - - 

8 Anguilospora - - - 4 3 - - 

9 Varnella 
 

  -    

10 Tabellaria 
 

  4 2   

11 Vorticella 
 

  2 7   

12 Peridinium 
 

  9    

13 Ophiocytium 
 

  -    

14 Criptophyta 
 

  10 4   

15 Sphaerocystis 8 5 7 - - 6 5 

16 Pediastrum - - - - - 1 - 

17 Chlamydomonas 1 - - 3 9 - - 

18 Phaeloplaca tallosa - - - 6 - - - 

19 Varmella - - - 3 - - - 

20 Zygema 1 1 1 1 1 2 - 

21 Spirostomum - - - 3 - 1 2 

22 Stephanodiscus - - - - - 1 - 

23 Anabaena - - - 2 - - - 

24 Oocystis - - - - 5 - - 

25 Gloeotrichia - - - - - 1 - 

26 Conocillus - - - - 3 - - 

27 Elakatothrix - - - - 4 - - 

28 Euglena - - - - 4 - - 

29 Axythrichia - - - - 4 - - 

30 Cyclotella 6 5 5 - - 3 7 

31 Scenedismus - 1 - - - 1 - 

32 Tetrastrum - - 1 - - 1 - 

33 Anchistrodesmus - 1 1 - - 1 1 

34 Cerataulina 8 7 - - - - - 

35 Merismopedia 8 1 - - - - - 

36 Navicula 1 - 1 - - - - 

Jumlah plankton per ml 36 26 21 51 67 24 20 
Tabel II.3. Jenis-jenis Phytoplankton DAS Bengawan Solo 

Sumber: Kompas “Ekspedisi Bengawan Solo: Kehancuran Peradaban Sungai Besar” 
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2.d.iii.c). Jenis-jenis Zooplankton DAS Bengawan Solo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

 

 

 St-1: Kali Madiun 

 St-2: Sungai Bengawan Solo, wilayah Ngawi Purba 

 St-3: Tempuran Kali Madiun dan Sungai Bengawan Solo 

NO NAMA JENIS 
JUMLAH INDIVIDU PER 100 ML SAMPEL 

St-1 St-2 St-3 St-4 St-5 St-6 St-7 

1 Campilodiscus - - - - - 1 - 

2 Staurastrum - - - - - 1 - 

3 Closterium - 1 1 - - 2 - 

4 Giardia 3 5 1 - - 2 7 

5 Cromulina 1 - 5 - - - 2 

6 Anacystis - - - 2 - - 5 

7 Petalomonas 1 1 - - - - - 

8 Anguilospora - - 2 - - - - 

9 Varnella - 7 - - - - - 

10 Tabellaria 1 - - - - - - 

11 Vorticella 1 - - 7 3 - - 

12 Peridinium - 1 - 5 2 - - 

13 Ophiocytium 3 - - 2 2 - - 

14 Criptophyta - - - - 3 4 8 

15 Sphaerocystis - 3 - - - 1 1 

Jumlah Plankton per ml 10 18 9 19 7 11 24 

Tabel II.4. Jenis-jenis Zooplankton DAS Bengawan Solo 

Sumber: Kompas “Ekspedisi Bengawan Solo: Kehancuran Peradaban Sungai Besar” 
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 St-4: Sungai Bengawan Solo di daerah Bojonegoro 

 St-5: Sungai Bengawan Solo di dekat Bendung Gerak Babat 

 St-6: Sungai Bengawan Solo di Desa Karang Cangkring, Kab. Gresik 

 St-7: Sungai Bengawan Solo di Desa ujung Pangkah 
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2.d.iii.d). Benthos 

Jenis-jenis Benthos di Dasar Bengawan Solo dan Kali Madiun 

NO NAMA JENIS 
JUMLAH INDIVIDU PER 100 ML SAMPEL 

St-1 St-2 St-3 St-4 St-5 St-6 St-7 

1 Melaonides granifera - - - - - - - 

2 Randiella sp - - - - - - - 

3 Cytheromorpha fuscata - - - - - - - 

4 Cypridina smosa - - - 2 - - - 

5 Heterocypris salina - - - 2 - - - 

6 Stenocypri major - - - 1 1 - - 

7 Standesia biocomota - - - 3 - - - 

8 Asteropteron skogsbergi - - - - - - - 

9 Cypria opthalmica - - - - - - - 

10 Digoniostoma truncata - - - - 2 - - 

11 Corbicula javana - - - - 1 - - 

12 Pila scutata 3 - 1 - - - - 

13 Calyptogena magnifica 2 - 2 - - - - 

Jumlah benthos per m
2
 53 61 79 8 4 - - 

 

 

Keterangan: 

 St-1: Kali Madiun 

 St-2: Sungai Bengawan Solo, wilayah Ngawi Purba 

 St-3: Tempuran Kali Madiun dan Sungai Bengawan Solo 

 St-4: Sungai Bengawan Solo di daerah Bojonegoro 

 St-5: Sungai Bengawan Solo di dekat Bendung Gerak Babat 

 St-6: Sungai Bengawan Solo di Desa Karang Cangkring, Kab. Gresik 

 St-7: Sungai Bengawan Solo di Desa ujung Pangkah 

Tabel II.5. Jenis-jenis Benthos DAS Bengawan Solo 

Sumber: Kompas “Ekspedisi Bengawan Solo: Kehancuran Peradaban Sungai Besar” 
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2.e. Managemen Pengairan Sungai Bengawan Solo 

2.e.i. Pengelolaan Bengawan Solo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.e.ii. Sempadan Sungai 

Dasar Hukum Pengelolaan Sempadan Sungai adalah:   

 Undang-undang No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan  

 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1991 tentang Sungai  

 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 63/PRT/1993 tentang Sempadan 

Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai  

 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 70/PRT/1996 tentang Penetapan Garis 

Sempadan Sungai-Sungai di wilayah kerja Perum. Jasa Tirta pada sungai : Kali 

Surabaya, Kali Wonokromo, Kali Kedurus dan Kali Porong  

 Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 93 Tahun 1997 tentang Pola Pengelolaan 

Kali Mas.  

Gambar II.3. Pengelolaan Bengawan Solo 

Sumber: www.jasatirta1.go.id 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Pengembangan Tepi Sungai Bengawan Solo (Bengawan Solo Riverside Development) 

 
 

 I - 39 

Agnis Falah H – I0205026 

 
 

 Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 134 tahun 1997 tentang Peruntukan Tanah 

pada Sempadan Sungai Kali Surabaya, Kali Wonokromo, Kali Kedurus dan Kali 

Porong 
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Tabel II.6. Kriteria Penetapan Garis Sempadan Sungai 

Sumber: www.dpujatim.go.id 

Gambar II.4. Kriteria Sempadan Sungai 

Sumber: www.dpujatim.go.id 
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3. Permasalahan Bengawan Solo  

3.a. Erosi yang terjadi sejak dari kawasan hulu yang terlihat dengan keruhnya warna air 

sungai ketika musim penghujan. Material yang berasal dari tepi atau tebing sungai 

tersuspensi dalam air sungai tersebut yang disebabkan karena kurangnya penutupan 

kawasan hulu oleh vegetasi tanaman keras di tepiannya. 

3.b. Sedimentasi yang parah di Bendungan Serbaguna Wonogiri atau Waduk Gajah 

Mungkur. Sedimentasi juga terjadi di  Bendung Colo, Sukoharjo hingga muara 

sungai. Sedimentasi ini banyak disumbang oleh erosi tebing sungai atau longsoran 

akibat kegagalan lereng. 

3.c. Maraknya penambangan pasir secara masif menggunakan mesin sedot. Lubang 

dalam sungai mengakibatkan ketidakstabilan tebing yang memperparah longsor. 

3.d. Banjir di lembah Bengawan Solo akibat dari pendangkalan sungai, waduk dan 

bendungan. 

3.e. Pencemaran oleh limbah domestik, maupun industri. 

3.f. bahan baku air untuk sejumlah instalasi pengolahan air minum (IPA) tidak 

memenuhi syarat karena buruknya kualitas air. 

3.g. Pencemaran yang terjadi di muara berdampakpada berkurangnya vegetasi 

mangrove hingga produksi perikanan menurun. 

 

4. Aspek Kontekstual Bengawan Solo 

Telah disebutkan tadi, bahwa sungai pada peradaban sebuah bangsa menjadi cikal bakal 

nadi kehidupan manusia. Banyak kota-kota yang lahir karena keberadaan sungai di 

wilayah itu. Bengawan Solo adalah satu-satunya sungai terbesar yang mengaliri kota 

Surakarta pada khususnya dan pulau  Jawa pada umumnya. 

4.a. Potensi Lingkungan 

Gambar II.5. Kriteria Sempadan Sungai 

Sumber: www.dpujatim.go.id 
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Bengawan Solo sebagai sebuah sungai besar merupakan lahan yang sangat 

potensial untuk dijadikan sabuk hijau sesuai denga fungsinya sebagai sebuah 

sungai. Konservasi air merupakan hal yang sangat penting dari unsur lingkungan 

yang memberikan kehidupan bagi masyarakat sekitarnya. Selain itu, sungai sangat 

terkenal dengan fluktuasi debit airnya yang sangat ekstrim di dua musim. Maka kini 

wilayah bantaran sungai Bengawan Solo dilakukan upaya konservasi untuk menjadi 

daerah resapan air kembali. 

4.b. Potensi Wisata Budaya 

Salah satu upaya  yang dilakukan untuk menampilkan potensi wisata budaya 

Bengawan Solo adalah acara Larung Agung Joko Tingkir, yaitu event wisata 

tahunan yang terinspirasi dari legenda Joko Tingkir yang merupakan hasil kerja 

sama berbagai pemerintah Kota/Kabupaten yang wilayahnya dilalui Bengawan 

Solo. Event yang mulai digelar tahun  1996 ini merupakan salah satu usaha yang 

memaknai kembali Bengawan Solo. 

4.c. Potensi Ekonomi 

Potensi ekonomi yang dimiliki Bengawan Solo akan disumbangkan secara 

maksimal apabila kelestarian lingkungannya dalam kondisi terjaga.Hal ini dapat 

dilihat dari sejarah Bengawan Solo yang belum tercemar, masyarakat 

memanfaatkannya untuk salah satu sarana pemenuhan kebutuhan hidup hingga 

sebagai jalur transportasi yang memudahkan perputaran roda ekonomi masyarakat. 

Kini, Bengawan Solo masih menyimpan pontensi ekonomi besar yang dapat 

dikembangkan dari kegiatan wisata budaya yang sejalan dengan upaya pemaknaan 

kembali Bengawan Solo. Di sisi lain, tingkat kelestarian lingkungan sungai dapat 

menjadi parameter yang menunjukkan taraf hidup manusia yang bermukim di 

sekitarnya. 

4.d. Potensi Sosial 

Potensi Sosial yang  dimiliki Bengawan Solo juga merupakan dampak positif yang 

akan muncul bila sungai besar ini memberi kehidupan bagi manusia di sekitarnya. 

Kelestarian lingkungan sungai otomatis sakan meningkatkan kualits hidup manusia 

juga, demikian sebaliknya. Sehingga untuk mewujudkannya dibutuhkan lebih dari 

kesadaran dan kerja keras untuk mengembalikan kelesatarian lingkungan sungai.  

4.e. Potensi Energi 

Bengawan Solo sebagai sebuah sungai menyimpan banyak potensi energi yang 

belum dimanfaatkan secara maksimal. Debit air besar bisa menghasilkan listrik 
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dengan adanya pembangunan pembangkit listrik tenaga air. Sungai yang terbuka 

sepanjang alirannya selalu tersinari matahari seoanjang hari tanpa adanya 

penghalang yang bisa dimanfaatkan sebagai energi alternatif listrik tenaga surya. 

Aliran sungai membawa angin yang kencang sepanjang siang dan malam bisa 

dimanfaatkan untuk produksi energi alternatif tenaga angin dengan pembuatan 

kincir angin. 

5. Bantaran Sungai Bengawan Solo 

 5.a. Nilai penting  bantaran sungai 

Beberapa nilai penting dari bantaran pada Sungai Bengawan Solo antara lain: 

5.a.i. Memberi naungan dan keteduhan di sekitar sungai.  

Penghilangan naungan vegetasi akan berdampak pada: 

 Meningkatkan suhu air dan penetrasi matahari, sehingga meningkatkan 

pertumbuhan alga.  

 Air yang lebih hangat akibat peningkatan suhu mengikat sedikit 

oksigen, sehingga hanya menyediakan sedikit oksigen bagi satwa air 

untuk bernafas. Suhu yang tinggi meningkatkan aktivitas metabolisme 

dan meningkatkan kebutuhan oksigen, sedangkan oksigen yang 

tersedia sangat terbatas. Akibat yang timbul adalah satwa dapat 

mengalami kematian karena kekurangan oksigen 

 Membentuk lingkungan yang disukai patogen, menimbulkan bau dan 

bersifat korosif. 

 Dampak negatif lain dari peningkatan suhu air adalah timbulnya bau 

dan pesatnya pertumbuhan mikroba patogen dan bakteri. Sedikit 

peningkatan suhu air akan menyebabkan nutrien yang berikatan dengan 

sedimen di dasar perairan menjadi terurai sehingga meningkatkan 

jumlah nutrien yang larut dalam air dan berakibat pada pertumbuhan 

yang pesat dari tumbuhan air dibantu oleh sinar matahari yang terik 

karena tidak adanya naungan pohon.  

5.a.ii. Membantu infiltrasi (Masuknya) air ke dalam tanah dan mencegah banjir  

 Daerah bervegetasi alami di bantaran sungai akan menghambat 

jalannya arus aliran air hujan dan tanahnya akan menyerap sebagian 

air, sehingga mengurangi volume air yang mengalir ke sungai. 

 Sistem perakarannya memelihara pori-pori tanah sehingga dapat 

menyerap air lebih banyak 2-3 kali dibandingkan tanah yang 

dibudidayakan sebagai lahan pertanian. 
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  Pohon, semak dan tumbuhan herba melepaskan air dalam jumlah besar 

ke atmosfer melalui transpirasi sehingga memindahkan air permukaan 

ke atmosfer dan memelihara siklus hidrologi. 

5.a.iii. Melindungi air tanah dan air sungai dari Kontaminasi limbah.  

Vegetasi bantaran sungai membantu membersihkan air karena berperan 

sebagai penyaring air sebelum masuk ke aquifer (Lapisan air bawah tanah). 

Setelah ke akuifer.  

Aliran air tanah kesungai akan melarutkan limbah disungai dan 

mengencerkannya. Jika hujan turun pada bantaran yang bervegetasi, air 

hujan akan terserap kedalam tanah dan membantu mengencerkan zat 

pencemar dalam air tanah, sehingga kandungannya telah berkurang pada 

saat air meresap ke sungai dan meningkatkan kapasitas penyerapan limbah 

oleh air sungai terutama pada musim kemarau. 

5.a.iv. Cagar Keanekaragaman Hayati.  

Bantaran Kali ternyata menyimpan potensi keanekaragaman flora dan 

fauna yang tinggi, dari penelitian yang dilakukan pada Bantaran Kali di 

Surabaya memiliki 150 lebih tanaman berkhasiat obat, 56 jenis 

makroinvertebratae yang 80% siklus hidupnya mempengaruhi 

keanekaragaman biota air. Vegetasi bantaran sungai merupakan habitat dari 

berbagai jenis serangga, molluska (keong-keongan), burung, mamalia dan 

berbagai jenis cacing. Satwa ini merupakan keanekaragaman hayati yang 

masing-masing memiliki peranan penting dalam ekosistem sungai antara 

lain dalam meningkatkan kesuburan tanah dan menjaga keseimbangan 

populasi serangga hama.  

5.a.v. Pengendali Banjir. 

Cara yang paling efektif untuk mengendalikan banjir adalah melindungi 

dan memperbaiki daerah bantaran sungai sebagai kawasan bervegetasi 

alami dan membiarkan sungai mengalir dan menggenang di tempat yang 

dia inginkan serta menghindari dan mengurangi perusakan bantaran sungai 

dari penutupan permukaan tanah oleh bangunan permanen yang menutupi 

permukaan tanah. 

5.a.vi. Menjaga kesinambungan siklus air dan jumlah air tanah serta air 

permukaan. 

Memelihara atau memperbaiki vegetasi bantaran sungai akan 

meningkatkan kemampuan tanah dalam mengikat air sehingga membantu 

mengisi pasokan air tanah. Perlambatan aliran air oleh vegetasi bantaran 
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sungai akan memperlambat aliran air dan meningkatkan luas penyebaran 

air genangan, sehingga memberi waktu yang lebih panjang untuk 

penyerapan air ke dalam tanah dan mengisi lapisan air tanah. 

5.b.  Dampak perubahan rungsi bantaran sungai 

Mengubahnya fungsi bantaran dari kawasan terbuka hijau menjadi kawasan 

kawasan terbangun/pemukiman dan industri mengakibatkan: 

5.b.i. Hilangnya kemampuan bantaran dalam mengendalikan banjir. Kecepatan 

aliran air  dihalangi oleh tegakan pohon-pohon tepi sungai, sehingga tidak 

langsung memenuhi dan meluberkan sungai. 

5.b.ii. Meningkatnya kepadatan tanah dan berkurangnya porositas tanah yang 

menurunkan penyerapan air ke dalam tanah sehingga meningkatkan aliran 

dan volume air permukaan. Air yang dilepaskan ke atmosfer melalui 

transpirasi juga berkurang, sehingga mengurangi volume air hujan. Pohon 

keras melepaskan lebih banyak air dibandingkan rerumputan.  

5.b.iii. Penutupan permukaan tanah untuk bangunan menghilangkan fungsi 

penyerapan air hujan oleh tanah sehingga meningkatkan volume dan 

kecepatan aliran air permukaan dan mengakibatkan terjadinya banjir. 

5.b.iv. Meningkatnya laju sedimentasi sungai. Sedimen berlebihan yang terbawa 

arus air mengganggu persediaan air karena merusak pompa pengolahan air, 

meningkatkan biaya pengolahan untuk menghilangkan sedimen dan 

menurunkan kapasitas penampungan reservoir. Sedimen juga dapat 

menurunkan penyerapan air (infiltrasi) oleh dasar perairan karena dasar 

perairan tertutup oleh sedimen yang kedap air dan mengurangi pasokan air 

bagi sumur di sekitarnya. Sedimen juga menurunkan efektivitas klorinasi 

dalam pengolahan air minum.  

 

Semakin lebar bantaran sungai yang bervegetasi, semakin efektif fungsinya dalam 

melindungi ekosistem sungai. Penelitian menunjukkan bahwa bantaran bervegetasi 

sedikitnya harus memiliki lebar 33,3 meter untuk menghasilkan pengurangan yang berarti 

dari kandungan zat pencemar ke sungai. Sedangkan untuk mencapai naungan sungai yang 

maksimal dibutuhkan lebar bantaran 26,6 meter di kedua sisi tepian sungai.  

Jika daerah bantaran sungai terlanjur dialih fungsikan dan tidak dapat dikembalikan lagi, 

maka perlu diberlakukan peraturan dan pengawasan yang ketat untuk melindungi sungai 

dari pencemaran dan kerusakan lebih lanjut.  

Alam sendiri telah memiliki mekanisme pemeliharaan air yang sangat efisien, murah dan 

perawatan yang mudah dalam bentuk daerah bantaran sungai bervegetasi alami. 
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Memelihara vegetasi bantaran sungai akan membantu menjaga tingkat penyerapan air 

yang tinggi untuk mengisi air tanah yang menjadi kunci pemanfaatan air tanah secara 

berkelanjutan. Upaya untuk memulihkan bantaran kali adalah kesempatan bagi kita 

semua untuk membayar kontan hutang-hutang kita atas kerusakan lingkungan yang 

dampaknya akan dipanen oleh generasi mendatang.  

 

6. Preseden Kawasan Pengembangan Sungai di Dunia 

Tepian air (waterfront) khususnya sungai, kini mulai banyak „dilihat‟, dikelola dan 

dikembangkan sebagai ruang-ruang publik (public sphere) kota. Berikut beberapa 

preseden pengelolaan sungai dan riverfront yang bisa dijadikan rujukan 
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6.a. Sungai Rhein, Jerman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sungai Rhein yang memiliki panjang 1320 kilometer adalah salah satu sungai 

terpanjang dan terpenting di Eropa. Sungai Rhein sepanjang 883 kilometer dapat 

dilalui perahu/kapal. Memiliki kapal Max Pruss sebagai laboratorium pengontrol 

kualitas air sungai.  Fasilitas area pemancingan, perahu-perahu, café-café juga  

wisata dengan menggunakan kapal feri untuk berwisata air dari satu kota ke kota 

lainnya. Selain itu, nuansa sejarah juga terlihat di penggal sungai ini yang 

menampilkan bangunan-bangunan tua dan istana peninggalan jaman kerajaan serta 

perkebunan anggur.  

6.b. Sungai Thames, London, England  

Sungai Thames adalah landmark negara Inggris, terutama kota London. Sungai 

Thames sudah menjadi bagian hidup masyarakat karena telah banyak memberikan 

manfaat. Selain sebagai sarana transportasi, bantaran sungai Thames dijadikan 

sebagai public urban space.  

Aktivitas publik yang terwadahi berupa relaksasi, rekreasi dan sport. Mulai dari 

berjalan-jalan hingga bersepeda atau menyusuri sungai yang memiliki nilai historis 

dengan perahu. Kedekatan masyarakat urban London dengan sungai Thames dapat 

dilihat dengan  banyaknya orang menghabiskan waktu luang/santai di sungai 

tersebut.  

Konsep perencanaan sungai Thames sudah dibuat dan dicanangkan sejak awal 

pertama kota London dibangun. Thames menjadi elemen kota yang “spesial” untuk 

Gambar II.6. Penggal sungai Rhein di Jerman 

Sumber: TA Jefri Nur Arifin I0202058 FT Arsitektur UNS 
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perencanaan kota London, hal tersebut dikarenakan Thames adalah cityfront kota 

London. Perancangan Thames sejak awal berandil besar dalam pembentukan 

paradigma masyarakat kota terhadap arti penting sebuah lingkungan sungai bagi 

kehidupan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.c. Canal City Hakata, Fukuoka, Jepang 

Kawasan kota dengan luas site 9 acres ini terletak di kanal Sungai Hakata, 

Fukuoka. Dengan biaya investasi senilai   ٕ  ٕ $ 1.4 milyar. Kawasan kota ini pernah 

disebut-sebut oleh Asian‟s Week sebagai Best City in Asia pada tahun 1997. 

Kawasan   kota ini terdiri dari kegiatan komersial dan sosial (publik space), 

entertainment/hiburan, dan edukasi yang diwadahi bangunan-bangunan berupa 

hotel, retail, restoran, teater sinema, dan area showroom. Bangunan di kawasan ini 

berada di kanan kiri aliran kanal yang berkelok-kelok seperti tebing di Grand 

Canyon.  

  

 Gambar II.7. Beberapa spot sungai thames ebagai elemen urban desain wajah 

kota London 

Sumber: TA Jefri Nur Arifin I0202058 FT Arsitektur UNS 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Pengembangan Tepi Sungai Bengawan Solo (Bengawan Solo Riverside Development) 

 
 

 I - 49 

Agnis Falah H – I0205026 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.d. Kali Code, Yogyakarta 

Kampung Code Utara di Yogyakarta merupakan contoh keberhasilan proyek 

alternatif penggusuran warga. Kampung sederhana ini tertata apik dengan berbagai 

fasilitas unik. Kampung binaan mendiang Yusuf Bilyarta Mangunwijaya ini 

mempunyai tempat bermain, WC umum, rumah susun yang sehat, dan balai warga. 

Di pinggir jembatan Gondolayu sebuah gapura bertuliskan "RT 01 RW 01" 

menyambut ramah. 

Balai Serbaguna berupa bangunan berbentuk unik. Rumah panggung tanpa pintu ini 

beratap runcing menunjuk langit. Buku-buku bacaan tersusun rapi dalam rak kaca 

di sisi kanan dan kiri ruangan. Selain sebagai perpustakaan dan tempat belajar 

anak-anak kampung di sore hari, bangunan ini juga digunakan sebagai termpat 

pertemuan warga.  

a b 

c 
d 

e 

f 

g 
h 

i 

 
Gambar II.8. Canal city Fikuoka; a. site plan, b. top view, c-d. negsphere hall, e. red 

bridge, f. star court, g. interior riverwalk, h. canal brigde, i. pertunjukan akrobat 

Sumber: TA Jefri Nur Arifin I0202058 FT Arsitektur UNS 
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Pada awal tahun 1980-an Pemerintah Kota Yogyakarta berencana menggusur 

warga yang tinggal di bawah jembatan ini. Tahun 1984 Code dilanda banjir besar. 

Saat itulah Romo Mangun, rohaniwan sekaligus arsitek, terjun langsung 

membangun rumah di tempat ini. Setelah dibangun rumah-rumah di Code, tahun 

1986 pemerintah berencana menggusurnya. 

Adanya campur tangan dari Romo Mangun yang mengubah gaya hidup warga Kali 

Code untuk hidup lebih sehat dengan mengubah fisik kampung serta mengubah 

mental warga yang semula berprofesi sebagai pemulung kini rata-rata bekerja 

sebagai pedagang, tukang parkir, dan karyawan toko. Secara langsung telah 

mengubah cara pandang tentang kehidupan hingga menaikkan taraf hidup, ekonomi 

dan sosial masyarakat.  

 

 

 

 

 

 

 

Dari beberapa preseden yang telah di sebutkan di depan, diharapkan dapat 

menjadi “pembanding” pengembangan perancangan  

Gambar II.9. Pemukiman Kali Code 

Sumber: www.kompas.com & www.wikipedia.org  
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B.  PERUMAHAN - HOUSING 

Kebutuhan akan perumahan dewasa ini menjadi suatu kebutuhan yang tidak bisa ditawar. 

Berangkat dari kebutuhan primer, perumahan (papan) menempati urutan ketiga setelah 

pangan dan sandang. Pembangunan perumahan secara massal menjadi salah satu 

kecenderungan tempat tinggal yang paling dominan. Kebutuhan yang terasa mendesak 

tentang perumahan ini hanya mencakup rumah sebagai tempat berlindung. Namun tempat 

berlindung bukanlah satu-satunya fungsi atau bahkan bukan fungsi pokok dari perumahan. 

Seharusnya orang memilih pandangan yang lebih luas dan meninjau faktor-faktor sosio-

budaya, dalam arti seluas-luasnya, lebih penting dari iklim, teknologi, bahan-bahan dan 

ekonomi. 
3
 

1. Pengertian Perumahan secara Umum 

1.a. Menurut UU no 4/ 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, Perumahan adalah 

Tempat tinggal/ hunian dilengkapi dengan sarana/ prasarana. Sedangkan “rumah” 

adalah rumah tinggal/ hunian sebagai pembinaan keluarga. Sehingga ada 2 unsur 

dari perumahan yaitu hubungan antara “rumah” dan “lingkungannya” (sarana-

prasarana).  

1.b. Menurut Rapoport, 1969 pengertian rumah adalah shelter atau dwelling yaitu 

tempat untuk melindungi diri dari pengaruh cuaca. Ada 2 aspek yang 

mempengaruhi yaitu:  

 Climate (cuaca/ iklim) 

 Culture (budaya masyarakat yang membentuknya) 

1.c. Pengertian Permukiman lebih mengarahkan bahwa permukiman adalah sebuah 

“institusi” yaitu bahwa permukiman adalah bagin dari lingkungan hidup di luar 

kawasan lindung, baik perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai 

lingkungan tempat tinggal/ hunian/ tempat kegiatan yang mendukung 

perikehidupan dan penghidupan (UU no. 4/92).  

 Sehingga rumah tidak hanya sekedar bangunan fisik yang melindungi, tapi tempat 

dimana ada “komunitas dengan kehiduapn dan penghidupannya” di dalamnya. 

Sehingga Silas menyebut Rumah dari kata “omah-omah” yaitu pembinaan 

keluarga, kondisi sosial dan ekonominya.
4
 

  

                                                           
3 Pengantar Arsitektur hal 4-5 
4 materi kuliah Koper 1 
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2. Komponen dalam pembangunan perumahan
5
 

Dalam membangun sebuah perumahan tentu saja terdapat komponen yang harus 

dipenuhi. Karena jika tidak dipenuhi, pembangunan perumahan tidak bisa berjalan 

harmonis antara kebutuhan fisik, materi, SDM, dan peraturan yang berlaku. Berikut 

adalah komponen-komponen dalam pembangunan perumahan: 

 Land (Lahan) : merupakan komponen yang paling esential karena supply yang 

terbatas dan lokasi yang tetap, tidak mungkin dipindah-pindah  

 Infrastructure (Sarana-prasarana): Menyangkut prasarana fisik (fasilitas umum) : 

jalan, air bersih, jar listrik, saniatsi dan drainasi, telephone, pengelolaan sampah dan 

prasarana sosial (fasilitas sosial): fas pendidikan, peribadatan, open space, fas 

rekreasi, fas perdagangan, fas kesehatan, dll.  

 Labour (Pekerja) 

 Building Material (material bangunan):  Termasuk di dalamnya komponen 

material bangunan yang dipilih apakah itu kualitas I atau bahan-bahan sederhana, 

termasuk pemilihan struktur dan konstruksinya.  

 Regulations (Peraturan): Kebijakan dan peraturan-peraturan bangunan dan 

lingkungan yang mengatur hubungannya dengan poerencanaan kota, kepentingan 

umum, maupun kualitas dan keamanan bangunan  

 Capital (Modal): Menyangkut pembeayaan dalam pembangunan perumahan dan 

institusi keuangan yang mengatur terselenggaranay pembangunan perumahan.  

 Organization (Organisasi, kelembagaan) : Kelembagaan yang mengatur hubungan 

antara pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan perumahan seperti pemilik 

(Owner), koperasi, developer swasta, developer pemerintah. 

  

3. Standar Perencanaan Perumahan 

3.a.  Persyaratan Dasar 

Menurut Visi Nasional Pembangunan Perumahan telah disebutkan bahwa setiap 

keluarga Indonesia menghuni rumah  yang layak. Berdasarkan UU No.4 tahun 1992 

tentang persyaratan lingkungan pemukiman menerangkan RUMAH LAYAK HUNI 

adalah rumah yang memenuhi syarat-syarat, antara lain: 

3.a.i. Persyaratan keselamatan bangunan rumah 

Terhindarnya bangunan rumah dari kerusakan akibat ulah manusia maupun 

alam (kebakaran, gempa, banjir). Dipengaruhi oleh unsur struktur 

bangunan dan bahan bangunan.
6
 

                                                           
5 AIT 1994 
6 Kepmen PU no 441/ KPTS/ 1998 
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3.a.ii.  Kecukupan minimal luas bangunan
7
 

 Luas bangunan per jiwa : 7,2 m2 

 Luas bangunan per KK : 21 m2 

 Luas lahan per unit bangunan : 72 m2 

3.a.iii. Kesehatan penghuni rumah 

 Pencahayaan  

 Penghawaan  

 Suhu udara dan kelembaban  

 

Secara fisik, perumahan juga harus memenuhi syarat-syarat lingkungan pemukiman 

berdasarkan penggunaan ruang-ruang kota, antara lain: 

 Kondisi rumah:  

Menyangkut struktur rumah; kepadatan hunian rumah; pemisahan fungsi 

ruang; genangan air kotor (pada musim hujan dan kemarau); ventilasi; lantai; 

kepadatan bangunan dan tatanan bangunan. 

 Ketersediaan Prasarana dasar Lingkungan: 

Kriteria menyangkut ketersediaan air bersih; sanitasi; penggunaan energi; 

sirkulasi; fasilitas, sarana ibadah; sarana pendidikan; sarana kesehatan; sarana 

ekonomi; sarana ruang terbuka dan marginalitas kawasan. 

 Kerentanan status penduduk:  

Menyangkut Pendapatan rata-rata penduduk; pekerjaan; Tingkat pendidikan; 

dan organisasi amsyarakat 

 Aspek Pendukung 

Menyangkut ketersediaan lapangan kerja; dinamika; dan tingkat partisipasi 

dan kreativitas masyarakatnya.  

3.b.  Sarana Prasarana 

Definisi sarana prasarana atau infrastruktur secara harfiah adalah kelengkapan dasar 

fisik yang memungkinkan lingkungan pemukiman dapat berfungsi sebagaimana 

mestinya dan fasilitas penunjang yang berfungsi untuk menyelenggarakan dan 

mengembangkan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya.  

Fasilitas-fasilitas yang mendukung pemukiman terbagi menjadi fasilitas umum dan 

sosial. 

3.b.i. Fasilitas Umum meliputi: 

 Air minum 

                                                           
7 SNI 03-1733-2004 
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 Jaringan air yang layak untuk diminum, dimasak, atau MCK. 

 Jaringan listrik  

Sumber energi listrik baik dari PLN maupun pembangkit listrik 

mandiri seperti turbin air, panel surya maupun pembangkit tenaga 

angin.  

 Telepon 

 Jaringan telekomunikasi untuk berhubungan dengan dunia luar 

 Jalan lokal  

 Sebagai akses meuju tempat hunian sangat diperlukan. 

 Saluran Air limbah  

 Sistem sanitasi yang baik agar lingkungan tetap sehat 

3.b.ii. Fasilitas Sosial meliputi: 

 Fasilitas Kesehatan  

 Penunjang kesehatan masyarakat seperti Puskesmas, posyandu, klinik, 

tempat praktek dokter, bidan, rumah sakit. 

 Fasilitas Pendidikan  

 Tempat belajar dan mengajar seperti SD, SMP, SMA dan fasilitas 

pendidikanlainnya baik formal maupun nonformal. 

 Fasilitas Perbelanjaan  

 Fasilitas pemenuhan kebutuhan sehari-hari seperti toko kelontong, 

pasar, minimarket, dll 

 Fasilitas Peribadatan 

 Untuk mendukung kegiatan peribadatan umat beragama.  

 Pelayanan umum  

 Pelayanan pemerintahan seperti balai desa, pos kamling, dll 

 Fasilitas Rekreasi dan oleh raga (open space) 

 

 

 

 

 

 

 

3.c. Persyaratan Umum Lokasi Perumahan
8
 

                                                           
8 SNI 03-1733-2004 

Gambar II.10. (kiri-kanan) Saluran air, Fasilitas air bersih, pembangkit listrik, Jalan, Telepon 

Sumber: dokumentasi pribadi  
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Lokasi kawasan perumahan harus sesuai dengan rencana peruntukan lahan yang 

diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah setempat atau dokumen perencanaan 

tata ruang lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah setempat, atau 

memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

1) Tidak berada pada kawasan lindung, 

2) Bebas dari pencemaran air, udara, dan gangguan suara atau gangguan 

lainnya, baik yang ditimbulkan sumber daya buatan manusia maupun sumber 

daya alam seperti banjir, tanah longsor, tsunami, 

3) Ketinggian lahan kurang dari 1.000 meter di atas permukaan air laut 

(MDPL), 

4) Kemiringan lahan tidak melebihi 15 %, dengan ketentuan: 

a) Tanpa rekayasa untuk kawasan yang terletak pada lahan bermorfologi 

datar landai dengan kemiringan 0-8%, 

b) Diperlukan rekayasa teknis untuk lahan dengan kemiringan 8-15%. 

5) Pada kota-kota yang mempunyai bandar udara, tidak mengganggu jalur 

penerbangan pesawat, 

6) Kondisi sarana-prasarana memadai, 

7) Dekat dengan pusat-pusat kegiatan dan pelayanan kota, 

8) Bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, keterkaitan antara 

lokasi perumahan dengan pusat-pusat kegiatan (tempat kerja) dan pelayanan 

kota akan mempunyai implikasi ekonomi. Jarak yang relatif jauh akan 

berpengaruh banyak terhadap pengeluaran biaya transport dibandingkan 

seluruh pengeluaran rutin keluarga. Hal ini akan menimbulkan tambahan 

beban terhadap penghuninya, sehingga mempengaruhi kemampuannya untuk 

mengalokasikan sebagian penghasilannya untuk perumahan (Dwelling 

Expenditure). 

 

3.d. Standar Kebutuhan Ruang Rumah Hunian  

Berdasarkan kegiatan yang terjadi dalam rumah hunian, yaitu: tidur (ruang tidur), 

masak, makan (dapur), mandi (kamar mandi), duduk (ruang duduk/tamu). 

Kebutuhan udara segar per orang dewasa per jam 16-24m
3
 dan per anak-anak per 

jam 8-12 m
3
, dengan pergantian udara dalam ruang sebanyak-banyaknya 2 kali per 

jam dan tinggi rata-rata plafon 2,5 m, maka luas lantai per orang untuk dewasa 9,6 

m
2
 dan anak-anak 4,8 m

2
.  

Jadi bila 1 kk terkecil terdiri dari 5 orang (ayah+ibu+3 anak) maka kebutuhan luas 

lantai minimum dihitung sbb: 
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Luas lantai utama   = (2x9,6)+ (3x4,8) m
2
 = 33,6 m

2
 

Luas lantai pelayanan  = 50% x 33,6 m
2
 = 16,8 m

2
 

Total luas lantai     = 51 m
2
 

Jika koefisien dasar bangunan 50%, maka luas kavling minimum untuk keluarga 

dengan anggota 5 orang adalah 100m
2 
.
9
 

3.e. Jenis-jenis Perumahan 

Acuan penggolongan sarana hunian ini berdasarkan beberapa ketentuan/peraturan 

yang telah berlaku, berdasar tipe wujud fisik arsitektural dibedakan atas:
10

 

3.e.i. hunian tidak bertingkat 

yaitu bangunan rumah yang bagian huniannnya berada langsung di 

permukaan tanah, berupa rumah tingggal, rumah kopel dan rumah deret. 

Bangunan rumah dapat bertingkat dengan kepemilikan dan dihuni pihak 

yang sama. 

3.e.ii. hunian bertingkat 

yaitu rumah susun (rusun) baik untuk golongan berpenghasilan rendah 

(rumah susun sederhana sewa), golongan berpenghasilan menengah 

(rumah susun sederhana) dan maupungolongan berpenghasilan atas 

(rumah susun mewah apartemen). Bangunan rumah bertingkat dengan 

kepemilikan dan dihuni pihak yang berbeda dan terdapat ruang serta 

fasilitas bersama. 

 

4. Permasalahan Perumahan 

4.a. Permasalahan perumahan di Indonesia
11

 

4.a.i. Kebutuhan rumah meningkat pesat, penyediaan tidak seimbang dengan 

permintaan. Pemerintah hanya mampu meyediakan 10% dari kebutuhan, 

sehingga masyarakat masih harus memenuhi 90 % kebutuhan yang harus 

dilakukan secara swadaya oleh masyarakat  

4.a.ii. Penyediaan rumah belum mencapai sasaran masyarakat berpenghasilan 

rendah 

4.a.iii. Desentralisasi belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan yang diharapkan 

4.a.iv. Kemampuan daya dukung lahan perkotaan menurun karena terbatasnya 

sarana dan prasarana perkotaan 

                                                           
9 Data Arsitek, Neufert, Ernst, Jilid I-II 
10 SNI 03-1733-2004 
11 Mata Kuliah Kota dan Perumahan 1 & 2 
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4.a.v. Terbatasnya lahan di perkotaan dan sulitnya memperoleh tanah dengan 

harga murah serta belum adanya mekanisme baru dalam pengendalian 

harga tanah 

4.a.vi. Masih kurangnya sumberdaya manusia  yang berkualitas di bidang 

perumahan dan permukiman 

4.a.vii Belum tumbuhnya kondisi yang dapat merangsang peran serta masyarakat 

secara luas 

4.a.viii. Belum adanya mobilisasi dana dan daya dunia usaha  oleh masyarakat 

secara maksimal 
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Gambar II.11 Slump Area 

Sumber: dokumentasi pribadi  

4.b. Slump Area 

Perkampungan padat penduduk dan 

pencemaran lingkungan sepertinya sudah 

menjadi sahabat dekat yang tak 

terpisahkan bagi kota-kota besar di 

Indonesia. Dengan laju pertambahan 

penduduk yang pesat akibat industrialisasi 

yang terpusat di perkotaan yang 

menjanjikan fatamorgana kehidupan yang 

lebih baik, membuat kota-kota besar di 

Indonesia semakin tak layak untuk ditinggali. 

Dengan harapan menjalani kehidupan yang lebih baik, tinggal di kota besar malah 

membawa ketidaknyamanan dan ketidakamanan hidup dari waktu ke waktu. Laju 

pembangunan yang menjanjikan kesejahteraan harus dibayar mahal dengan 

penurunan kualitas hidup manusia dan penurunan kualitas daya dukung lingkungan 

hidup. Maka menjadi sebuah kemubaziran, karena pengeluaran ekonomi untuk 

memenuhi standar kehidupan yang sehat hampir menyamai penghasilan dari jerih 

payah meningkatkan laju pembangunan, malah bisa melebihinya. 

Perkampungan kumuh dan pencemaran lingkungan adalah salah satu bukti wujud 

ketidakberesan pengelolaan negara dan buruknya tata krama sosial secara massal. 

 

5. Trend Perumahan 

Trend perumahan di Indonesia berjalan mengikuti kemajuan teknologi serta selera 

masyarakat yang beragam. Dari tipe perumahan cluster yang biasa, rumah susun, high 

rise apartment hingga superblock yang serba ada . 

5.a. Perumahan Cluster 

Perumahan ini paling umum terdapat di masyarakat karena sifatnya yang mirip 

perkampungan biasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana dengan 

perkembangan pola perumahan secara horizontal. 

5.b. Rumah Susun 

Merupakan salah satu solusi pemenuhan kebutuhan rumah untuk masyarakat kelas 

menengah ke bawah yang tinggal di tanah illegal yang terancam tergusur untuk 

tinggal di rumah susun sederhana sewa-beli dengan perkembangan pola perumahan 

secara vertikal. 

5.c. High Rise Apartment 

Hunian dalam satu bangunan tinggi dengan sarana-prasarana memadai.  
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Gambar II.12 Prefab Housing & Nakagin Tower 

Sumber: www.greatbulding.com  

5.d. SuperBlock 

Hunian, kantor, mall, sekolah, rekreasi dan sarana lain dalam satu kawasan atau 

bangunan yang disebut superblock merupakan one-stop-living concept yang 

digunakan pengembang untuk pola hidup praktis yang semua aspek kehidupan ada 

dalam wilayah berdekatan hingga tak perlu banyak waktu dan tenaga yang terbuang 

untuk menjalankan semua aktivitas. 

5.e. Prefab Housing 

Merupakan salah satu trend baru model hunian. Prefab housing dianggap 

menyelamatkan lingkungan karena sifatnya yang portabel, mudah dibuat, 

menghasilkan sampah produksi lebih sedikit, percampuran teknologi dan 

arsitektural serta hemat material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nakagin Capsule Tower di Ginza, Tokyo, Jepang oleh Kisho Kurokawa adalah 

arsitektur metabolisme pertama di dunia yang digunakan pada fungsi sesungguhnya 

yaitu sebagai tempat hunian semacam apartmen. Desain kapsul yang disisipkan di 

megastruktur dengan kapsul-kapsul prefabrikasi menngunakan baja dan beton 

cetak.
12

 

 

                                                           
12 www.greatbuildings.com 2006 Kisho Kurokawa architect & associates 
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Gambar II.13 Desain Rumah Hemat Energi 

Sumber: www.arsitekturina.blogspot.com 

5.f. Rumah Hemat Energi 

Hemat energi bukanlah sebuah alat canggih berteknologi maju, tapi hemat adalah 

perilaku yang mampu memberikan kata “cukup” dalam penggunaan energi buatan. 

Energi alami yang tersebar cuma-cuma pun hendaknya digunakan secara maksimal 

dengan tetap berbagi antar sesama makhluk hidup. Penghematan sebaiknya 

dilakukan sejak pembangunan hingga penggunaannya 

Ruang yang tidak membutuhkan privasi berlebih 

diusahakan terbuka dan fluid. Bangunan diberi 

jarak dengan sekeliling agar cahaya bisa masuk 

dari segala arah. Dengan demikian penggunaan 

lampu mampu ditekan. Demikian juga dengan 

penhawaan buatan bisa ditekan dengan 

memaksimalkan penghawaan alami.  

Lantai dua diperuntukkan pepohonan yang lebih 

membutuhkan cahaya matahari lansung. 

Berpotensi untuk green house atau 

pengembangan kedepan. Dengan membawa 

konsep rumah dari kampung, desain tumah ini 

bisa membawa user menyadari nikmatnya hidup 

dari sang pencipta, dan bersyukur dengan energi 

yang telah disebar bebas di sekujur bumi. 

Kearifan masyarakat desa dalam menggunakan 

seluruh energi alam bisa diteladani.
13

 

 

6. Perumahan Berkelanjutan 

Peningkatan jumlah penduduk dan pemenuhan akan fasilitas bermukim semakin 

membutuhkan inovasi disain dan penggunaan material konstruksi bagi para arsitek. 

Kecepatan pemasangan dilapangan, kualitas tampilan pada fasade, kesesuaian dengan 

iklim regional serta disain yang fleksibel, adalah manifestasi dari material yang mampu 

menjawab kebutuhan arsitek dibidang perumahan. Perkembangnya teknologi bangunan 

dan slogan untuk merencanakan arsitektur yang berwawasan lingkungan semakin 

membutuhkan pengembangan material baru yang responsif, terhadap kebutuhan zaman. 

Berdasarkan data dari Biro pusat Statistik, dapat dijelaskan bahwa setiap PELITA 

terdapat pembangunan perumahan secara besar-besaran diperkotaan. Rata-rata  5.000.000 

                                                           
13 Pemenang Juara 1 Sayembara Desain Hemat Energi oleh Tabloid Rumah 2007 Eguh Murthi Pramono Universitas Negeri 

Sebelas   Maret Surakarta sumber: www.arsitekturina.blogspot.com posting by mbek 12.13.2007 
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unit rumah dalam 5 tahun atau 1.000.000 unit rumah dalam 1 tahun. Bisa dipastikan 

terjadi produksi perumahan secara masal dan besar-besaran. Berarti dibutuhkan 

komponen perumahan yang dapat diperoleh secara kontinyu, cepat dan dengan persediaan 

yang cukup memadai. 

Pengadaan perumahan massal, membutuhkan standarisasi material dan management yang 

dikelola dengan baik, sehingga segi kualitas disamping kecepatan pengerjaan dapat di 

capai. Untuk menunjang konsep tersebut diatas diperlukan produksi dan penyediaan 

bahan bangunan yang relatif dapat dijangkau oleh semua lapisan  yang memenuhi syarat 

teknis dan kesehatan serta terbuat dari bahan-bahan yang terdapat di Indonesia.   

Perkembangan pembangunan sendiri saat ini, mengacu pada pembangunan yang ekologis, 

sehingga menimbulkan  pembaharuan dalam bidang perancangan arsitektur. Berdasarkan 

kerusakan pada sumber daya alam dan kehilangan sumber penghidupan manusia secara 

global, maka kebutuhan dasar manusia berwawasan lingkungan harus disadari secara 

benar. 
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C. BERKELANJUTAN - SUSTAINABLE 

Sebagai negara dengan bentang garis pantai terpanjang di dunia, juga sebagai negara yang 

seluruh wilayahnya di kawasan Equator, Indonesia bisa memandangnya sebagai hal yang 

menguntungkan atau bahkan menjadi titik kerugian yang sangat besar. Hal ini disebabkan 

dengan tingginya irradiance matahari di kawasan ini, yakni rata-rata 200- 250 W/m2 selama 

setahun, atau 850-1100 W/m2 selama masa penyinaran menjadikan suhu permukaan akan 

naik lebih tinggi dari daerah lain didunia. Irradiance yang besar ini bisa dimanfaatkan secara 

luas menjadi potensi energi yang luar biasa atau juga akan menjadi kendala yang sangat besar 

sebab dengan tingginya suhu permukaan di kawasan Indonesia, akan dibutuhkan energi yang 

besar pula untuk menyejukkan setiap areal kerja sampai perumahan.
14

 

 

1. Lingkungan Berkelanjutan - Sustainable Environment
15

 

Dari berbagai macam eksperimen-eksperimen yang berusaha untuk menemukan tempat 

hidup yang ideal, muncul berbagai penilaian dikarenakan perbedaan lokasi dan latar 

belakang budaya akan sangat mempengaruhi penilaian ideal atau tidaknya tempat hidup 

tersebut. Pada skala mikro, model rumah dengan mengaplikasikan desain hemat energi 

bisa menjadi pemacu awal pola hidup hemat energi, namun pada skala makro juga 

dibutuhkan sebuah pemikiran tentang penataan kawasan dengan sistem yang lebih 

kompleks. Bukankah akan lebih mudah mengatur pola hidup masyarakat untuk 

berkelanjutan secara sistemis dan terpadu. 

Berikut ini adalah Model dan Strategi Sustainable Urban Design, yang menurut sejarah, 

penekanan bentuk model perumahan berkelanjutan adalah pada lingkungan berkelanjutan 

(environmental sustainability), sedangkan pengembangan strategi urban design yang 

mengarah pada aspek lain dari pengembangan berkelanjutanlah yang sekarang 

diperhatikan. Begitu banyak bentuk model perumahan berkelanjutan sudah 

dikembangkan secara luas dan berkombinasi. Namun pada dasarnya hanya ada 2 strategi 

yang digunakan untuk pembangunan perumahan berkelanjutan, yaitu: 

1.a. The Compact City Strategy 

Strategi compact city fokus pada bentuk kota dan efisiensi distribusi aktivitas 

manusia  yang menghuni kota, memaksimalkan penggunaan infrastruktur kota, 

seperti fasilitas transportasi yang terpadu, mixed use building/development, struktur 

perumahan padat yang secara efektif menggunakan transportasi umum dan sistem 

pergerakan bukan motor (non car-based movement system) dan meminimalisir 

                                                           
14 Pemanasan Global dan Konsep Rumah Hemat Energi (energiportal) oleh Ketut S. Astawa 
15 Urban Design Report for Sustainability, Final Report of the Working Group, 23 January 2004 
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pergerakan kendaraan. Pendapat ahli pada bentuk model compact city 

menggunakan pendekatan dengan elemen kunci penataan kota yang berkelanjutan 

tetapi penataan kota dan penataan lanscape harus dikaitkan satu-sama lain. Kota-

kota baru di Eropa sudah diterapkan untuk menerapkan moel compact city dan 

hijau secara bersama-sama. 

Secara umum, compact city divisualisasikan seperti kota-kota di eropa awal abad 

19 dan kota-kota amerika utara awal abad 20 dimana model ini terdapat jalan-jalan 

kota, pencampuran fungsi bangunan, fasilitas pendukung kota yang berpenduduk 

padat, pelayanan masyarakat, dan sistem transportasi umum. Hal ini menimbulkan 

polemik secara ekonomis antara sistem tradisional dan modern. 

Namun, strategi compact city tidak melulu berpikir tradisional dan bertentangan 

dengan konsep modern. Hal ini dapat diketahui seperti pada model sustainable 

high-rise city karya Richard Roger pada Kompetisi desain Shanghai Pudong Distrik  

di China. Proposal itu berisi tentang mixed-use tower bersambung ke pejalan kaki 

dan sistem transportasi massal, cocok untuk sebuah Central Bussines District di 

kota-kota besar. Pendekatan bentuk kota dan gaya hidup masyarakat kota itu 

dipraktekkan pada kota-kota di Asia seperrti Hong Kong. 

1.b. The Short Cycles Strategy 

Strategi siklus pendek  menekankan pada memaksimalkan lingkungan 

berkelanjutan skala lokal dengan mengefisienkan penggunaan sumber-sumber 

(energi) alam lokal dan mendaur ulang, mengotonomi ekonomi lokal lebih kuat, 

dan memperkec il jejak-jejak ekologis (ecological footprint = perusakan ekologis). 

Sebuah model pada realisasinya bisa terwujud dalam sebuah kota dengan kepadatan 

rendah dengan lahan/ruang untuk produksi pertanian dan daur ulang barang-barang 

bekas serta plot perumahan-perumahan tunggal. Tetapi di Eropa, model ini lebih 

umum diterapkan pada kota-kota kecil yang mudah mengakses ke daerah pertanian 

(alam) dan ruang terbuka hijau. Model ini lebih cocok untuk perumahan-perumahan 

baru dan daerah pertanian serta ruang terbuka hijau yang menggunakan pendekatan 

komposisi radial/terbuka. 

Strategi Compact City dan Short Cycle  keduanya memiliki kutub orientasi yang 

berbeda dimana compact city diterapkan pada bentuk kawasan yang terpusat 

sedangkan Short Cycles pada bentukkawasan yang tersebar/terbuka, tetapi dimensi 

bentuk kota terpusat dan tersebar/radial juga harus diperhatikan unutk menentukan 

strategi mana yang paling tepat. Disini, konsep kepadatan kotor dan kepadatan 

bersih sangat membantu. Dimana model strategi short Cycles mengimplikasi lebih 
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sedikit manusia didalamnya dari pada pendekatan compact city, pada kepadatan 

populasi rendah, maupun kepadatan populasi tinggi. 

2. Arsitektur Berkelanjutan - Sustainable Architecture (Building)
16

 

2.a. Arsitektur Berkelanjutan  

Arsitektur berkelanjutan adalah deskripsi umum yang teknis desainnya bersentuhan 

dengan lingkungan dari segi arsitektur. Arsitektur berkelanjutan dikerangkakan 

dalam diskusi keberlanjutan yang ditekankan pada isu-isu ekonomi dan politik di 

dunia. Pada konteks yang lebih luas, Arsitektur berkelanjutan lebih bertujuan untuk 

meminimalisir perusakan alam akibat bangunan dengan lebih mengefisienkan 

penggunaan material, energi dan pengembangan ruang. 

Arsitektur Berkelanjutan adalah arsitektur yang berwawasan lingkungan dan 

berlandaskan kepedulian tentang konservasi lingkungan global alami dengan 

penekanan pada efisiensi energi (energy-efficient), pola berkelanjutan (sustainable) 

dan pendekatan holistik (holistic approach). Bertitik tolak dari pemikiran desain 

ekologi yang menekankan pada saling ketergantungan (interdependencies) dan 

keterkaitan (interconnectedness) antara semua sistem (artifisial maupun natural) 

dengan lingkungan lokalnya dan biosfer.  

Credo “form folows function” diperluas menjadi “form follows environment” yang 

berdasarkan pada prinsip recycle, reuse, reconfigure. 

 

2.b. Prinsip-prinsip Arsitektur Berkelanjutan 

2.b.i. Hemat Energi 

Bangunan dirancang dalam pelestarian energi, mulai dari proses 

konstruksi hingga nantinya saat beroperasi cukup hemat konsumsi 

energinya. Dapat dilakukan dengan cara: 

 Mengurangi konsumsi listrik untuk lampu, peralatan elektronik, 

pengkondisian udara (AC); 

 Menggunakan peralatan elektronik hemat energi; 

 Mengoptimalkan potensi sumber energi terbaharukan yang melimpah 

di alam seperti sinar matahari dan angin untuk mencukupi kebutuhan 

energi sebuah bangunan. 

Contoh: memanfaatkan sinar matahari untuk pencahayaan alami dan 

pengelolaan angin untuk penghawaan alami; 

                                                           
16 Makalah Ir. Jimmy Priatman, M. Arch., IAI. Judul: “Energy-efficiency Architecture” Paradigma dan Manifestasi Arsitektur 

Hijau (.pdf file – diakses tahun 2007) 
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 Memanfaatkan energi alternatif untuk membantu bangunan dalam 

menghasilkan listrik domestik secara mandiri yang bersumber dari 

energi terbaharukan dari alam 

Contoh: penggunaan panel surya dan turbin angin sebagai penghasil 

sumber energi. 

2.b.ii. Memperhatikan Iklim 

Bangunan bisa beradaptasi dengan iklim setempat agar terhindar dari 

persoalan teknis dan pemborosan energi. Dapat dilakukan dengan cara: 

 Pengaturan orientasi bangunan, bentuk bangunan, peletakan ruang 

dan elemen-elemen bangunan seperti jendela, dinding, penghalang 

panas yang dapat memungkinkan pemanfaatan sumber penerangan 

alami di siang hari maupun mengurangi  panas berlebih yang masuk 

dalam bangunan. Serta untuk mengelola pergerakan udara untuk 

keperluan penghawaan alami di dalam bangunan, 

Contoh: menerapkan cross ventilation maupun ventilasi atap untuk 

menciptakan kenyamanan thermal di dalam bangunan, menggunakan 

pelindung matahari (tritisan lebar, sunshading, dsb.) untuk 

menghindari radiasi matahari, menggunakan model atap dua lapis 

untuk mengurangi panas yang masuk ke dalam bangunan (model 

langit-langit); 

 Menggunakan tumbuhan dan air sebagai pengatur iklim mikro, 

tumbuhan juga berfungsi sebagai penyuplai oksigen, 

Contoh: membuat kolam di sekitar bangunan yang dapat menurunkan 

suhu, memperbanyak vegetasi pada lahan/tapak, pembuatan roof 

garden; 

 Memanfaatkan teknologi untuk mengatasi kekurangan alam untuk 

memberi kemudahan kontrol pengguna pada bangunan baik secara 

otomatis maupun jarak jauh, yakni menggunakan sensor-sensor yang 

terpasang pada bangunan, 

Contoh: menggunakan lampu dimmer control agar ketika 

pencahayaan alami berkurang pencahayaan buatan enambah atau 

mengambil alih, menggunakan tirai/shading otomatis agar ketika 

jumlah panas berlebih alat-alat pembayang bekerja dan memberi 

perlindungan; 

 Menggunakan material yang bisa tahan/tidak cepat rusak terhadap 

iklim tropis yang cukup keras; 
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 Pemakaian bahan berteknologi tinggi untuk membantu mengurangi 

kondisi-kondisi tidak nyaman, 

Contoh: pemakaian kaca yang mempunyai  hantaran panas rendah. 

2.b.iii. Mengurangi Konsumsi/Penggunaan Sumber Daya Alam Baru 

Mengurangi sumber daya alam baru agar dapat mencukupi kebutuhan 

setiap generasi. Dapat dilakukan dnegan cara: 

 Mengurangi penggunaan sumber daya alam yang kian terbatas 

jumlahnya, 

 Contoh: mengurangi penggunaan kayu dan beralih ke material non-

kayu seperti aluminium; 

 Menggunakan sumber daya alam yang mempunyai ketahanan yang 

lama sehingga memungkinkan bangunan dimanfaatkan dalam waktu 

yng panjang dan pemborosan sumber daya alam dapat diminimalkan; 

 Pemakaian bahan lokal agar mempermudah adaptasi terhadap kondisi 

iklim dan memperpendek jalur transportasi, 

 Contoh: menggunakan genteng maupun batu bata produksi lokal; 

 Melakukan daur ulang dan memanfaatkan material bekas untuk 

digunakan kembali, 

 Contoh: kayu sisa bekisting dipakai sebagai bahan pembuatan 

kursi/meja; 

 Membuat ruang/bangunan multifungsi yang bisa dimanfaatkan untuk 

berbagai kativitas dan juga berganti fungsi sepanjang umur 

bangunan. 

2.b.iv. Memperhatikan Pengguna 

Merencanakan dan membuat bangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan 

kondisi pengguna agar perubahan di kemudian hari tidak menimbulkan 

tindakan-tindakan yang secara tidak langsung mendorong eksploitasi 

lingkungan dan energi. Selain itu bangunan tidak berdampak buruk bagi 

kenyamana dan kesehatan pengguna. Dapat dilakukan dengan cara: 

 Memperhatikan kegiatan/aktivitas pengguna di dalam bangunan; 

 Mengurangi penggunaan bahan kimia dalam bangunan yang dapat 

mengganggu kesehatan pengguna. 

2.b.v. Memperhatikan Lahan/Tapak 

Memperhatikan lahan di mana bangunan tersebut didirikan. Dapat 

dilakukan dengan cara: 
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 Bangunan disesuaikan dengan kondisi tapak sehingga dapat 

memanfaatkan potensi lahan secara baik; 

 Menggunakan seperlunya lahan yang ada, tidak semua lahan harus 

dijadikan bangunan atau ditutupi dengan bangunan, agar lahan 

memiliki cukup lahan hijau dan taman. Luasan ruang dalam 

diusahakan tidak melebihi 60% luas lahan, dengan perbandingan 

ruang dalam dan ruang luar adalah 60:40; 

 Memanfaatkan kondisi eksisting lahan tanpa merusaknya dan 

mempertahankan tanaman pada lahan. 

2.b.vi. Hemat Air 

Bangunan sebaiknya dirancang untuk hemat dalam pemanfaatan air 

selama konstruksi dan beroperasi 

2.b.vii. Pengelolaan Limbah 

Mengelola limbah untuk mengurangi pencemarann lingkungan (tanah, air, 

udara), mulai dari proses konstruksi hingga bangunan beroperasi agar 

limbahnya bisa ditangai dengan proses yang ramah lingkungan. Dapat 

dilakukan denan cara: 

 Membuat sistem pengolahan limbah domestik seperti air kotor (black 

water, grey water) yang mandiri dan tidak membebani sistem aliran 

air kota 

 Contoh: membuat sumur resapan mandiri sehingga dapat mengurangi 

pencemaran pada lingkungan sekitar, membuat ruang STP (sewage 

treatment process) 

 Mengolah kembali, mendaur ulang dan menggunakan kembali 

sampah hasil kegiatan pembangunan 

 Contoh: logam (besi, baja) dilebur menjadi logam baru, pecahan ubin 

bisa dimanfaatkan sebagai lapisan pecahan batu buat jalan 

 

2.c. Prinsip Dasar Perancangan Arsitektur Berkelanjutan dan yang lain 

Parameter 

Desain 

Arsitektur 

Prinsip Perancangan 

Bioklimatik Hemat 

Energi 

Surya Berkelanjutan Lain-lain 

Konfigurasi 

bangunan 

Dipengaruhi 

iklim 

Dipengaruhi 

iklim 

Dipengaruhi 

matahari 

Dipengaruhi 

lingkungan 

Pengaruh 

lainnya 

Orientasi Krusial Krusial Sangat krusial Krusial Relatif tidak 
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Prinsip-prinsip arsitektur hijau dan penjabarannya pada bahasan di depan, 

sebagian besar dijadikan dasar perencanaan dalam perumusan konsep 

perancangan perpustakaan yang direncanakan agar penerapan arsitektur hijau ke 

dalam desian dapat lebih menyeluruh (holistik) dan optimal.  

 

3. Energi Alternatif dan Mandiri  

Energi terbarukan atau renewable energy adalah energi yang berasal dari bahan-bahan 

alam seperti sinar matahari, angin, air, panas bumi, dimana mereka secara alami bisa 

terbarui. Energi terbarukan meliputi Tenaga matahari/surya (solar power), tenaga angin 

bangunan penting 

Fasade 

bangunan 

Responsif 

lingkungan 

Responsif 

lingkungan 

Responsif 

matahari 

Responsif 

lingkungan 

Pengaruh 

lainnya 

Sumber Energi Natural 

nonrenewable 

Pembangkit 

nonrenewable 

Pembangkit 

renewable 

Natural & 

pembangkit, 

renewable & 

nonrenewable 

Pembangkit 

nonrenewable 

Energy Lost Krusial Krusial Krusial Krusial Krusial 

Sistem 

Operasional 

Passive + 

mixed 

Active + 

mixed 

Productive Passive + 

active + mixed 

+ productive 

Passive + 

active 

Tingkat 

Kenyamanan 

Variabel Konsisten Konsisten Variabel, 

konsisten 

Konsisten 

Konsumsi 

Energi 

Rendah Rendah Rendah Rendah Tinggi/medium 

Sumber 

Material 

Tidak penting Tidak penting Tidak penting Minimum 

dampak 

lingkungan 

Tidak penting 

Material Output Tidak penting Tidak penting Tidak penting Reuse – 

recycle –

reconfigure 

Tidak penting 

Ekologi Tapak Penting Penting Penting Krusial Tidak penting 

Tabel II.7 Prinsip Dasar Perancangan Arsitektur Berkelanjutan dan yang lain 

Sumber: Makalah Ir. Jimmy Priatman, M. Arch., IAI. Judul: “Energy-efficiency Architecture” 

Paradigma dan Manifestasi Arsitektur Hijau 
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(wind power), tenaga air (hydroelectricity), micro hydro, tenaga biomass dan biofuel. 

Seperti yang sudah dijelaskan oleh the International Energy Agency: 

"Renewable energy is derived from natural processes that are replenished constantly. In its 

various forms, it derives directly from the sun, or from heat generated deep within the 

earth. Included in the definition is electricity and heat generated from solar, wind, ocean, 

hydropower, biomass, geothermal resources, and biofuels and hydrogen derived from 

renewable resources." 
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Gambar II.14 Wind Turbin 

Sumber: www.wikipedia.org  

3.a. Wind Power/Tenaga Angin 

Aliran udara yang bergerak atau angin bisa 

digunakan untuk menggerakkan kincir angin 

(wind turbine). Kincir angin modern dapat 

menghasilkan energi listrik antara 600kW sampai 

5MW, meskipun kincir dengan output 1,5-3 MW 

sudah sering digunakan untuk komersial, energi 

listrik yang dihasilkan turbin setara dengan 

kecepatan berputarnya kipas-kipas di turbin. 

Semakin cepat kipas turbin berputar maka 

semakin banyak energi listrik yang dihasilkannya. 

 

Namun, kecepatan turbin tidak selalu konstan, Setiap tahun produksi ladang-ladang 

kincir angin tidak pernah sebanyak jumlah generator yang dipasang. Rasio 

produktivitas aktual dalam satu tahun berdasarkan teori maksimum disebut 

faktor kapasitas (capacity factor). Rata-rata faktor kapasitas adalah 20-40%, dengan 

nilai tertinggi didapatkan pada wilayah yang strategis. 

Contohnya 1 megawatt kincir angin dengan faktor kapasitas 35& tidak akan 

memproduksi 8.760 megawattjam dalam setahun melainkan hanya 0,35x24x365 = 

3.066 MWh, rata-rata 0,35 MW perhari. Data online tersedia untuk beberapa lokasi 

dan faktor kapasitas yang bisa diukur aktual setiap tahun.  

Secara global, potensial teknik jangka panjang tenaga angin diyakini bisa menjadi 

lima kali lebih besar dari jumlah produksi energi dunia, atau 49 kali dari kebutuhan 

listrik masa kini. Untuk mewujudkannya membutuhkan banyak lahan yang 

digunakan untuk menjadi ladang kincir angin pada wilayah yang memiliki 

kecepatan angin yang besar. Kecepatan angin di lepas pantai rata-rata 90% lebih 

besar dari pada di daratan, maka lautan menjadi salah satu sumber energi alternatif 

kita.  

Sumber energi tenaga angin dapat diperbarui dan tidak menghasilkan gas-gas 

rumah kaca selama proses produksi energi seperti CO2 dan methane.   

 

3.b. Water Power/Tenaga Air 

Energi yang dimiliki oleh air (dalam bentuk energi kinetik/gerak, perbedaan suhu, 

atau gradien salinitas air) bisa digunakan dan dimanfaatkan. Sebab air lebih pada 

800 kali dari pada udara, bahkan aliran air yang pelang di sungai atau air laut yang 

tenang diyakini menghasilkan sejumlah energi. 
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Gambar II.15 Ocean Wave Power engines 

in the harbour 

Sumber: www.wikipedia.org  

Terdapat beberapa bentuk sumber energi tenaga air, antara lain: 

 Hidroelectricity biasanya digunakan pada dam-dam hidroelectricity berskala 

besar. contoh di Akosombo Dam di Ghana 

 sistem Micro hydro adalah isntalasi hydroelectricty power yang 

memproduksi energi listrik sampai 100kW. sering digunakan pada daerah 

yang berair melimpah sebagai Remote area power supply (RPAS). Instalasi 

ini banyak digunakan di seluruh dunia salah satunya di kepulauan Solomon 

yang menghasilkan 50 kW. 

 Sistem Damless Hydro berasal dari energi kinetik/gerak dari sungai atau laut 

tanpa menggunakan dam. 

 Ocean Energy  menggunakan teknologi untuk memanfaatkan energi samudra 

atau lautan, terbagi menjadi beberapa macam energi laut yaitu: 

- Marine current power, sama seperti tidal stream power menggunakan 

energi kinetik/gerak dari ombak pantai. 

- Ocean thermal energy conversion (OTEC) menggunakan perbedaan suhu 

antara permukaan yang hangat dengan kedalaman laut yang lebih dingin. 

Mengaplikasikan teknologi  cyclic heat engin. Namun teknologi ini 

belum diuji pada skala besar. 

- Tidal power memanfaatkan energi gerakan muka air laut. 

 Wave power menggunakan gerakan ombak 

untuk menjadi listrik. Ombak biasanya 

membuat ponton di laut bergerak naik dan 

turun. Teknologi ini sekarang sudah 

dikomersilkan di beberapa negara. 

 

 

 

 

 

 Saline gradien power atau tenaga osmotik dimana energi berasal dari 

perbedaan konsentrasi garam antara air laut dan air sungai (tawar) atau 

Reverse Electrodialysis. 

 Deep lake water cooling, meskipun secara teknis buka metode produksi 

energi, namun dapat menghemat banyak energi pada waktu musim panas. Ini 

meggunakan pipa bawah air sebagai pengalir panas untuk sistem 
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Gambar II.17. Photovoltaic 

Sumber: www.wikipedia.org  

Gambar II.16. monocrystalline solar cell 

Sumber: www.wikipedia.org  

pengendalian iklim. Air bawah danau secara konstan berkisar 4
o 

celcius 

sepanjang tahun. 

 

3.c. Solar Energy Use/Tenaga Surya 

Panel surya adalah alat yang terdiri dari 

sel surya yang mengubah cahaya menjadi 

listrik. Mereka disebut surya atas matahari 

atau "sol" karena matahari merupakan 

sumber cahaya terkuat yang dapat 

dimanfaatkan. Panel surya sering kali 

disebut sel photovoltaic, photovoltaic 

dapat diartikan sebagai "cahaya-listrik". 

Sel surya atau sel PV bergantung pada 

efek photovoltaic untuk menyerap energi 

matahari dan menyebabkan arus mengalir 

antara dua lapisan bermuatan yang 

berlawanan. 

 

 

Panel surya (photovoltaic arrays) di atas 

yacht kecil di laut dapat mengisi baterai 12 

V sampai 9 Amp di cahaya matahari 

langsung dan penuh. Jumlah penggunaan 

panel surya di porsi pemroduksian listrik 

dunia sangat kecil, tertahan oleh biaya 

tinggi per wattnya dibandingkan dengan 

bahan bakar fosil - dapat lebih tinggi 

sepuluh kali lipat, tergantung keadaan.  

Sekarang ini biaya panel listrik surya membuatnya tidak praktis untuk penggunaan 

sehari-hari di mana tenaga listrik "kabel" telah tersedia. Bila biaya energi naik 

dalam jangka tertentu, atau bila penerobosan produksi terjadi yang mengurangi 

ongkos produksi panel surya, ini sepertinya tidak akan terjadi dalam waktu dekat. 

Pada 2001 Jepang telah memasang kapasitas 0,6 MWp tenaga surya puncak, 

sementara itu Jerman memilik 0,26 MWp dan Amerika Serikat 0,16 MWp. Pada 

saat ini tenaga listrik surya seluruh dunia kira-kira sama dengan yang diproduksi 
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Gambar II.18. Solar power plant near Serpa 

Sumber: www.wikipedia.org  

oleh satu kincir angin bear. Di AS biaya pemasangan panel surya ini telah jatuh dari 

$55 per watt puncak pada 1976 menjadi $4 per watt peak di 2001. 

Contoh panel surya: Pembangkit tenaga surya Serpa adalah sebuah kumpulan panel 

surya di Alentejo, Portugal yang dapat menghasilkan 11 MegaWatt listrik. Pabrik 

ini selesai dibangun pada Januari 2007. Pabrik ini menggunakan panel surya 

SunPower anak perusahaan dari PowerLight yang dapat mengikuti gerakan 

matahari sehingga dapat menghasilkan lebih banyak listrik dibanding dengan 

sistem tetap. 

Dana pembangunan pabrik ini dikelola oleh General Electric Financial Service 

sebagai bagian dari program Ecomagination.  Pabrik Serpa dibangun di tepi bukit 

seluas 60 hektar (150 acre). Projek ini membantu Uni Eropa dengan menghemat 

lebih dari 30.000 ton emisi gas rumah kaca per tahunnya bila dibandingkan dengan 

bahan bakar fosil. UE menyetujui untuk memotong emisi gas rumah kaca sekitar 

20% pada 2020, dari tingkat pada tahun 1990. 

 

Portugal sangat tergantung pada bahan bakar fosil yang harus diimpor, dan emisi 

karbondioksidanya telah meningkat 34% sejak tahun 1990, yang termasuk tercepat 

di dunia. Untuk mengatasi ini negara ini menerapkan beberapa insentif untuk 

memasang energi terbaharui. Tenaga surya menerima banyak dukungan di 

Portugal, sekitar 77% populasi mendukungnya, menurut penelitian Komisi Eropa 

yang diterbitkan pada Januari 

2007 
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BAB III 

TINJAUAN LOKASI 

 

A. TINJAUAN SEGMEN BENGAWAN SOLO 

Konsep pengembangan Bengawan  Solo menjadi ruang yang produktif dan bermanfaat 

memerlukan treatment lingkungan yang perlu direkomendasikan pada penanganan  

Bengawan Solo secara global. Rencana treatment lingkungan merupakan bentuk dari 

sustainable environment yang direncanakan bagi pengelolaan Bengawan Solo.  

Lokasi site Bengawan Solo sudah terpilih sejak awal karena ide Pengembangan Tepi 

Sungai Bengawan Solo berasal dari fenomena atau kejadian yang terjadi pada tepian 

Bengawan Solo segmen Langenharjo-Bacem. Sehingga berangkat dari fakta, data, dan 

kejadian yang nyata, maka diangkatlah ide pengembangan tepi sungai tersebut yang 

diharapkan bisa mengangkat nilai lebih lingkungan tepi sungai sekaligus sebagai 

lingkungan konservasi. 

 

Dasar Pertimbangan pemilihan site tepi sungai Bengawan Solo segmen Langenharjo, 

antara lain: 

 DAS 

Site berada di daerah aliran Sungai Bengawan Solo 

 Kawasan Ekonomi baik 

Site berada di kawasan dengan pertumbuhan ekonomi yang baik, seperti CBD. 

 Populasi tinggi 

Site berada di kawasan dengan populasi penduduk tinggi untuk menanggulangi 

masalah kepadatan penduduk 

 Potensial Energi 

Site memiliki potensi energi yang potensial untuk dikembangkan dan 

dimanfaatkan 

 Space cukup 

Site memiliki space yang cukup untuk konservasi lingkungan 

 Karakter site 

Site berkarakter landai atau berkontur dengan tanggul sungai dan bantaran sungai 
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Gambar III.1. Site Langenharjo 

Sumber: google earth & Analisa pribadi 

1. Letak 

Berada di bagian tengah aliran Bengawan  Solo pada segmen Langenharjo di 

Kawasan Pengembangan Perumahan  Solo Baru termasuk dalam Kabupaten 

Sukoharjo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kebijakan Setempat 

Wilayah Langenharjo terdapat sebuah cultural heritage karaton Kasunanan 

Surakarta peninggalan Gusti Paku Buwono IX yang dibangun tahun 1870 dan 

diselesaikan oleh Gusti Paku Buwono X. Bangunan ini merupakan pesanggrahan 

terbesar yang dimiliki Karaton Surakarta. Dahulu kala pesanggrahan yang berlokasi 

di desa Langenharjo, Grogol, Kabupaten Sukoharjo merupakan tempat meditasi dan 

liburan bagi keluarga kerajaan. 

Berbagai upaya dilakukan pemerintah dilakukan pemerintah untuk kembali 

memaknai Bengawan Solo dan lingkungan sekitarnya. sebuah mitos Joko Tingkir 

yang melegenda di Bengawan Solo telah memberi inspirasi acara “Larung Gethek 

Joko Tingkir” dengan rute dari pesanggrahan Langenharjo, singgah di Taman Satwa 

Taru Jurug hingga berakhir di desa Butuh, Plupuh, Sragen yang berjarak sekitar 30 

km.Acara larung ini melibatkan Pemkab Sukoharjo, Pemkot Surakartta, dan Pemkab 

Sragen pertama kali diselenggarakan pada tahun 1996 bertepatan dengan Syawalan. 

  

SOLO BARU 

SIT

S I T E 
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Gambar III.2. Pesanggrahan Langenharjo 

Sumber: dokumentasi pribadi 

Gambar III.3. Citra Udara Langenharjo 

Sumber: google earth 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Topografi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilayah ini merupakan pintu masuk aliran Bengawan Solo. Mayoritas wilayah 

bantaran sungainya berupa pepohonan teduh, namun banyak hunian 

semi/nonpermanen yang memenuhi pinggir sungai. Sepanjang bantaran di bagian 

barat yang memisahkan Pesanggrahan Langenharjo dengan badan sungai berupa 

area terbuka yang saat ini baru ditanami pepohonan peneduh. Pada bantarannya 

dibangun tanggul tanah setinggi 2 meter untuk mengantisipasi naiknya muka air 

disaat tertentu. 

 

  

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Pengembangan Tepi Sungai Bengawan Solo (Bengawan Solo Riverside Development) 

 
 

 I - 77 

Agnis Falah H – I0205026 

 
 

Gambar III.4. Potongan Site Langenharjo 

Sumber: analisa pribadi 

Gambar III.5. Potongan Site Bacem 

Sumber: analisa pribadi 

Gambar III.6. Kondisi citra udara Langenharjo 

Sumber: google earth & analisa pribadi 

 

 

 

 

 

 

 

Pada segmen ini terdapat jembatan yang menjadi penghubung antara kota Surakarta 

dan Kabupaten Sukoharjo sekaligus menjadi Landmark daerah tersebut. Erosi tanah 

terjadi dengan skala yang cukup besar karena banyaknya hunian yang berjejer di 

sepanjang bantaran sungai terlebih lagi akibat banjir besar tahun 2007 kemarin, 

sehingga pemerintah melakukan pelebaran tanggul beton untuk mengurangi erosi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Kondisi Fisik dan Tata Ruang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GREEN BELT 

PEMUKIMAN 
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Gambar III.7. Kondisi citra udara Langenharjo 

Sumber: google earth & analisa pribadi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. keadaan penduduk 

Keadaan penduduk beragam dengan kawasan Solo Baru berupa perumahan elit serta 

fasilitas umum lainnya di hampir seluruh kawasan Solo Baru, namun di beberapa 

sebaran kawasan yang mengelilinguinya terdapat perkampungan biasa, persawahan 

hingga hunian ilegal di bantaran sungai. 

 

B. ANALISIS SWOT 

 strength weakness opportunity threat 

lokasi strategis tidak 

terlalu jauh dari 

kota 

dekat peninggalan 

sejarah 

konservasi sungai dan 

budaya dapat berjalan 

beriringan 

mudah banjir 

ekonomi di kawasan bisnis 

dan perdagangan 

kawasan baru bisa berkembang lbh 

pesat lagi 

daya beli rendah 

penduduk padat terarah perbedaan perumahan 

elit dan kampung 

sangat terasa 

penyeimbangan 

distribusi ekonomi 

bukan pribumi 

(chinese) 

fasilitas lengkap pemeliharaan kurang managemen lebih baik bukan pribumi 

ketersediaan 

air 

debit cenderung 

konstan - baik 

kualitas air belum 

baik 

managemen 

pengelolaan air sungai 

daerah rawan 

banjir dan erosi 

energi bisa menghasilkan 

(energi air, angin, 

matahari) 

teknologi mahal pengelolaan yang 

terpadu 

ketersediaan 

belum tentu 

konstan 

perumahan sudah tertata di 

kawasan 

perumahan 

hunian ilegal di 

bantaran sungai masih 

ada 

relokasi dan 

revitalisasi bantaran 

sungai 

partisipasi dari 

penghuni hunian 

ilegal diragukan 
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Tabel III.1. Analisis SWOT 

Sumber: analisa pribadi 

 

 

Dari analisis SWOT yang tersaji diatas, dapat disimpulkan bahwa site Langenharjo-

Bacem terletak pada wilayah SBD yang strategis di kawasan berkembang  Solo Baru, 

fasilitas cukup lengkap dengan pertumbuhan penduduk cukup baik dan dari segi 

ekologis sungai sangat terbuka untuk pengembangan kawasan sungai. Namun perlu 

adanya pengelolaan managemen air sungai yang lebih baik untuk meningkatkan 

kualitas kehidupan di kawasan bantaran sungai. 

 

C. BANJIR DI SEGMEN LANGENHARJO 

Banjir tahunan yang terjadi sepanjang aliran sungai Bengawan Solo memang 

berdampak buruk bagi lingkungan, sosial, hingga perekonomian. Air bah telah 

menggerus lapisan tanah sehingga mudah longsor, labil dan berbahaya untuk didirikan 

sebuah bangunan kecuali dengan penanganan khusus. Musibah banjir juga 

menghilangkan nyawa dan harta ketika tak siap menghadapi datangnya air bah untuk 

menyelamatkan diri ataupun sekedar harta pribadinya. 

Terdapat 3 tipe banjir yang terjadi di Bengawan Solo: 

 Banjir di Bengawan Solo tahunan berskala kecil sering terjadi di wilayah-wilayah 

hilir seperti Bojonegoro,  Blora, Tuban, Lamongan, Gresik karena sifat muka tanah 

hilir yang cenderung rendah sehingga apabila terjadi sedikit kenaikan debit air 

sungai maka terjadilah banjir.  

 Banjir 5 tahunan yang berskala sedang terjadi mulai di wilayah tengah hingga hilir 

yaitu mulai Klaten, Sukoharjo, Surakarta Karanganyar, Boyolali, Sragen, Ngawi, 

Blora, Semarang, dst.  

 Banjir yang berskala besar terjadi ketika tahun 1965 dan 2007 kemarin. Dibutuhkan 

selang waktu 40 tahun untuk terjadi sebuah banjir besar yang menggenangi hampir 

seluruh wilayah aliran sungai Bengawan Solo ini merupakan kejadian yang luar 

biasa. Banjir 2007 bisa terjadi karena jebolnya bendungan dan pintu air Waduk 

Wonogiri dan rusaknya beberapa talut di wilayah dalam kota karena curah hujan 

yang sangat tinggi di wilayah hulu. Debit air yang tak terkendali serta buruknya 

prasarana pengendali sungai Bengawan Solo mengakibatkan bencana banjir yang 

tak terelakkan. 

Segmen Langenharjo yang merupakan DAS Bengawan Solo termasuk wilayah tengah 

yang relatif aman ketika terjadi banjir tahunan dan 5 tahunan karena muka tanahnya 

yang cenderung datar, bertanggul dan berbantaran. Ketika banjir besar 2007 terjadi, 
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Gambar III.8. Site Langenharjo 

Sumber: analisa pribadi 

segmen Langenharjo tidak luput dari genangan air yang tertinggi adalah sepinggang 

orang dewasa di titik tertinggi muka tanah atau sekitar 70-80 cm. 

 

D. STRATEGI PERENCANAAN 

 

 

Site dalam segmen Bengawan Solo ini berupa kawasan memanjang sepanjang aliran 

sungai yang berupa lahan pertanian bercampur pemukiman yang berada di bantaran 

sungai. Pemukiman tersebut masuk dalam kategori ilegal dan berbahaya karena di 

kawasan tepi sungai. Sehingga strategi perencanaan utamanya adalah mengembalikan 

kembali kondisi bantaran sungai menjadi fungsinya semula dan di-improve dengan 

fungsi-fungsi tambahan untuk meningkatkan produktivitas kawasan. 

Strategi tambahannya adalah: 

1. Wilayah Konservasi greenbelt di aliran DAS Bengawan Solo 

2. Wilayah Penataan Hunian dengan konsep pola hubungan ruang dengan kebutuhan 

ruang-ruang sesuai standar 

3. Wilayah Kelestarian Lingkungan dan Budaya-Ekonomi-Sosial  

4. Wilayah Pengembangan energi dan rekreasi dengan memanfaatkan  air, angin, 

vegetasi, open space, sampah, dll dengan pendekatan sustainable environment. 

Pengalihan fungsi pemukiman menjadi konservasi tanpa mengesampingkan kebutuhan 

dasar manusia untuk hidup di tempat yang layak. Perumahan massal di kawasan 

bantaran sungai sesuai dengan garis sempadan sungai dan standar keamanan bangunan 

untuk solusi anti-penggusuran terhadap masyarakat penghuni bantaran. 
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Tabel III.2. Konservasi Bengawan Solo 

Sumber: analisa pribadi 

Peningkatan  fungsi kawasan bantaran sungai dimaksudkan agar dapat menaikkan taraf 

hidup masyarakat di sekitarnya sehingga merasa memiliki dan berpartisipasi aktif untuk 

menjaga kelangsungan konservasi. 

 

E. PERENCANAAN  LOKASI 

Lokasi  yang direncanakan adalah tepi sungai Bengawan Solo Langenharjo-Bacem 

yang termasuk dalam wilayah kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo. Lokasi ini 

direncanakan dengan mengakomodasi potensi-potensi yang ada dalam satu wadah 

greenbelt Bengawan Solo dengan pendekatan sustainable environment sekaligus 

pemecahan masalah perumahan untuk mencapai lingkungan tepi sungai yang 

berkelanjutan hingga didapatkan produk-produk berupa rencana/desain tepi Bengawan 

Solo yang berkelanjutan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Pengembangan Tepi Sungai Bengawan Solo (Bengawan Solo Riverside Development) 

 
 

 I - 82 

Agnis Falah H – I0205026 

 
 

Gambar IV.1. Pemilihan Site 

Sumber: analisis pribadi 

BAB IV 

ANALISIS 

 

A. ANALISIS PEMILIHAN SITE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dasar Pertimbangan: 

 DAS 

Site berada di daerah aliran Sungai Bengawan Solo 

 Kawasan Ekonomi baik 

Site berada di kawasan dengan pertumbuhan ekonomi yang baik, seperti CBD. 

 Populasi tinggi 

Site berada di kawasan dengan populasi penduduk tinggi untuk menanggulangi 

masalah kepadatan penduduk 

 Potensial Energi 

Site memiliki potensi energi yang potensial untuk dikembangkan dan dimanfaatkan 

 Space cukup 

Site memiliki space yang cukup untuk konservasi lingkungan 

 Karakter site 
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Terdapat 6 alternatif lokasi tapak, yaitu: 

 Langenharjo 

 Bacem 

 Semanggi 

 Kampung Sewu 

 Jurug 

 Percabangan Kali Anyar dan Bengawan Solo 

 

Seperti yang tunjukkan peta di atas dengan penandaan alternatif lokasi site. Untuk 

mengetahui keadaan site dengan kriteria maka dilakukan analisis penghitungan dengan 

tabel berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan penilaian dari tabel di atas, maka dapat diambil tapak terpilih adalah 

Tapak Langenharjo karena memenuhi semua kriteria penilaian yang dijadikan dasar 

pertimbangan dan dianggap cukup representatif untuk dikembangkan sebagai Riverside 

Development.

Tabel IV.1. Analisis Kriteria Penentuan Site 

Sumber: Analisis Pribadi 
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Gambar IV.2. Pemilihan Site 

Sumber: analisis pribadi 

Gambar IV.3. View Site 

Sumber: analisis pribadi 

 Site berkarakter landai atau berkontur dengan tanggul sungai dan bantaran sungai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yang akan diolah adalah lingkungan greenbelt dengan jarak dari tanggul terluar sepanjang 

100-150 meter memanjang di sepanjang aliran sungai. Adapun wilayah pemukiman 

disekitarnya tidak dikembangkan karena sudah termasuk perumahan dan perkampungan legal.  

 

 

  

GREEN BELT 

PEMUKIMAN 
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Gambar IV.4. Analisis Pencapaian Site 

Sumber: analisis pribadi 

B. PENGOLAHAN SITE 

1. Pencapaian 

 Tujuannya untuk mengetahui aksessibilitas site agar memadai dan bisa mendukung 

sistem kawasan Riverside Development. 

Dasar Pertimbangan: 

 Aksessibilitas Tinggi 

 Memiliki aksesibilitas yang tinggi menuju ke site 

 Sirkulasi Mudah 

 Memberi kemudahan sirkulasi di dalam maupun di luar site 

 Pengarahan 

 Dapat mengarahkan pengunjung menuju site 

 Aktivitas Dalam Site 

 Tidakmengganggu aktifitas dalam site untuk menentukan pola-pola sirkulasi, 

entrance,dan exit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis  Alternatif: 

a. Pencapaian menuju site dari kota Surakarta melalui Jalan Raya Solo Baru ke arah 

timur, memutari pembatas jalan ke arah barat, Belok kiri ke Jalan Langenharjo 

lurus ke Site. 

ke Baki-Jogja 

ke Solo ke Solo 

ke Telukan 

ke Sukoharjo ke Sukoharjo ke Pondok 

ke Pandawa 
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b. Pencapaian dari pusat Bisnis Solo Baru melalui Bundaran Air Mancur Pandawa 

menuju arah selatan sampai pertigaan belok kiri lurus sampai tembus jalan 

Langenharjo belok kanan ke Site. 

c. Pencapaian dari arah Telukan Kabupaten Sukoharjo melalui jembatan Sungai 

Bengawan Solo Telukan langsung menuju ke Site. 

 

2. Analisis Matahari 

 Penataan Zoning berdasarkan waktu edar matahari bertujuan untuk mendapatkan 

lingkungan buatan yang tanggap terhadap sinar matahari dan bisa memanfaatkan 

potensi site untuk energi alternatif sekaligus pengerjaan desain bangunan dalam 

Pengembangan Tepi Sungai Bengawan Solo. 

 Dasar Pertimbangan: 

 Garis edar matahari  

 Sesuai dengan garis edarnya, matahari memberi efek pencahayaan dan sinar yang 

berbeda-beda.  

 Pada daerah khatulistiwa, matahari melintas dari Timur ke Barat dengan 

pergeseran lintasan serong ke arah Utara dan Selatan pada bulan-bulan tertentu, 

siklus ini berlangsung sepanjang tahun. Sehingga dalam satu tahun selama 

beberapa bulan bangunan akan mengalami frontal (selisih sudut hadap bangunan 

dan arah datang sinar matahari adalah 0º) dengan sinar matahari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Eksisting 

 Keberadaan eksisting lingkungan mempengaruhi penerimaan sinar matahari oleh 

site. Bangunan disekitarnya bisa memberi shading yang mengurangi penerimaan 

sinar matahari dalam site. Adapun lingkungan tepi sungai Bengawan Solo tidak 

21 MARET 

19 DESEMBER 

23 SEPTEMBER 

22 JUNI 

21 MARET 

22 JUNI 
23.5 LU 

23.5 LS 

0 

23.5 LU 

23.5 LS 

0 

Gambar IV.5. Pola Pergerakan Matahari 

Sumber: Fisika Bangunan 2 
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Gambar IV.6. Analisis Penyinaran Matahari 

Sumber: analisis pribadi 

terdapat bangunan tinggi sehingga eksisting site menerima cukup banyak sinar 

matahari sepanjang hari. 

 Kenyamanan Ruang 

 Kebutuhan pencahayaan ruang-ruang berbeda dengan kriteria kenyamanan ruang 

berdasarkan kebutuhan kenyamanan ruang maka didapatkan tingkat privasi zona. 

 Energi 

Kebutuhan sumber energi listrik untuk solar cells 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Angin 

Penataan Zoning berdasarkan arah hembusan angin bertujuan untuk mendapatkan 

lingkungan buatan yang tanggap terhadap kondisi angin dan penghawaan alami. 

Dasar Pertimbangan: 

 Arah Angin 

 Arah angin untuk menentukan filter-filter udara 

 Kontur Tanah 

 Kondisi eksisting dan perencanaan kontur tanah dikondisikan untuk distribusi 

angin/udara bersih 

 Energi 

 Angin direncanakan untuk penghasil energi alternatif sehingga diperlukan 

tempat-tempat khusus untuk pembangkit energi Angin. 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Pengembangan Tepi Sungai Bengawan Solo (Bengawan Solo Riverside Development) 

 
 

 I - 88 

Agnis Falah H – I0205026 

 
 

Analisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Air 

 Penataan Zoning berdasarkan ketersediaan sumber air bersih bertujuan untuk 

mendapatkan lingkungan buatan yang tanggap terhadap potensi air bersih. 

  Dasar pertimbangan: 

 Sumber Air 

 Ketersediaan sumber air yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan dalam site 

 Kontur Tanah 

 Kondisi eksisting dan perencanaan kontur tanah dikondisikan untuk distribusi air 

 Energi 

 Air direncanakan untuk penghasil energi alternatif sehingga diperlukan tempat-

tempat khusus untuk pembangkit energi air. 

 

 

Angin dari Barat bersifat kering, 

berasal dari daerah pemukiman 

dan industri. Banyak pollutan. 

Angin dari Timur bersifat 

basah, berasal dari daerah 

pemukiman dan pertanian.  

Angin hembusan sepanjang sungai 

Bengawan Solo bersifat basah, 

terasa sejuk sepanjang hari-malam.  

Gambar IV.7. Analisis terhadap Angin 

Sumber: analisis pribadi 
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5. Lansekap 

Penataan Lansekap ditujukan untuk mendapatkan lingkungan buatan yang tetap  

memperhatikan kondisi lingkungan alam. Penanaman vegetasi juga sebagai pengganti 

atas hilangnya vegetasi yang dikarenakan oleh keberadaan bangunan. Penentuan 

Vegetasi Lansekap ditujukan untuk mendapatkan gambaran vegetasi yang akan 

direncanakan dalam site sesuai dengan fungsi vegetasi dan kriteria yang dibutuhkan. 

a. Kesesuaian Fungsi 

Mendukung kesesuaian fungsi Riverside Development yang merupakan 

kawasan publik dan konservasi alam. 

b. Konservasi 

Perencanaan penghijauan tambahan untuk daerah resapan air dan filter udara 

serta shading cahaya matahari. 

c. Proteksi 

Lansekap sebagai proteksi sumber daya alam lingkungan. 

d. Estetis 

pengendapan di dasar 
sungai berakibat 
pendangkalan hingga 
muka air sungai naik. 

muka air sungai naik 
sangat dekat dengan 
bantaran sungai (hampir 
sejajar). 

muka air sungai naik sangat dekat 
dengan bantaran sungai (hampir 
sejajar). air sungai meresap ke tanah 
di sekitar tepian sungai hingga bisa 
dibisa dijadikan sumber air bersih. 

Dilakukan secara langsung kemudian 
diolah agar layak minum. 

sungai kecil membelah site, 
tambahan sumber air. 

Gambar IV.8. Analisis terhadap Air 

Sumber: analisis pribadi 
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Lansekap sebagai komponens estetis untuk memperindah site. 

e. Iklim Mikro 

untuk mengkondisikan site dengan iklim mikro yang direncanakan. 

f. Penyatu 

Vegetasi sebagai penyamar/penyatu bangunan massive dan lingkungan. 

Analisis 

a. Sebagai fungsi Konservasi dibutuhkan vegetasi dengan kriteria seperti: 

 Berupa vegetasi yang cukup lebat 

 Berakar kuat dan menyebar 

 Daun cukup rapat 

 Dahan bercabang-cabang sehingga bentuk vegetasi melebar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Sebagai fungsi Proteksi dibutuhkan vegetasi dengan kriteria seperti: 

 Berupa vegetasi tinggi 

 Berakar kuat 

 Daun cukup rapat 

 Dahan tidak bercabang banyak sehingga cukup ramping 

 Berjajar banyak sehingga membentuk barisan 

 Sekaligus berfungsi sebagai barrier dan filter udara 

  

Gambar IV.9. Analisis Vegetasi sebagai komponen Konservasi Air 

dan Lingkungan 

Sumber: Analisis Lansekap Edward T hite 
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c. Sebagai fungsi membentuk iklim mikro bisa dianalisikan seperti berikut: 

Sebagai fungsi membentuk iklim mikro , vegetasi dimaksudkan untuk 

melindungi site dari iklim makro yang terlalu ekstrim seperti angin kencang 

yang berdebu, sinar matahari yang terlalu terik serta pembayangan atau naungan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar IV.11. Analisis Vegetasi sebagai pembentuk iklim mikro 

Sumber: Analisis Lansekap Edward T hite 

Gambar IV.10. Analisis Vegetasi  

Sumber: Analisis Lansekap Edward T hite 
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C. ZONIFIKASI SITE 

Untuk mengetahui zoning-zoning dalam tapak dan penyebarannya berdasarkan pertimbangan-

pertimbangan berikut: 

 Pembagian Site 

untuk memudahkan peletakan massa-massa dan kegiatan maka site dibagi berdasar 

skala prioritas dan parameter sama. 

 Kesesuaian eksisting geografis 

 Zona dibagi berdasar kegiatan eksisting dan vegetasi untuk memudahkan perencanaan 

site 

 Karakter kegiatan & Fungsi Kegiatan 

 kesesuaian site terhadap karakter kegiatan yang direncanakan 

 efektifitas pemanfaatan lahan 

 Lahan dalam site dimanfaatkan secara maksimal dan tepat guna 

 pola sirkulasi 

 kesesuaian pola sirkulasi dan zona tapak yang direncanakan 

 Kontur dan kegiatan 

 kesesuaian kontur dengan intensitas aktivitas 

Respons 

Dari analisis 2 alternatif zonifikasi site, maka Site berupa tanah di lingkungan Sungai 

Bengawan Solo dapat dibagi menjadi beberapa zona yang nantinya menjadi pertimbangan 

perencanaan.  

 Zona Perumahan 

 dipertimbangkan untuk perencanaan perumahan karena terdapat space tanpa vegetasi 

dan cenderung datar 

 Zona Open Space 

dipertimbangkan untuk perencanaan taman-taman dan playground karena space dengan 

vegetasi baik. 

 Zona Transisi 

 dipertimbangkan untuk perencanaan bangunan-bangunan bersifat public dan rekreatif  

 Zona Konservasi Lingkungan 

 daerah bantaran sungai yang dijaga keasliannya sebagai pengendali lingkungan dan 

konservasi sungai. Dilakukan beberapa penataan agar dapat dimanfaatkan untuk fasilitas 

umum dan rekreasi. 

 Zona Konservasi Energi 

 daerah aliran sungai sebagai penghasil energi dengan perencanaan DAM, Turbin Air, 

dan Turbin Angin, serta solar cells. 
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Zoning Site 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KETERANGAN: 

PUBLIK 

SEMI 

PUBLIK 

PRIVATE 

KETERANGAN: 

PERUMAHAN 

OPEN SPACE 

TRANSISI 

KONSERVASI 

LINGKUNGAN 

KONSERVASI 

SUNGAI 

Gambar IV.12. Zoning Site 

Sumber: Analisis Pribadi 

Gambar IV.13. Zoning Site 

Sumber: Analisis Pribadi 
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D. ANALISIS RAGAM KEGIATAN  

1. Kegiatan yang direncanakan 

 Kegiatan yang ada, berada di wilayah perencanaan terbagi menjadi area pengembangan 

utama dan sekunder. 

1.a. Kegiatan di area pengembangan utama 

1) Kegiatan perorangan penghuni perumahan 

 

No Kegiatan Sarana/fasilitas Rencana Perletakan 

1.  Tidur-Istirahat Kamar tidur – Rumah Ruang dalam modular housing, tersebar 

di setiap blok perumahan 

2.  Makan-Minum Ruang Makan – Rumah Ruang dalam modular housing, tersebar 

di setiap blok perumahan 

3.  Metabolisme KM/WC-Rumah Ruang dalam modular housing, tersebar 

di setiap blok perumahan 

4.  Berinteraksi Ruang Keluarga-Rumah Ruang dalam modular housing, tersebar 

di setiap blok perumahan 

5.  Beribadah Masjid Terletak di zona publik dengan fungsi 

fasilitas pendukung kegiatan penghuni 

6.  Belajar Sekolah Terletak di bangunan pelayanan umum 

di zona publik 

7.  Bermain Playground Tersebar di seluruh kawasan site, pada 

khususnya di area playground 

8.  Bersosialisasi Ruang komunal Tersebar di seluruh kawasan site, pada 

khususnya di area playground 

9.  Bekerja Ruang kerja Tersebar di seluruh kawasan site 

10.  Berjalan-jalan pedestrian Jalan yang menghubungkan tiap zona 

Jalan setapak 

Jalan lingkungan (muat mobil, motor, 

becak, sepeda, pejalan kaki) 

Tabel IV.2. Analisis Kegiatan Yang Direncanakan Penghuni Perumahan 

Sumber: Analisis Pribadi 
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2) Kegiatan manajemen perumahan 

 

 

3) Kegiatan konservasi lingkungan 

No Kegiatan Sarana/fasilitas Rencana Perletakan 

1.  Administratif Ruang pelayanan 

administrasi umum 

Terletak di bangunan manajemen 

perumahan di dekat kompleks 

perumahan modular 

2.  Pemeliharaan dan 

Teknis 

Ruang penyimpanan alat-

alat pemeliharaan dan 

staff 

Terletak di bangunan manajemen 

perumahan di dekat kompleks 

perumahan modular 

3.  Pembiayaan Ruang kalkulasi dan 

administrasi 

Terletak di bangunan manajemen 

perumahan di dekat kompleks 

perumahan modular 

4.  Pengawasan Ruang control dan 

inspeksi 

Terletak di bangunan manajemen 

perumahan di dekat kompleks 

perumahan modular 

No Kegiatan Sarana/fasilitas Rencana Perletakan 

1.  Beristirahat Space-Komunal Bagian timur dan dan sepanjang tepi 

sungai bengawan solo 

2.  tanam Pohon lahan hijau Tersebar di seluruh kawasan site, pada 

khususnya di wilayah bantaran sungai 

3.  Berjalan-jalan pedestrian Jalan yang menghubungkan tiap zona 

Jalan setapak 

Jalan lingkungan (muat mobil, motor, 

becak, sepeda, pejalan kaki) 

4.  pelestarian air filter air 

bendungan 

biopori 

water turbin 

Tersebar di seluruh kawasan site 

Sepanjang sungai dan tepi sungai 

Di tengah site sebelah selatan 

5.  pelestarian vegetasi lahan hijau Tersebar di seluruh kawasan site, pada 

khususnya di wilayah bantaran sungai 

6.  menikmati 

pemandangan 

space-komunal Tersebar di seluruh kawasan site, pada 

khususnya di area playground 

7.  Ekonomi sungai karamba-dermaga-

kolam 

Di tepi sungai sebelah selatan site 

Tabel IV.3. Analisis Kegiatan Yang Direncanakan Manajemen Perumahan 

Sumber: Analisis Pribadi 
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4) Kegiatan produksi energi 

8.  membendung air 

sungai 

bendungan air Di tengah sungai sebelah selatan 

9.  Administratif Ruang pelayanan 

administrasi umum 

Terletak di bangunan manajemen sungai 

dan lingkungan di site sebelah timur 

10.  Pemeliharaan dan 

Teknis 

Ruang penyimpanan 

alat-alat pemeliharaan 

dan staff 

Terletak di bangunan manajemen sungai 

dan lingkungan di site sebelah timur 

11.  Pembiayaan Ruang kalkulasi dan 

administrasi 

Terletak di bangunan manajemen sungai 

dan lingkungan di site sebelah timur 

12.  Pengawasan Ruang control dan 

inspeksi 

Terletak di bangunan manajemen sungai 

dan lingkungan di site sebelah timur 

                                                                                                      

No 

Kegiatan Sarana/fasilitas Rencana Perletakan 

1.  Produksi energi 

matahari 

solar panel Tersebar di seluruh site, pada 

khususnya di atap perumahan modular 

2.  produksi energi air kincir air-bendungan Di bendungan sungai  

3.  produksi energi 

angin 

kincir angin di site sebelah timur dan wilayah 

bantaran dan tanggul sungai 

4.  pengaturan distribusi ruang pembangkit energi Di bangunan manajemen energi 

5.  distribusi tiang-kabel Tersebar di seluruh site 

Jaringan kabel bawah tanah dan tiang 

kabel 

6.  mengawasi ruang kendali energi Di bangunan manajemen energi 

7.  pemeliharaan ruang pemeliharaan Di bangunan manajemen energi 

8.  Administratif Ruang pelayanan 

administrasi umum 

Terletak di bangunan manajemen 

energi di site sebelah timur 

9.  Pemeliharaan dan 

Teknis 

Ruang penyimpanan alat-

alat pemeliharaan dan 

staff 

Terletak di bangunan manajemen 

energi di site sebelah timur 

10.  Pembiayaan Ruang kalkulasi dan 

administrasi 

Terletak di bangunan manajemen 

energi di site sebelah timur 

11.  Pengawasan Ruang control dan 

inspeksi 

Terletak di bangunan manajemen 

energi di site sebelah timur 

Tabel IV.4. Analisis Kegiatan Yang Direncanakan Manajemen Sungai & Lingkungan 

Sumber: Analisis Pribadi 

Tabel IV.5. Analisis Kegiatan Yang Direncanakan Manajemen Energi 

Sumber: Analisis Pribadi 
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1.b. Kegiatan di area pengembangan sekunder 

 

 

                                                                                                      

No 

Kegiatan Sarana/fasilitas Rencana Perletakan 

1.  Istirahat Ruang komunal-shelter Tersebar di seluruh kawasan site 

2.  Berjualan toko-kios Di sebelah barat daya site zona publik 

dekat karamba dan kompleks 

perumahan modular 

3.  Berjalan pedestrian Jalan yang menghubungkan tiap zona 

Jalan setapak 

Jalan lingkungan (muat mobil, motor, 

becak, sepeda, pejalan kaki) 

4.  Parkir lapangan parkir Tersebar di seluruh kawasan site dan 

site sebelah timur dekat plaza, barat 

dekat bangunan manajemen perumahan 

di kompleks perumahanmodular 

5.  Event khusus perayaan Plaza di site sebelah timur 

6.  melihat sungai dermaga Di wilayah tepi sungai dekat karamba 

7.     

Tabel IV.6. Analisis Kegiatan Yang Direncanakan Area Pengembangan Sekunder 

Sumber: Analisis Pribadi 
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2. Kegiatan yang harus dikurangi (eliminir) dari eksisting lingkungan sebelumnya 

 

 

3. Kegiatan Tambahan 

                                                                                                  

No 

Kegiatan kriteria baru Keterangan kondisi 

1.  Tempat Pembuangan 

Sampah di bantaran 

penataan tempat pengolahan 

sampah 

tepian sungai jadi seperti tempat 

pembuangan sampah umum 

2.  Bangunan permanen-

Semipermanen di 

bantaran 

penataan ulang massa 

bangunan yang nantinya akan 

mendukung sirkulasi dalam 

lingkungan 

keberadaan bangunan dusahakan 

agar bisa berjalan beriringan 

3.  Perumahan di sekitar 

sungai 

Penertiban dan saran penataan 

massa bangunan untuk 

mendukung sirkulasi 

lingkungan sekaligus 

meningkatkan pendapatan 

perkapita dengan solusi desain 

dan managerial pengembangan 

ekonomi sungai (perikanan-

hortikultura) 

merupakan pemukiman 

berpenghasilan menengah ke 

bawah-pengangguran-rumah 

kurang layak tidak tertata 

4.  ladang di bantaran penataan lahan hijau untuk 

hortikultura dan vegetasi 

keras. 

pengalihan fungsi bantaran 

menjadi ladang mengurangi 

kemampuan bantaran mengurangi 

laju arus sungai hingga sering 

terjadi longsor dan erosi 

                                                                                                      

No 

Kegiatan Sarana/fasilitas Rencana Perletakan 

1.  Pengelolaan 

lingkungan 

Managemen sungai Di site sebelah timur zona publik 

2.  pengelolaan energi managemen energi Di site sebelah timur zona publik 

3.  pengelolaan 

perumahan 

managemen perumahan Di site sebelah barat daya dekat 

kompleks perumahan modular 

4.  event khusus Space-Hall penerima Di plaza sebelah timur site 

5.  berjaga pos jaga Tersebar di seluruh kawasan site, pada 

umumnya pada bangunan publik 

6.  metabolisme umum lavatory Tersebar di seluruh site, pada 

umumnya di setiap modul rumah, 

bangunan penunjang dan shelter 

Tabel IV.7. Analisis Kegiatan Yang harus dikurangi 

Sumber: Analisis Pribadi 
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7.  beribadah masjid Terletak di tengah-tengah site 

8.  jalan-jalan-duduk pedestrian Jalan yang menghubungkan tiap zona 

Jalan setapak 

Jalan lingkungan (muat mobil, motor, 

becak, sepeda, pejalan kaki) 

9.  bermain playground Tersebar di seluruh kawasan site, pada 

khususnya di area playground 

10.  makan minum cafetaria-restoran-

warung 

Di bangunan usaha dan kios 

11.  bermain air dermaga Di wilayah tepi sungai sebelah selatan 

site 

12.  menuju ke sungai dermaga Di wilayah tepi sungai sebelah selatan 

site 

13.  joging joging track Jalan setapak sepanjang jalur pejalan 

kaki 

14.  berobat klinik Di bangunan penunjang pelayanan 

umum 

15.  berkomunikasi internet-telepon Di bangunan penunjang pelayanan 

umum 

16.  buang sampah Tempat pengolahan 

sampah 

Tersebar di seluruh kawasan site 

Di bangunan penunjang pengolahan 

sampah 

Di bangunan manajemen lingkungan 

17.  parkir lapangan parkir Tersebar di seluruh kawasan site dan 

site sebelah timur dekat plaza, barat 

dekat bangunan manajemen perumahan 

di kompleks perumahanmodular 

Tabel IV.8. Analisis Kegiatan Tambahan Yang Direncanakan 

Sumber: Analisis Pribadi 
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E. ANALISIS PENGELOMPOKAN RENCANA KEGIATAN 

1. Jenis Kegiatan yang Direncanakan 

Rencana kegiatan yang ada di Pengembangan Tepi Sungai Bengawan Solo terbagi 

menjadi area pengembangan utama dan sekunder: 

a. Kegiatan di area pengembangan utama 

1) Kegiatan Konservasi 

 Kegiatan Konservasi Lingkungan 

 Kegiatan Konservasi Sungai 

2) Penataan Hunian 

b. Kegiatan di area pengembangan sekunder 

3) Kelestarian Lingkungan dan Sosial 

4) Pengembangan Energi 

5) Pengembangan Rekreatif 

 Kegiatan Bermain & Hiburan 

 Kegiatan menikmati keindahan flora kawasan 

 Kegiatan perniagaan ikan 

c. Kegiatan penunjang & pelayanan umum 

d. Kegiatan service utilitas 

 

2. Pengelompokan Ruang dan Pola Kegiatan 

Penyusunan program kegiatan bertujuan mengelompokkan kegiatan berdasarkan jenis 

dan karakter kegiatan yang diwadahi serta persyaratan-persyaratan dalam menempatkan 

kelompok kegiatan yang terbentuk dalam Pengembangan Tepi sungai Bengawan Solo 

Dasar Pertimbangan: 

Berdasarkan sifat dan karakter masing-masing kegiatan tersebut, dihasilkan 

pengelompokkan kegiatan yang akan dijadikan dasar dan penataan massa bangunan 

yang terbagi dalam 4 zona yaitu:  

 Kegiatan Publik 

 Dalam zona publik terdapat ruang-ruang komunal yang usernya tidak dibatasi dan 

terbuka untuk kegiatan umum. 

 Kegiatan Semi Publik 

 Dalam zona semipublik terdapat ruang-ruang management Riverside development 

dan Perumahan-perumahan modular tertentu. 

 Kegiatan Privat 

 Dalam zona privat terdapat ruang perumahan modular. 
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 Kegiatan Servis 

 Kegiatan servis merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung sistem 

bangunan agar berjalan baik sesuai dengan fungsinya. 

 

Dengan demikian, jenis kegiatannya antara lain: 

Kelompok Kegiatan Jenis Kegiatan Fasilitas yang 

dibutuhkan 

Zona 

a. Kegiatan di area pengembangan utama 

Kegiatan 

perorangan 

penghuni 

perumahan 

 

Keseharian penghuni 

perumahan: 

1) Tidur-Istirahat 

2) Makan-Minum 

3) Metabolisme 

4) Berinteraksi 

5) Beribadah 

6) Bermain 

7) Bersosialisasi 

8) Bekerja 

9) Belajar 

10) Berjalan-jalan 

Area pengembangan 

primer di ruang dalam 

modular housing, 

tersebar di setiap blok 

perumahan 

Semi 

publik dan 

privat 

Kegiatan 

pengelola 

perumahan 

1) Administratif 

2) Pemeliharaan dan 

Teknis 

3) Pembiayaan 

4) Pengawasan 

 

Area pengembangan 

primer yang secara 

khusus membutuhkan 

ruang pengelolaan 

yang secara langsung 

mengatur kompleks 

perumahan modular 

Publik dan 

service 

Kegiatan 

konservasi 

lingkungan 

 

Kegiatan mengelola 

sungai dan menjaga 

lingkungan tepi sungai 

bengawan solo, antara 

lain: 

1) Beristirahat 

2) tanam Pohon 

3) Berjalan-jalan 

4) pelestarian air 

5) pelestarian vegetasi 

6) menikmati 

pemandangan 

7) Ekonomi sungai 

(Karamba) 

8) membendung air 

sungai 

9) Administratif 

10) Pemeliharaan dan 

Teknis 

11) Pembiayaan 

Area pengembangan 

primer yang tersebar 

di seluruh kawasan 

site 

Secara khusus 

membutuhkan ruang 

pengelolaan dan 

sepanjang aliran 

sungai yang 

dimanfaatkan 

Ruang khusus untuk 

pengembangbiakan 

ikan di karamba air 

Publik dan 

service 
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12) Pengawasan 

Kegiatan 

produksi energy 

 

Kegiatan mengelola 

produksi energy dan 

distribusinya, antara lain: 

1) Produksi energi 

matahari 

2) produksi energi air 

3) produksi energi 

angin 

4) pengaturan distribusi 

5) distribusi 

6) mengawasi 

7) pemeliharaan 

 

Area pengembangan 

primer yang tersebar 

di seluruh kawasan 

site 

Secara khusus 

membutuhkan ruang 

pengelolaan dan 

distribusi energy ke 

seluruh kawasan site 

Publik dan 

service 

b. Kegiatan di area pengembangan sekunder 

 Kegiatan 

Bermain & 

hiburan 

Rekreatif  anak-anak, 

remaja, keluarga 

Wadah kegiatan yang 

tersebar di seluruh 

kawasan site, pada 

khususnya di 

playground dan plaza 

 

 Kegiatan 

menikmati 

keindahan flora 

kawasan 

Rekreatif, Informatif, 

Edukatif dan konservasi 

lingkungan tepi sungai 

Wadah yang tersebar 

di seluruh kawasan 

site, pada khususnya 

di playground, RTH 

dan tepi sungai 

 

Kegiatan 

perniagaan ikan 

Jual Beli ikan hasil 

karamba dan 

pengembangbiakannya 

Tempat pelelangan 

ikan, karamba untuk 

pengembangbiakan 

ikan 

 

c. Kegiatan penunjang & pelayanan umum 

Masjid 

Klinik 

Parkir 

Sekolah 

1) event khusus 

2) berobat 

3) parkir 

4) beribadah 

5) belajar 

6) berjalan-jalan 

Wadah untuk 

menampung kegiatan 

yang menunjang 

secara langsung 

kegiatan sehari-hari 

dan emergency 

penghuni, pengelola, 

dan pengunjung 

Publik 

d. Kegiatan service 

Ruang kontrol 

KM/WC 

1) metabolisme umum 

2) makan minum 

3) berkomunikasi 

4) utilitas 

5) Pengelolaan lingkungan 

6) kontrol energi 

 

Wadah untuk 

menampung kegiatan 

yang mendukung 

kegiatan yang ada di 

dalam kompleks 

dalam rangka 

memberikan 

pelayanan kepada 

pemakai 

Service 

 

 

Tabel IV.9. Analisis Pengelompokan Ruang dan Pola Kegiatan 

Sumber: Analisis Pribadi 
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3. Analisis Pelaku 

3.a. Pelaku 

Pelaku Kegiatan Kegiatan 

Pengunjung 

Perorangan 
datang mengunjungi kelurga penghuni 

Keluarga Piknik, datang membeli hasil sungai 

Rombongan Piknik, datang membeli hasil sungai 

Penghuni 

dewasa bekerja 

remaja 
belajar-bekerja 

anak-anak 
belajar bermain 

Pengelola 

Pengelola perumahan 
pengelolaan administrasi perumahan dan 

fasilitasnya 

Pengelola Sungai & 

Lingkungan 
bertanggung jawab mengelola dan 

mengawasi operasional 

Pengelola energi 

Pelayanan Umum 
Melayani kebutuhan dasar penghuni 

service/pemeliharaan 
memelihara fasilitas 

 

 

3.b. Pola Kegiatan 

  3.b.i. Pengunjung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Datang 

Pulang 

Parkir Piknik 

Beli hasil sungai 

Bermain, 

Bersantai, 

Jalan-jalan, 

Mencari 

informasi, 

Event, Belajar, 

Metabolisme, 

Beribadah 

Berkunjung 

Bertamu 

Tabel IV.10. Analisis Pelaku Kegiatan 

Sumber: Analisis Pribadi 

Gambar IV.14. Pola Kegiatan Pengunjung 

Sumber: Analisis Pribadi 
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3.b.ii. Penghuni Perumahan 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  3.b.iii. Pengelola Perumahan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

3.b.iv. Pengelola Sungai & Lingkungan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Pulang 

Pergi 

Parkir Ke rumah 

Bekerja 

Bermain, Tidur, 

Makan, Jalan-

jalan, 

Bersosialisasi,  

Event, Belajar, 

Metabolisme, 

Beribadah, 

memelihara 

lingkungan 

Belajar 

Berinteraksi 

Datang 

Pergi 

Parkir Berpatroli 

Operasional 

Inspeksi, Mendata, 

Penyuluhan, 

Mengatur, 

Mengawasi, 

Metabolisme, 

Beribadah, 

Memelihara 

perumahan 

Bekerja 

Manajerial 

Datang 

Pergi 

Parkir Perawatan 

Operasional 

Teknis pemeliharaan, 

Mendata, Penyuluhan, 

Mengatur, 

Mengawasi, 

Metabolisme, 

Beribadah, 

Memelihara Sungai, 

Memelihara 

Lingkungan, 

Pengendalian sungai, 

cek DAM 

Bekerja 

Manajerial 

Gambar IV.17. Pola Kegiatan Pengelola Sungai & Lingkungan 

Sumber: Analisis Pribadi 

Gambar IV.15. Pola Kegiatan Penghuni Perumahan 

Sumber: Analisis Pribadi 

Gambar IV.16. Pola Kegiatan Pengelola Perumahan 

Sumber: Analisis Pribadi 
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3.b.v. Pengelola Energi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 3.b.vi. Pelayanan Umum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

3.b.vii. Service & Pemeliharaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datang 

Pergi 

Parkir Perawatan 

Operasional 

Teknis pemeliharaan, 

Mendata, Penyuluhan, 

Mengatur, 

Mengawasi, 

Metabolisme, 

Beribadah, Cek Turbin 

air, Cek Photovoltaic, 

Cek Wind Turbin,  

Distribusi Energi 

Bekerja 

Manajerial 

Datang 

Pergi 

Parkir Manajerial 

Pendidikan 

Mendata, 

Penyuluhan, 

Mengatur, 

Mengawasi, 

Metabolisme, 

Beribadah, 

Mengobati pasien, 

mengajar, Event 

Khusus,  

Klinik 

Merawat 

Datang 

Pergi 

Parkir Pemeliharaan 

Operasional 

Mendata, 

Mengatur, 

Mengawasi, 

Metabolisme, 

Beribadah, 

mengendalikan, 

distribusi, 

produksi, 

memelihara 

lingkungan  

Bekerja 

Manajerial 

Gambar IV.18. Pola Kegiatan Pengelola Energi 

Sumber: Analisis Pribadi 

Gambar IV.20. Pola Kegiatan Service & Pemeliharaan 

Sumber: Analisis Pribadi 

Gambar IV.19. Pola Kegiatan Pelayanan Umum 

Sumber: Analisis Pribadi 
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4. Analisis Kebutuhan Ruang 

Dasar Pertimbangan:  

 Kegiatan yang terjadi 

 Pelaku kegiatan 

 Pengelompokan kegiatan yang ada 

Kegiatan Pelaku Kegiatan Fasilitas yang dibutuhkan 

a. Kegiatan di area pengembangan utama 

Keseharian penghuni 

perumahan: 

7) Tidur-Istirahat 

8) Makan-Minum 

9) Metabolisme 

10) Berinteraksi 

11) Beribadah 

12) Bermain 

13) Bersosialisasi 

14) Bekerja 

15) Belajar 

16) Berjalan-jalan 

Penghuni 

perumahan 

Area pengembangan primer di 

ruang dalam modular housing, 

tersebar di setiap blok 

perumahan 

Kegiatan pengelola 

perumahan 

17) Administratif 

18) Pemeliharaan dan Teknis 

19) Pembiayaan 

20) Pengawasan 

 

Pengelola Perumahan Area pengembangan primer 

yang secara khusus 

membutuhkan ruang 

pengelolaan yang secara 

langsung mengatur kompleks 

perumahan modular 

Kegiatan mengelola sungai 

dan menjaga lingkungan tepi 

sungai bengawan solo, antara 

lain: 

21) Beristirahat 

22) tanam Pohon 

23) Berjalan-jalan 

24) pelestarian air 

25) pelestarian vegetasi 

26) menikmati 

pemandangan 

27) Ekonomi sungai 

Pengelola Sungai & 

Lingkungan 

Area pengembangan primer 

yang tersebar di seluruh 

kawasan site 

Secara khusus membutuhkan 

ruang pengelolaan dan 

sepanjang aliran sungai yang 

dimanfaatkan 

Ruang khusus untuk 

pengembangbiakan ikan di 

karamba air 
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(Karamba) 

28) membendung air sungai 

29) Administratif 

30) Pemeliharaan dan 

Teknis 

31) Pembiayaan 

32) Pengawasan 

Kegiatan mengelola produksi 

energy dan distribusinya, 

antara lain: 

33) Produksi energi matahari 

34) produksi energi air 

35) produksi energi angin 

36) pengaturan distribusi 

37) distribusi 

38) mengawasi 

39) pemeliharaan 

 

Pengelola Energi Area pengembangan primer 

yang tersebar di seluruh 

kawasan site 

Secara khusus membutuhkan 

ruang pengelolaan dan distribusi 

energy ke seluruh kawasan site 

b. Kegiatan di area pengembangan sekunder 

 Piknik 

 Bersantai 

 bermain 

anak-anak 

remaja 

keluarga 

Wadah kegiatan yang tersebar di 

seluruh kawasan site, pada 

khususnya di playground dan 

plaza 

Kegiatan menikmati 

keindahan flora kawasan 

anak-anak 

remaja 

keluarga 

Wadah yang tersebar di seluruh 

kawasan site, pada khususnya di 

playground, RTH dan tepi 

sungai 

Jual Beli ikan hasil 

karamba dan 

pengembangbiakannya 

Pengunjung 

Petani karamba 

Penjual ikan 

Pengolah ikan 

Tempat pelelangan ikan, 

karamba untuk 

pengembangbiakan ikan 

c. Kegiatan penunjang & pelayanan umum 

40) event khusus 

41) berobat 

42) parkir 

43) beribadah 

44) belajar 

45) berjalan-jalan 

penghuni, pengelola, 

dan pengunjung 

 

Plaza 

Klinik pelayanan umum 

Area parker 

Masjid 

Sekolah SD-TK 

Pedestrian dan jalan  

d. Kegiatan service 

46) metabolisme umum 

47) makan minum 

48) berkomunikasi 

penghuni, pengelola, 

dan pengunjung 

 

KM/WC 

Kafetaria, warung,kios 

Telepon dan internet 
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49) utilitas 

50) Pengelolaan lingkungan 

51) kontrol energi 

Pusat pengendali utilitas 

Glass house sampah, limbah 

Pusat control energi 

 

5. Besaran Ruang 

Dasar pertimbangan: 

 Aktivitas yang diwadahi 

 jumlah pengguna 

 standar perencanaan 

 asumsi 

 flow/sirkulasi 

- 10%  : untuk flow minimum 

- 20%  : untuk flow gerak 

- 30%  : untuk flow kenyamanan fisik 

- 40%  : untuk kenyamanan psikis 

- 50%  : untuk flow kegiatan yang spesifik 

- 60%  : untuk flow kegiatan service 

- 100%-200% : untuk flow kegiatan umum 

 

perhitungan besaran ruang berdasarkan standar dari studi literatur , sbb: 

 Ernest Neufert, Architect Data (AD) 

 Time Saver Standart – For Building Types (TSS) 

 Studi Ruang (SR) 

 Asumsi 

 

Jenis Ruang standar Perhitungan flow Luas 

Area Pengembangan Primer: 

a. Blok perumahan modular 

Ruang tidur 

2 ruang tidur untuk 

5 orang 

NAD 

Ukuran tempat 

tidur per orang 2 

x 0,9 

5 x 2 x 0,9 = 9 m2 40% = 3,6 m2 9 m2 + 3,6 m2 = 12,6 m2 

Ruang Tamu 

kapasitas 5 orang 

NAD 1,6 

m2/orang 

5 x 1,6 = 8 m2 10% = 0,8 m2 8 m2+ 0,8 m2 = 8,8 m2 

Ruang Keluarga 

kapasitas  5 orang 

NAD 1,6 

m2/orang 

5 x 1,6 = 8 m2 10% = 0,8 m2 8 m2+ 0,8 m2 = 8,8 m2 

Ruang Makan 

kapasitas 5 orang 

NAD 

Meja panjang 

2 x 2,55 = 5,1 m2 30% = 1,6 m2 5,1 m2 + 1,6 m2 = 6,7 m6 

Tabel IV.11. Analisis Kebutuhan Ruang 

Sumber: Analisis Pribadi 
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untuk 6 orang 

lebar >1,8 m dan 

tinggi >1,95 m  

Dapur dengan 

perabot standar 

meja kompor, cuci 

piring, lemari 

NAD 

1,6 m2/orang 

Meja 0,6 x 2  = 

1,2 m2 

1,6 x 1 = 1,6 m2 

60% = 1,7 m2 1,2 m2 + 1,7 m2 + 1,6 m2 

= 4,5 m2 

KM/WC NAD bak mandi, 

kloset 

1,8 x 1,5 = 2,7 m2 30% = 0,8 m2 2,7 m2 + 0,8 m2 = 3,5 m2 

Ruang Cuci NAD 1,8 x 1,5 = 2,7 m2 30% = 0,8 m2 2,7 m2 + 0,8 m2 = 3,5 m2 

Teras asumsi 2 x 3 = 6 m2 20% = 1,2 m2 6 m2 + 1,2 m2= 7,2 m2 

192 modular    192 x 55,6 m2= 10675,2 

m2 

b. Manajemen perumahan 

 R. Administrasi (10 org) 

 R. Staff Administrasi (20 

org) 

 R. Kabag Administrasi 

(5org) 

 R. Staff Informasi (10 org) 

 Desk Informasi (10 org) 

TSS 

2,4m2/o

rang 

 

 10 x 2,4m2 = 24m2 

 20 x 2,4m2 = 48m2 

 5 x 2,4m2 = 12m2 

 10 x 2,4m2 = 24m2 

 10 x 2,4m2 = 24m2 

Luas  = 132 m2 

30% x 132 m2 

= 39,6 m2 

132 m2+ 39,6 m2 = 

171,6 m2 

 Desk Kependudukan (10 

org) 

 R. Staff Kependudukan (10 

org) 

 R. Staff data & arsip (10 

org) 

 R. data & arsip (10 org) 

TSS 

2,4m2/o

rang 

 

 10 x 2,4m2 = 24m2 

 10 x 2,4m2 = 24m2 

 10 x 2,4m2 = 24m2 

 10 x 2,4m2 = 24m2 

Luas = 96m2 

30% x 96 m2 = 

28,8 m2 

96m2 x 28,8 m2 = 

124,8 m2 

 R.  Bagian Umum (20 org) 

 R. Staff Umum (20 org) 

 R. Kabag Umum (5 org) 

 Rest Room KM/WC (2 org) 

 Garasi 

 Pantry 

TSS 

2,4m2/o

rang 

NAD 

 

 20 x 2,4m2 = 48m2 

 20 x 2,4m2 = 48m2 

 5 x 2,4m2 = 12m2 

 2 x 1,5m2 = 3m2 

 4 x 5 m2  20m2 

 2 x 1,5m2 = 3m2 

 Luas = 134m2 

30% x 134m2 = 

40,2 m2 

134m2 + 40,2 m2 = 

174,2 m2 

 R. Rapat Utama 2 (200 

orang) 

 R. Persiapan2  (100 orang) 

 R.Tunggu 2 (50 orang) 

TSS 1,5 

m2/oran

g 

 

 200 x 1,5 = 300 m2  

 100 x 1,5 = 150 m2  

 50 x 1,5 = 75 m2 

Luas =  2 x 525 m2 

= 1050 m2 

50 % x 1050 

m2 = 525 m2 

1050 m2 
 + 525 m2 = 

1575 m2 

 R. Tata Perumahan (20 

org) 

 R. Staff Tata Perumahan 

(20 org) 

 R. Kabag Tata Perumahan 

(5 org) 

 Rest Room KM/WC  (2 

org) 

 Garasi 

 Pantry 

TSS 

2,4m2/o

rang 

NAD 

 

 20 x 2,4m2 = 48m2 

 20 x 2,4m2 = 48m2 

 5 x 2,4m2 = 12m2 

 2 x 1,5m2 = 3m2 

 4 x 5 m2  20m2 

 2 x 1,5m2 = 3m2 

 Luas = 134m2 

30% x 134m2 = 

40,2 m2 

134m2 + 40,2 m2 = 

174,2 m2 

 R. Pemasaran  2 (5 orang) 

 R. Staff CS 2 (5 orang) 

TSS 

2,4m2/o

 2 (5 x 2,4) = 24 m2  

 2 (5 x 2,4) = 24 m2  

30% x 163m2 = 

48,9 m2 

163 m2 +48,9 m2 =  
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 R. Staff Pemasaran (10 

org) 

 R. Kabag Pemasaran (5 

org) 

 R. Pemeliharaan (10 org) 

 R. Kabag Pemeliharaan (5 

org) 

 R. Personalia (5 org) 

 R. Server 

 Koperasi 

rang 

NAD 

 

 10 x 2,4 = 24 m2  

 5 x 2,4 = 12 m2  

 10 x 2,4 = 24 m2  

 5 x 2,4 = 12 m2  

 5 x 2,4 = 12 m2  

 5 x 5 = 25 m2  

 2 x 3 = 6 m2  

Luas = 163 m2 

211,9 m2 

 R. Staff Anggaran (10 org) 

 R. Anggaran (10 org) 

 R. Kabag Anggaran (5 org) 

 R. Accouting (10 org) 

TSS 

2,4m2/o

rang 

NAD 

 

 10 x 2,4 = 24 m2  

 10 x 2,4 = 24 m2  

 5 x 2,4 = 12 m2  

 10 x 2,4 = 24 m2  

Luas = 84 m2 

30% x 84m2 = 

25,2 m2 

84 m2 + 25,2 m2 = 

109,2 m2 

 Lavatory 4 area 

 Kapasitas 50 orang standar 

CCE  

 KM/WC (3m2/100org) 

 Urinoir 1,5 m2/25org 

 Wash basin (1,5m2/KM/WC) 

NAD  20 x 1,5 = 30 m2  

 6 x 1,5 = 9 m2  

 16 x 1,5 = 24 m2  

 Luas = 63 m2  

 

50% x 63m2 = 

31,5 m2 

63 m2 + 31,5 m2  = 

94,5 m2 

Pantry 3 area Asumsi 3 (5 x 5) = 45 m2 50% x 45m2 = 

22,5 m2 

45 m2 + 22,5 m2  = 

67,5 m2 

c. Manajemen Sungai dan Lingkungan 

 Pendaftaran (10 org) 

 Ruang Tunggu & Lobi (100 

org) 

TSS 

2,4m2/o

rang 

NAD 

1,6 

m2/org 

 10 x 2,4 = 24 m2  

 100 x 1,6 = 160 m2 

Luas = 184 m2 

 

100% x 184 m2  

= 184 m2 

184 m2 + 184 m2  = 

368 m2 

 R. Staff Karamba (20 org) 

 R.Karamba  (10 org) 

 R. Kabag Karamba (10 org) 

 R. Penyuluhan kecil (20 org) 

 R. Penyuluhan Besar (100 

org) 

TSS 

2,4m2/o

rang 

NAD 

1,6 

m2/org 

 20 x 2,4 = 48 m2  

 10 x 2,4 = 24 m2  

 10 x 2,4 = 24 m2  

 20 x 1,6 = 32 m2  

 100 x 1,6 = 160m2  

Luas = 288 m2  

30% x 288 m2 

= 86,4 m2 

288 m2 + 288 m2 = 

374,4 m2 

 Ruang Pertemuan (200 

orang) 

 

TSS 1,5 

m2/oran

g 

 200 x 1,5 = 300 m2  50 % x 300 m2 

= 150 m2 
300 m2 + 150 m2 = 

450 m2 

 Laboratorium 

 R. Arsip 

Asumsi  8 x 8 = 64 m2 

 8 x 8 = 64 m2 

Luas = 128 m2 

50% x  128 

m2= 64 m2   

128 m2 + 64 m2  = 192 

m2   

 R. Staff Peralatan (10 org) 

 R. Peralatan 

 R. Penyimpanan  

TSS 

2,4m2/o

rang 

Asumsi 

 10 x 2,4 = 24 m2  

 8 x 8 = 64 m2 

 8 x 8 = 64 m2 

Luas = 152 m2 

50% x  152 

m2= 76 m2   

 152 m2 +  76 m2  = 

228 m2   

 R. Informasi 

 R. Keamanan 

 R. Kontrol & CCTV 

 R. Komunikasi 

Asumsi  5 x 5 = 25 m2  

 5 x 5 = 25 m2  

 5 x 5 = 25 m2  

 3x 3 = 9 m2  

Luas = 84 m2 

50% x  84 m2= 

42 m2   

84 m2 +  42 m2  = 126 

m2   

 R. Administrasi (5 org) TSS  5 x 2,4 = 12 m2  30% x 48 m2 = 48 m2 +  14,4 m2  = 
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 R. Tata Usaha (5 org) 

 R. Anggaran (10 org) 

2,4m2/o

rang 

 

 5 x 2,4 = 12 m2  

 10 x 2,4 = 24 m2  

Luas = 48 m2 

14,4 m2 62,4 m2   

 Bank & ATM 2 Asumsi 2 (3 x 2) = 12 m2 100% x 12 m2= 

12 m2   

12 m2 + 12 m2 = 24 m2 

 R. Staff Peralatan (10 org) 

 R. peralatan 

 R. Penyimpanan & Garasi 

TSS 

2,4m2/o

rang 

Asumsi 

 10 x 2,4 = 24 m2  

 8 x 8 = 64 m2 

 8 x 8 = 64 m2 

Luas = 152 m2 

50% x  152 

m2= 76 m2   

 152 m2 +  76 m2  = 

228 m2   

 R. Bagian Irigasi (10 org) 

 R. Bagian Pertamanan (10 

org) 

 R. Staff Lingkungan 2 (10 

org) 

 R. Kabag Lingkungan (5 

org) 

TSS 

2,4m2/o

rang 

 

 10 x 2,4 = 24 m2  

 10 x 2,4 = 24 m2  

 10 x 2,4 = 24 m2  

 2 x 10 x 2,4 = 48 

m2  

Luas = 120 m2  

30% x 120 m2 

= 36 m2 

120 m2 +  36 m2  = 

156 m2   

 R. Staff Sungai 2 (10 org) 

 R. Kabag Sungai (5 org) 

 R. Pemeliharaan (10org) 

TSS 

2,4m2/o

rang 

 

 2 x 10 x 2,4 = 48 

m2  

 5 x 2,4 = 12 m2  

 10 x 2,4 = 24 m2 

Luas = 96 m2 

30% x 96 m2 = 

28,8 m2 

84 m2 +  28,8 m2  = 

112,8 m2   

 Lavatory 4 area 

 Kapasitas 50 orang standar 

CCE  

 KM/WC (3m2/100org) 

 Urinoir 1,5 m2/25org 

 Wash basin (1,5m2/KM/WC) 

NAD  20 x 1,5 = 30 m2  

 6 x 1,5 = 9 m2  

 16 x 1,5 = 24 m2  

Luas = 63 m2  

 

50% x 63m2 = 

31,5 m2 

63 m2 + 31,5 m2  = 

94,5 m2 

Pantry 3 area Asumsi 3 (5 x 5) = 45 m2 50% x 45m2 = 

22,5 m2 

45 m2 + 22,5 m2  = 

67,5 m2 

d. Manajemen Energi 

 R. Informasi 

 R. Keamanan 

 R. Kontrol & CCTV 

 R. Komunikasi 

 R. Pengawas 

 R. Media Center 2 

Asumsi  5 x 5 = 25 m2  

 5 x 5 = 25 m2  

 5 x 5 = 25 m2  

 3x 3 = 9 m2  

 5 x 5 = 25 m2  

 3x 3 = 9 m2  

Luas = 118 m2 

50% x  118 

m2= 59 m2   

118 m2 +  59 m2  = 

117 m2   

 R. Staff Peralatan (10 org) 

 R. Peralatan 

 R. Mesin  

TSS 

2,4m2/o

rang 

Asumsi 

 10 x 2,4 = 24 m2  

 8 x 8 = 64 m2 

 8 x 8 = 64 m2 

Luas = 152 m2 

50% x  152 

m2= 76 m2   

 152 m2 +  76 m2  = 

228 m2   

 R. Administrasi (5 org) 

 R. Tata Usaha (5 org) 

 

TSS 

2,4m2/o

rang 

 

 5 x 2,4 = 12 m2  

 5 x 2,4 = 12 m2  

Luas = 24 m2 

30% x 24 m2 = 

7,2 m2 

24 m2 +  7,2m2  = 31,2 

m2   

 R. Energi Air 

 R. Staff Teknisi 

 R. Kontrol Energi Air 

 R. Kontrol Energi Matahari 

 R. Kontrol Energi Angin 

 Laboratorium 

 R. Data 

 R. Staff Pengawasan 

 R. Kontrol Distribusi 

TSS 

2,4m2/o

rang 

asumsi 

 8 x 8 = 64 m2  

 8 x 8 = 64 m2   

 8 x 8 = 64 m2  

 8 x 8 = 64 m2 

 8 x 8 = 64 m2 

 10 x 10 = 100 m2 

 8 x 8 = 64 m2 

 8 x 8 = 64 m2 

 8 x 8 = 64 m2 

30% x 676 m2 

= 202,8 m2 

676 m2 +  202,8 m2  = 

878,8 m2   
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 R. Kontrol Utama  8 x 8 = 64 m2 

Luas = 676 m2 

 Ruang Pertemuan (200 

orang) 

 

TSS 1,5 

m2/oran

g 

 200 x 1,5 = 300 m2  50 % x 300 m2 

= 150 m2 
300 m2 + 150 m2 = 

450 m2 

 R. Staff Pemeliharaan (10 

org) 

 R. Staff Teknisi (10 org) 

 R. Kabag Pemeliharaan (5 

org) 

TSS 

2,4m2/o

rang 

 

 10 x 2,4 = 24 m2  

 10 x 2,4 = 24 m2 

 5 x 2,4 = 12 m2  

Luas = 60 m2 

30% x 60 m2 = 

18 m2 

60 m2 +  18 m2  = 78 

m2   

 R. Staff Energi (10 org) 

 R. Kabag energi (5 org) 

 R. Anggaran (10 org) 

 R. Kabag Anggaran (5 org) 

TSS 

2,4m2/o

rang 

 

 10 x 2,4 = 24 m2  

 5 x 2,4 = 12 m2  

 10 x 2,4 = 24 m2 

 5 x 2,4 = 12 m2  

Luas = 72 m2 

30% x 72 m2 = 

21,6 m2 

72 m2 +  21,6 m2  = 

73,6 m2   

 Lavatory 4 area 

 Kapasitas 50 orang standar 

CCE  

 KM/WC (3m2/100org) 

 Urinoir 1,5 m2/25org 

 Wash basin (1,5m2/KM/WC) 

NAD  20 x 1,5 = 30 m2  

 6 x 1,5 = 9 m2  

 16 x 1,5 = 24 m2  

Luas = 63 m2  

 

50% x 63m2 = 

31,5 m2 

63 m2 + 31,5 m2  = 

94,5 m2 

Pantry 3 area Asumsi 3 (5 x 5) = 45 m2 50% x 45m2 = 

22,5 m2 

45 m2 + 22,5 m2  = 

67,5 m2 

Kegiatan di area pengembangan sekunder 

 Plaza 

Kapasitas 1/8 dari jumlah 

pengunjung terbanyak hari 

biasa (2000 org) = 250 org  

NAD 

1,2 

m2/org 

 250 x 1,2 m2  = 305 

m2 

100% x  305 

m2  = 305 m2 

305 m2 + 305 m2  = 

610 m2 

 Shelter 10 

 KM/WC 40 

 Washbasin 40 

NAD  10 x 10 x 10 = 

1000 m2 

 40 x 1,5 = 60 m2 

 40 x 1,5 = 60 m2 

Luas= 1120 m2 

50% x 1120 m2 

= 560 m2 

1120 m2+  560 m2= 

1680 m2 

 

 Pedestrian dan jalan kondisional 

 Karamba kondisional 

 Dermaga kondisional 

 Kios-kios 23 x 3 asumsi 23 x 3 x 3 x 4 = 828 

m2   

50% x 828m2 = 

414 m2 

828 m2 + 414 m2  = 

1242 m2  

 Penjualan Ikan 

 R. Pengolahan Ikan 

 R. Penyimpanan 

asumsi  10 x 10= 100 m2 

 5 x 5= 50 m2 

 5 x 5= 50 m2 

 Luas =  200 m2 

 

 

50% x 200m2 = 

100 m2 

200 m2 + 100 m2  = 

300 m2 

       

Kegiatan penunjang & pelayanan umum 

 Pendaftaran (10 org) TSS  10 x 2,4 = 24 m2  100% x 184 m2  184 m2 + 184 m2  = 
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 Ruang Tunggu & Lobi (100 

org) 

2,4m2/o

rang 

NAD 

1,6 

m2/org 

 100 x 1,6 = 160 m2 

Luas = 184 m2 

 

= 184 m2 368 m2 

 R. Pelayanan Telepon 

 R. Pelayanan Internet 

 R. Kursus & Pelatihan 2 

 R. Kursus  &Pelatihan Besar 2 

asumsi  5 x 5 = 25 m2 

 5 x 5 = 25 m2 

 2 x 5 x 5 = 50 m2 

 2 x 10 x 5 = 100 

m2 

Luas = 200 m2 

100% x 200 m2 

= 200 m2 

200 m2 +  200 m2 = 

400 m2 

 R. Kelas TK 3 

 Ruang Guru & Kepala TK (6 

org) 

Asumsi 

TSS 

2,4m2/o

rang 

 

 3 x 5 x 10 = 150 

m2 

 6 x 2,4 = 14,4 m2 

Luas =  164,4 m2 

50 % x 164,4 

m2 = 82,2 m2 

164,4 m2  + 82,2 m2 = 

246,6 m2 

 Ruang Pertemuan (200 

org) 

 

TSS 1,5 

m2/oran

g 

 200 x 1,5 = 300 m2  50 % x 300 m2 

= 150 m2 
300 m2 + 150 m2 = 

450 m2 

 Bank & ATM 4 Asumsi 4 (3 x 2) = 24 m2 100% x 12 m2= 

24 m2   

24 m2 + 24 m2 = 48 m2 

 R. Informasi (10 org) 

 R. Administrasi (10 org) 

 R. Staff Admnistrasi (10 org) 

 R. Kabag Administrasi (5 

org) 

TSS 

2,4m2/o

rang 

 

 10 x 2,4 = 24 m2  

 10 x 2,4 = 24 m2  

 10 x 2,4 = 24 m2  

 5 x 2,4 = 12 m2  

Luas = 96 m2 

30% x 96 m2 = 

28,8 m2 

96 m2 +  28,8m2  = 

124,8 m2   

 Apotik 

 R. Konsultasi 4 

 R. Penyimpanan 

 Bangsal Rawat (30) 

 R. Staff Klinik 2 (10 org) 

 R. Direktur Klinik (5 org) 

 Rest Room KM/WC  (2 org) 

 Garasi 

 Pantry 

TSS 

2,4m2/o

rang 

NAD 

Ruang 

konsult

asi min 

6m2 

Ukuran 

tempat 

tidur 2 

x 0,9 / 

org 

 3 x 2 = 6 m2 

 4x 6 = 24 m2 

 5 x 5 = 25 m2 

 30 x  2 x 0,9 = 54 

m2 

 2 x 10 x 2,4 = 48 

m2 

 5  x 2,4 = 12 m2 

 2 x 1,5 = 3 m2 

 4 x 5 m2  20 m2 

 2 x 1,5m2 = 3 m2 

Luas  = 195 m2 

50% x 195 m2 

= 97,5 m2 

195 m2 + 97,5 m2 = 

292,5 m2 

 R. Staff Pemasaran (10 org) 

 R. Kabag Pemasaran (5 org) 

 R. Pemeliharaan (10 org) 

 R. Kabag Pemeliharaan (5 

org) 

TSS 

2,4m2/o

rang 

 

 10 x 2,4 = 24 m2  

 5 x 2,4 = 12 m2  

 10 x 2,4 = 24 m2 

 5 x 2,4 = 12 m2  

Luas = 72 m2 

30% x 72 m2 = 

21,6 m2 

72 m2 +  21,6 m2  = 

73,6 m2   

 R. Staff Anggaran (10 org) 

 R. Anggaran (10 org) 

 R. Kabag Anggaran (5 org) 

 R. Accouting (10 org) 

TSS 

2,4m2/o

rang 

NAD 

 

 10 x 2,4 = 24 m2  

 10 x 2,4 = 24 m2  

 5 x 2,4 = 12 m2  

 10 x 2,4 = 24 m2  

Luas = 84 m2 

30% x 84m2 = 

25,2 m2 

84 m2 + 25,2 m2 = 

109,2 m2 

 Lavatory 4 area 

 Kapasitas 50 orang standar 

CCE  

 KM/WC (3m2/100org) 

 Urinoir 1,5 m2/25org 

NAD  20 x 1,5 = 30 m2  

 6 x 1,5 = 9 m2  

 16 x 1,5 = 24 m2  

Luas = 63 m2  

 

50% x 63m2 = 

31,5 m2 

63 m2 + 31,5 m2  = 

94,5 m2 
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 Wash basin (1,5m2/KM/WC) 

Pantry 3 area Asumsi 3 (5 x 5) = 45 m2 50% x 45m2 = 

22,5 m2 

45 m2 + 22,5 m2  = 

67,5 m2 

e. Kegiatan service 

 Masjid 1000 org 

 2 area KM/WC & wudhu 

Kapasitas 50 orang standar 

CCE , KM/WC 

(3m2/100org) 

NAD 

1,2 m2/org 

 1000 x 1,2 = 

1200 m2 

 2 x 20 x 1,2 = 48 

m2 

 2 x 4 x 1,5 = 12 

m2 

Luas = 1260 m2 

40% x 1260 m2 

= 504 m2  

1260 m2 + 504 m2  = 

1764 m2 

52) Glass House 6 Asumsi 6 x 8 x 8 = 384 m2 100% x 384 m2 

= 384 m2 

384 m2 + 384 m2  = 

768 m2 

53) Spot Kincir Angin Asumsi  20 x 8 x 2 = 480 m2 100% x 480 m2 

= 480 m2 

480 m2 + 480 m2  = 

960 m2 

54) Bendungan Air Asumsi 100 x 20 = 2000 m2 50% x 2000 m2 

= 1000 m2 

2000 m2 + 1000 m2  

= 3000 m2 

55) Spot Photovoltaic Asumsi 400 x 3 x 1 = 1200 

m2 

20% x 1200 m2 

= 240 m2 

1200 m2 + 240 m2  = 

1440 m2 

56) Parkir Motor 

57) Parkir Mobil 

58) Parkir Sepeda & Becak 

NAD  1000 x 2,2 x 0,7 

= 1203 m2  

 300 x 3 x 5 = 

4500 m2  

 200 x 2,2 x 1,5 = 

660 m2  

Luas = 6363 m2 

 

50% x 6363 m2 

= 3181,5 m2 

6363 m2 + 3181,5 m2  

= 9544,5 m2 

  

Jumlah Luasan Total 
41.301,662 m2 

 

 

6. Analisis Zonifikasi Ruang 

Dasar Pertimbangan: 

 Jenis dan karakter kegiatan 

 Orientasi tapak 

 Arah pencapaian 

 Kondisi lingkungan tapak 

 Hasil dari analisis tapak sebelumnya 

Analisis fasilitas-fasilitas yang ada dan yang akan diadakan dikelompokkan menurut 

fungsi dan peran terhadap kawasan menjadi beberapa zone, kemudian mengatur 

perletakan masing-masing zone dalam kawasan. 

Tabel IV.12. Analisis Beesaran Ruang 

Sumber: Analisis Pribadi 
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Dari analisis 2 alternatif zonifikasi site yang telah dilakukan sebelumnya, maka Site 

berupa tanah di lingkungan Sungai Bengawan Solo dapat dibagi menjadi beberapa 

zona yang nantinya menjadi pertimbangan perencanaan.  

 Zona Perumahan 

 dipertimbangkan untuk perencanaan perumahan karena terdapat space tanpa 

vegetasi dan cenderung datar 

 Zona Open Space 

 dipertimbangkan untuk perencanaan taman-taman dan playground karena space 

dengan vegetasi baik. 

 Zona Transisi 

 dipertimbangkan untuk perencanaan bangunan-bangunan bersifat public dan 

rekreatif  

 Zona Konservasi Lingkungan 

 daerah bantaran sungai yang dijaga keasliannya sebagai pengendali lingkungan 

dan konservasi sungai. Dilakukan beberapa penataan agar dapat dimanfaatkan 

untuk fasilitas umum dan rekreasi. 

 Zona Konservasi Energi 

 daerah aliran sungai sebagai penghasil energi dengan perencanaan DAM, Turbin 

Air, dan Turbin Angin, serta solar cells. 

 

Zoning Site 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KETERANGAN: 

PUBLIK 

SEMI 

PUBLIK 

PRIVATE 

SERVICE 
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Zoning Ruang   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaza Penerima 

Manajemen Sungai + 

Lingkungan & energi 

Playground 

& Shelter 

Masjid & Massa 

Pelayanan Umum 

Manajemen & Kompleks 

Perumahan Modular  

Area Karamba, 

Kios & Dermaga 

Glass House 

Gambar IV.22. Zoning Site 

Sumber: Analisis Pribadi 

Gambar IV.21. Zoning Site 

Sumber: Analisis Pribadi 
KETERANGAN: 

PERUMAHAN 

OPEN SPACE 

TRANSISI 

KONSERVASI 

LINGKUNGAN 

KONSERVASI 

ENERGI 
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6.a. Zonifikasi Ruang Area Pengembangan Primer 

Fasilitas yang direncanakan pada Pengembangan Tepi Sungai Bengawan Solo 

yang termasuk dalam area pengembangan primer ini dikelompokkan menjadi 4 

zone, yaitu: 

 Zone Kompleks Perumahan  

 Zone Manajemen Perumahan 

 Zone Manajemen Sungai & Lingkungan  

 Zone Manajemen Energi 

6.b. Zonifikasi Ruang Area Pengembangan Sekunder 

Fasilitas dalam area pengembangan sekunder bertujuan untuk wahana rekreasi 

dan hiburan dengan memanfaatkan space yang ada, yang dimanfaatkan untuk:  

 Plaza 

 Shelter 

 Pedestrian & jalan 

 Karamba & Dermaga 

 Tempat penjualan & Kios 

6.c. Zonifikasi Ruang Penunjang & Pelayanan Umum 

 Secara Khusus diwadahi dalam satu massa bangunan yang terletak di tengah-

tengah site untuk memudahkan akses karena site berbentukpanajang atau linier. 

6.d. Zona Service 

 Masjid Terletak di tengah- tengah site untuk memudahkan akses karena site 

berbentuk panajang atau linier. 

 Glass House fungsinya sebagai wadah penunjang pengolahan limbah, 

sampah, air kotor dan air bersih. Bisa dikatakan sebagai wadah teknis 

utilitas kawasan yang terletak di area terpisah dari zona primer maupun 

sekunder. 

 Spot Kincir Angin terletak di plaza dan dekat bendungan untuk mencari 

karakter site yang banyak tertiup angin kencang 

 Bendungan Air fungsinya sekaligus sebagai pembangkit listrik tenaga air 

sekaligus pengendali debit air sungai agar tidak terjadi banjir di hilir. 

 Spot Photovoltaic tersebar di atap perumahan modular. 

 Parkir tersebar di seluruh site 

Gambar IV.23. Zoning Ruang 

Sumber: Analisis Pribadi 
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7. Analisis Pola Hubungan Ruang  & Organisasi Ruang 

Dasar pertimbangan: 

 Kemudahan pencapaian 

 Kelancaran Sirkulasi pada masing-masing kegiatan 

 Hubungan sifat pada masing-masing kegiatan ruang yang terjadi 

Pada matrik pola hubungan ruang digunakan notasi sebagai berikut : 

Tanda Keterangan 

 Hubungan ruang bersifat pergerakan 

langsung 

 Hubungan ruang bersifat pergerakan tidak 

langsung 

 Hubungan ruang dekat secara fisik  

 Hubungan ruang jauh secara non-fisik 

 Tidak Berhubungan sama sekali 

 

 

 

7.a. Pola hubungan ruang dan organisasi ruang makro Pengembangan Tepi Sungai 

Bengawan Solo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel IV.13. Notasi matrik pola hubungan ruang 

Sumber: Analisis Pribadi 

Gambar IV.24.  Pola Hubungan Ruang Dan Organisasi Ruang Makro 

Sumber: Analisis Pribadi 
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7.b. Pola hubungan ruang dan organisasi ruang perumahan modular  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV.25.  Pola Hubungan Ruang Dan Organisasi Ruang Perumahan Modular 

Sumber: Analisis Pribadi 
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7.c. Pola hubungan ruang dan organisasi ruang manajemen perumahan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV.26.  Pola Hubungan Ruang Dan Organisasi Ruang Manajemen Perumahan 

Sumber: Analisis Pribadi 
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7.d. Pola hubungan ruang dan organisasi ruang manajemen sungai & lingkungan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV.27.  Pola Hubungan Ruang Dan Organisasi Ruang Manajemen Sungai & 

Lingkungan 

Sumber: Analisis Pribadi 
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7.e.Pola hubungan ruang dan organisasi ruang manajemen energi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV.28.  Pola Hubungan Ruang Dan Organisasi Ruang Manajemen Energi 

Sumber: Analisis Pribadi 
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7.f. Pola hubungan ruang dan organisasi ruang pengembangan sekunder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV.29.  Pola Hubungan Ruang Dan Organisasi Ruang Pengembangan Sekunder 

Sumber: Analisis Pribadi 
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7.g. Pola hubungan ruang dan organisasi ruang penunjang & pelayanan 

umum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV.30.  Pola Hubungan Ruang Dan Organisasi Ruang Penunjang & Pelayanan 

Umum 

Sumber: Analisis Pribadi 
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7.h. Pola hubungan ruang dan organisasi ruang service 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. ANALISIS PENANGANAN SUNGAI 

1. Program Kali Bersih (PROKASIH) 

Program Kali Bersih yang ditujukan untuk sungai-sungai di Indonesia memang 

mengusahakan kondisi fisik dan non-fisik sungai agar berkualitas baik, menjadi 

drainase kota, sumber air, kawasan sabuk hijau. Sungai Bengawan Solo juga 

memiliki PROKASIH yang dijalankan oleh pemda setempat (dalam hal ini 12 kota 

dan kabupaten) bersama perum jasa tirta untuk mewujudkan Bengawan Solo yang 

bersih. Diantara tarik-menarik 12 pemda dan pemkot serta perum jasa tirta itulah 

program ini berjalan tidak sesuai dengan harapan.  

Rumitnya birokrasi dan berbagai kepentingan yang ada dalam penanganan sungai 

Bengawan Solo menjadikannya bagai sebuah paradoks. Terkadanag air yang 

dikandungnya sangat dirindukan bagi kehidupan sebagian besar masyarakat di 12 

Kabupaten/Kota di pulau Jawa. Namun, ia bias berubah menjadi sumber malapetaka 

Gambar IV.31.  Pola Hubungan Ruang Dan Organisasi Ruang Service 

Sumber: Analisis Pribadi 
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dengan banjir yang bias saja menenggelamkan muka daratan sepanjang alirannya. 

Hampir 91% air Bengawan Solo digunakan untuk pertanian, 2,6% untuk PDAM serta 

2% untuk industri.
17

 Namun, dengan beban penyediaan air yang sebanyak itu ternyata 

Bengawan Solo juga memiliki sejumlah masalah, antara lain: 

 Erosi yang terjadi sejak dari kawasan hulu yang terlihat dengan keruhnya warna 

air sungai ketika musim penghujan. Material yang berasal dari tepi atau tebing 

sungai tersuspensi dalam air sungai tersebut yang disebabkan karena kurangnya 

penutupan kawasan hulu oleh vegetasi tanaman keras di tepiannya.
18

 

 Sedimentasi yang parah di Bendungan Serbaguna Wonogiri atau Waduk Gajah 

Mungkur. Sedimentasi juga terjadi di  Bendung Colo, Sukoharjo hingga muara 

sungai. Sedimentasi ini banyak disumbang oleh erosi tebing sungai atau 

longsoran akibat kegagalan lereng. 

 Maraknya penambangan pasir secara masif menggunakan mesin sedot. Lubang 

dalam sungai mengakibatkan ketidakstabilan tebing yang memperparah longsor. 

 Banjir di lembah Bengawan Solo akibat dari pendangkalan sungai, waduk dan 

bendungan. 

 Pencemaran oleh limbah domestik, maupun industri. 

 bahan baku air untuk sejumlah instalasi pengolahan air minum (IPA) tidak 

memenuhi syarat karena buruknya kualitas air. 

 Pencemaran yang terjadi di muara berdampakpada berkurangnya vegetasi 

mangrove hingga produksi perikanan menurun. 

 

2. Rekomendasi Penyelamatan Bengawan Solo, antara lain:  

a. Pintu pengawasan dan pemantauan terhadap kegiatan penambangan pasir dan 

batu di sepanjang Bengawan Solo, baik mengenai jumlah lokasi penambangan, 

jumlah penambang dan jenisnya (manual atau mesin sedot), serta volume hasil 

tambangnya. 

b. Perlu pemantauan terhadap elevasi dasar sungai, baik di lokasi penambangan 

pasir maupun sirtu, serta elevasi dasar sungai di lokasi bangunan air. 

c. Perlu pengelolaan DAS Bengawan Solo, antara lain dengan penataan pola 

penggunaan lahan dan pembuatan teras. 

d. Perlu upaya penyadaran penduduk akan pentingnya menjaga kualitas lingkungan 

di bagian hulu, dengan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan 

DAS Bengawan Solo. Misalnya dengan meminta penduduk untuk tidak 

                                                           
17 Tugas Akhir, Eksperimen Arsitektur Urban Desain: Kali Pepe sebagai Ruang Pelengkap Gaya Hidup Kota, Jefri Nur Arifin 

I0202058 FT Arsitektur UNS 
18 Ekspedisi Bengawan Solo, Kompas 2007 
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melakukan kegiatan pertanian di tepi sungai hingga jarak 50 meter untuk sungai 

di wilayah perkotaan dan 100 meter untuk sungai di wilayah pedesaan, yang 

termasuk dalam kawasan sabuk hijau, dan mengajak mereka untuk melakukan 

penghijauan. Selain itu, menggunakan tanaman untuk tujuan konservasi, seperti 

bambu dan alang-alang yang dipadu dengan tanaman tahunan seperti tanaman 

buah-buahan dan tanaman kayu. Dengan demikian, hasilnya boleh dinikmati 

oleh masyarakat, dengan pembagian hasil yang seadil-adilnya, yang diatur oleh 

masyarakat itu sendiri dan dalam pengawasan pemda setempat. Kegiatan 

penghijauan akan dapat meningkatkan cadangan air tanah di lingkungan 

setempat sehingga dapat menghindari terjadinya kekeringan pada musim 

kemarau dan banjir pada musim hujan. Akibat lebih jauh adalah kegiatan 

penyebrangan sungai tetap dapat berlangsung dengan aman. 

e. Perlu dibuat peraturan tentang tata cara penebangan pohon, yaitu bahwa setiap 

penebangan pohon harus diikuti dengan penanaman bibit pohon yang sama atau 

sejenis dan jumlah yang ditanam harus sama dengan jumlah yang ditebang. 

f. Perlu bangunan-bangunan pelindung sungai, misalnya talut. 

g. Perlu pengawasan yang ketat terhadap industri dan kegiatan lain, misal kegiatan 

peternakan dalam skala besar agar mengolah limbahnya terlebih dahuliu 

sebelum dibuang ke sungai. Dengan demikian, kualitas air sungai tidak menurun 

dan tidak membahayakan kehidupan biota perairan di dalamnya dan kehidupan 

manusia pengguna air tersebut sehingga pendapatan masyarakat dari sektor 

perikanan tidak makin menurun. 

h. Perlu upaya peningkatan cadangan air tanah di sekitar DAS Bengawan Solo 

dengan cara lain selain penghijauan, antara lain dengan imbauan kepada 

masyarakat untuk membuat sumur resapan di bangunan rumah yang mereka 

dirikan, membuat embung untuk menampung air hujan, atau membuat kolam 

ikan bagi masyarakat di pedesaan yang memiliki lahan cukup luas. Selain itu, 

mengimbau masyarakat untuk tidak menutup seluruh permukaan halamannya 

dengan semen, tetapi menggantinya dengan menanami rumput atau pemasangan 

paving sehingga air hujan masih dapat meresap ke dalam tanah. 

i. Perlu penyuluhan tentang teknik bercocok tanam yang baik dan benar, terutama 

dalam hal pemberian pupuk, untuk menghindari terjadinya eutrofikasi di bagian 

hilir sungai. 

j. Mencoba memberikan dukungan adanya kerja sama antara pemda dan 

masyarakat dalam pengelolaan Bengawan Solo. 
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k. Ada pembagian yang jelas tugas pokok dan fungsi dari pemda dan Perum Jasa 

Tirta tentang kegiatan Program Kali bersih atau Prokasih. 

Bengawan Solo merupakan tugas dari Perum Jasa Tirta, sedangkan anak sungai 

Bengawan Solo yang berjumlah tujuh untuk sumbangan ke waduk Wonogiri dan 

10 anak sungai di wilayah Sukoharjo serta anak sungai di wilayah Sragen, 

Ngawi, Blora, Bojonegoro, Lamongan, Tuban merupakan peran pemda dalam 

kegiatan Prokasih. 

l. Mungkin perlu koordinasi supaya tidak terjadi tumpang tindih di antara dinas 

terkait, yaitu Bapedal Provinsi Jateng dan Jatim, PPLH regional Jawa, maupun 

Proyek Bengawan Solo, Balai Sungai, dan istansi lainnya.   

m. Harapannya detail “engineering design” pembuatan dam diarahkan senada 

dengan kegiatan Departemen Pekerjaan Umum. 

n. Keenam anak sungai yang masuk waduk (Kali Keduang, Kali 

Wiraka/Tirtomoyo, Klai Temon, Kali Malangan, Kali Ngunggahan, dan Kali 

Wuryantoro) perlu diperhatikan sedimen, reboisasi, dan kualitasnya. Sepuluh 

anak sungai dari wilayah Sukoharjo serta anak sungai di Karanganyar sudah 

menjadi perhatian, terutama kualitas air mengenai BOD/COD, logam berat, 

pestisida, dan sisa pupuk kimia yang diduga berasal dari tambang emas rakyat di 

Desa Jendi, Kecamatan Selogiri, yang muaranya di Bengawan Solo. Adanya 

industri tekstil dan batik, industri kimia skala besar, ataupun industri rumah 

tangga di wilayah Sukoharjo, Surakarta, Karanganyar perlu mendapatkan 

perhatian serius karena ada rencana bahwa air di Bengawan Solo di wilayah 

Jurug diambil sebagai bahan baku air minum dan industri. 

o. Perlu sanksi yang berat bagi perusahaan yang melanggar izin pembuangan 

limbah ke sungai. 

p. Perlu ada bukti Surat Keputusan Bupati Wonogiri, Sukoharjo, Sragen, Ngawi, 

Blora, Bojonegoro, Lamongan, dan Tuban, untuk anak sungai yang hilirnya ke 

Sungai Bengawan Solo dalam hal penyelenggaraan Prokasih. 

q. Pemonitoran dan evaluasi dilakukan secara rutin dan hasilnya diumumkan ke 

publik. 

 

3. Perang Air (Tirta Yudha) 

Pada dasarnya banjir adalah jumlah air yang berlebih di permukaan bumi, Indonesia 

adalah salah satu Negara yang berlangganan banjir tiap tahunnya. Sebenarya ini 

merupakan potensi yang luar biasa bahwa betapa kaya negeri katulistiwa ini akan air 

sebagai sumber kehidupan. Berdasarkan buku “Water Wars” karya Vandhana Shiva 
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sangat mungkin terjadi perang karena air. Krisis air terjadi karena debitnya susut atau 

pencemaran dimana-mana. Genderang perang pun kini telah terdengar dengan 

berkibarnya bendera privatisasi air. Solo sebagai kota Bengawan seharunya 

merencanakan kemungkinan terburuk itu. Penyimpanan air adalah salah satu 

solusinya. Membangun penampungan air di permukaan tanah jelas tidak 

memungkinkan di Solo karena land used tata ruang kota yang sudah ada terlalu 

sempit
19

. Hal ini bisa dilakukan dengan penampung air di bawah tanah atau 

bendungan sepanjang sungai Bengawan Solo yang terpadu. 

 

4. Karamba Ikan
20

 

Karamba jaring apung adalah sebentuk wadah yang dilayangkan di dalam air. Wadah 

itu, semua sisi dan dasarnya diselubungi oleh jaring yang berfungsi untuk menahan 

ikan di dalamnya tetapi masih memungkinkan terjadinya pertukaran air secara bebas. 

4.a. Pembuatan Karamba 

Jika lokasi budidaya Karamba sudah ditentukan, pembuatan Karamba bisa 

dimulai. Bahan pembuatan Karamba antara lain : Kayu, Bambu/drum bekas, 

paku, tali/kawat pengikat.   

Ukuran besarnya karamba disesuaikan dengan lokasi pemeliharaan. Ukuran  ideal 

adalah lebar 1 meter, panjang 3 meter, dan tinggi 1 meter. Jika pembuatan 

Karamba terlalu besar, dikhawatirkan tali ikatan karamba bisa putus karena tidak 

kuat menahan derasnya tekanan arus air. Ukuran Karamba ini bisa diisi dengan 

benih ikan sebanyak 125 sampai 130 ekor dengan berat masing-masing perekor 

30 gram atau dengan ukuran panjang  15 – 18 cm (umur  sekitar 2 bulan).  

Karamba yang dibuat harus bisa terapung di atas permukaan air. Bagian Karamba 

yang tenggelam dan masuk ke dalam air sekitar 75 cm dan yang terapung sekitar 

25 cm. Agar ikan tidak keluar dari Karamba, jarak lubang yang dibuat tidak lebih 

dari 0,5 cm sehingga benih ikan yang dimasukkan tidak keluar dari Karamba 

(lihat gambar).   

 

 

 

                                                           
19 Tugas Akhir, Eksperimen Arsitektur Urban Desain: Kali Pepe sebagai Ruang Pelengkap Gaya Hidup Kota, Jefri Nur Arifin 

I0202058 FT Arsitektur UNS 
20 www.deptan.go.id  , narasumber: 

 -Dr. Ayi Kusmayadi, National Field Manager  

-Nasrun Zakaria, Rokan Hulu District Coordinator 

-Admiral, Field Technician (Fishery extension) 
-Jon Nafri Caniago Field Technician (Agricultural extension) 

Gambar IV.32. Pembuatan Karamba 

Sumber: www.deptan.go.id 
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Gambar IV.33. Tangguk 

Sumber: www.deptan.go.id 

 

 

Karamba yang sudah selesai dibuat bisa dibawa langsung ke lokasi dan di 

letakkan di tempat yang sudah disiapkan, lalu didiamkan dulu terapung di air 

sekitar 4 sampai 7 hari untuk menghilangkan bau papan dan bambu. Setelah itu, 

masukan benih ikan dengan cara memasukkan plastik ke dalam Karamba, dan 

biarkan benih ikan keluar sendiri dari plastik. Agar ikan tidak stress karena 

perpindahan lokasi, benih ikan sebaiknya dari lokal, sehingga tidak jauh 

pengangkutannya ke lokasi dan bisa mudah beradaptasi, karena kualitas airnya 

sama. 

4.b. Pemberian Pakan 

Setelah benih ikan dimasukkan ke dalam Karamba, pakan ikan sudah bisa 

diberikan. Namun, untuk menjaga agar ikan tidak stress, sebaiknya pakan 

dimasukkan ke dalam plastik dan bagian bawahnya diberi lubang secukupnya, 

sehingga bisa keluar dengan sendirinya sedikit demi sedikit. 

Agar ikan dapat tumbuh pesat, pemberian pakan dilakukan 1 hari 3 kali selama 3 

bulan. Pemberian pakan dilakukan sampai ikan benar-benar sudah kenyang. 

Pakan yang baik adalah yang timbul, sehingga memudahkan kontrol, apakah ikan 

sudah kenyang atau masih lapar. 

Salah satu kiat agar ikan dapat tumbuh pesat, berikan makanan tambahan dari  

bahan campuran berupa dedak halus dan tepung jagung yang dibuat bulat-bulat 

dan diberikan selang-seling diantara makanan pokok. 

4.c. Panen dan Pasca Panen 

Jika ikan dipelihara dengan baik, dalam tempo 3 bulan 

beratnya mencapai 0,50 – 0,7- kg sudah bisa dipanen 

untuk dijual dengan harga sekitar Rp.14.000,- sampai 

Rp.17.000,- per kilogram. Pengambilan ikan dari 

Karamba dilakukan dengan tangguk yang berbuat dari nilon   

Agar ikan yang baru dipanen harganya tidak jatuh, penanganan pasca panen harus 

diperhatikan. Sebaiknya ikan yang baru diangkat dari Karamba bisa langsung 

dijual kepada pembeli. Untuk itu, 1 minggu sebelum ikan dipanen, calon pembeli 

sudah diberitahu, sehingga bisa datang ke lokasi atau diantar ketujuan tepat pada 
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waktunya. Cara ini sangat efektif untuk menjaga agar harga ikan tidak jatuh, 

karena kondisi ikan masih segar. 

4.d. Analisis Usaha 

Menurut Admiral Lubis, DST SPFS – FAO, budidaya ikan dalam Karamba jika 

dihitung secara ekonomis cukup menguntungkan untuk dikembangkan. Hal 

tersebut bisa dilihat dari analisis usaha yang dilakukan seperti diuraikan dibawah 

ini. 

1) Modal yang diperlukan 

a) Pembuatan 1 buah Karamba =   Rp.   600.000,- 

b) Pembelian bibit ikan gurame 500 ekor a Rp.700,-     =  Rp.   350.000,- 

c) Pembelian pakan  5.000 kg untuk 500 ekor = Rp. 2.500.000,-

  

    Jumlah Pengeluaran awal =  Rp. 3.450.000,- 

2) Pemasukan dari hasil penjualan  

Jika tingkat kematian ikan 5% dari 500 ekor = 95% atau 475 ekor yang 

berhasil, maka 475 ekor x masing2 berat ikan 0,65 kg = 308,75 kg, 

dibulatkan 309 kg. Jumlah 309 kg x Rp.14.000,-/kg = Rp. 4.326.000,- 

3) Keuntungan 1 periode (3 bulan) untuk I Karamba  

       Pemasukan dari penjualan   Rp. 4.326.000,-  

       Dikurangi pengeluaran          Rp. 3.450.000,- 

       Keuntungan   Rp.     876.000,-  

      

Catatan :  

Keuntungan pada periode ke 2 (6 bulan) akan Bertambah sebesar   Rp.600.000,- 

karena tidak ada pengeluaran pembuatan Karamba, sehingga keuntungan menjadi    

Rp. 1.476.000,- 

Kesimpulan 

Dari uraian di atas  dapat disimpukan bahwa, upaya pemanfaatan sungai, danau 

dan waduk dengan memelihara ikan di dalam Karamba sangat prosfektip untuk 

dikembangkan, baik sebagai pekerjaan utama maupun sampingan. 

Budidaya ikan dalam Karamba akan tumbuh dengan cepat jika dilakukan 

pemeliharaan secara intensif dengan memberikan makanan tambahan. Agar harga 
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ikan tidak jatuh saat panen, calon pembeli harus diberitahu beberapa hari sebelum 

panen dilakukan, sehingga ikan yang dijual masih dalam keadaan segar. 

 

4.e. Keuntungan Karamba
21

 

Budi daya perikanan sistem keramba, merupakan teknologi sederhana yang 

sesuai untuk 

pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya perairan umum seperti waduk, 

danau, rawa, dan sungai. Teknologi sistem keramba ini dapat diterapkan pada 

petani dengan skala kecil dan modal yang terbatas. 

Budi daya ikan sistem keramba, secara teknis, ekologis, dan sosial ekonomis 

tampak memiliki banyak keunggulan dan keuntungan seperti dalam Schmittou 

(1991): 

 sistem keramba ini tidak bersaing dengan sistem produksi lainnya seperti 

mina padi, 

 dapat diterapkan untuk semua spesies ikan budi daya, 

 ideal diterapkan untuk pengelolaan perairan untuk alami yang hasil 

perikanannya rendah (waduk, sungai, muara dan lain-lain), 

 teknologinya sangat sederhana, 

 tidak memerlukan modal tinggi,  

 secara ekonomi dan teknologi dapat diterapkan untuk semua lapisan 

masyarakat, 

 lebih sesuai dari pada budidaya tradisional dalam menandingi produksi untuk 

memenuhi permintaan pasar di perairan yang tersedia dekat pasar  

 

G. ANALISIS PENANGANAN HUNIAN 
22

 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Dinas Perumahan Kota Solo, 

pemukiman marginal/kumuh yang timbul di kota Surakarta memiliki karakteristik: 

 Kondisi fisik lingkungan yang tidak memenuhi kriteris syarat teknis dan 

kesehatan yaitu tidak atau kurang tersedianya prasarana, fasilitas dan utilitas 

lingkungan. 

 Kondisi bangunan yang sangat buruk serta bahan bangunan yang dipakai adalah 

bahan bangunan yang bersifat semipermanen. 

                                                           
21 Schmittou, 1991 
22 Tugas Akhir, Eksperimen Arsitektur Urban Desain: Kali Pepe sebagai Ruang Pelengkap Gaya Hidup Kota, Jefri Nur Arifin 
I0202058 FT Arsitektur UNS 
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 Kepadatan bangunan dengan koefisien dasar bangunan (KDB) lebih besar dari 

yang diijinkan dengan kepadatan penduduk tinggi (lebih dari 500 jiwa per Ha). 

 Fungsi-fungsi kota yang bercampur aduk dan tidak teratur, seperti kegiatan 

komersil yan gmampu menggeser kegiatan perumahan, penggunaan lahan yang 

kurang tepat, dsb. 

Hunian yang layak adalah hak setiap penduduk di negeri ini. Sudah sepantasnya 

pemerintah bertanggungjawab atas terpenuhinya hak tersebut. Sementara lahan 

pemukiman di kota Solo semakin menyempit, pemukiman marginal/kumuh semakin 

meluas terutama di ruang abu-abu kota Solo misalnya di kawasan bantaran sungai. 

Terdapat 29.958 Ha wilayah Solo yang memiliki kawasan kumuhdan tersebar di 

seluruh bagian kota, dihuni oleh sekitar 1.969 KK atau 9.698 jiwa tersebar di 15 titik 

23
. Lingkungan marginal tumbuh akibat arus urbanisasi dimana gemerlap kota Solo 

adalah magnetnya. Solusi pemukiman ini seharusnya ditangani secara komprehensif  

oleh segenap elemen pemerintah  Solo Raya bukan pemerintah kota Solo saja. 

Relokasi hunian marginal dapat dilakukan secara simbiosis mutualisme antar wilayah 

administrasi kota. Kota-kota Solo Raya (Klaten, Sukoharjo, Sragen, Wonogiri, 

Boyolali, Karanganyar) diperkirakan ke depan semakin berkembang sehingga warga 

illegal yang menempati kawasan marginal akan kembali ke asalnya atau minimal bisa 

menekan arus urbanisasi. Jumlah hunian untuk relokasi warga marginal sebaiknya 

bersifat fleksibel (bisa ditambah atau dikurangi)  sehingga dapat disesuaikan dengan 

kuantitas penduduk kota yang masih belum memiliki rumah dan tidak terjadi 

kemubadziran ruang untuk hunian. Belajar dari rumah susun yang tidak laku, kualitas 

juga harus dipertimbangkan dalam perencanaan hunian. Peruntukan lahan dalam tata 

ruang kota juga harus diperhitungkan secara efektif dan efisien 

 

H. ANALISIS ENERGI ALTERNATIF (Mekanikal-Elektrikal) 

Sesuai dengan esensi perancangan Pengembangan Tepi Sungai Bengawan Solo maka 

perencanaan sistem mekanikal elektrikal dalam massa bangunan dan lingkungannya 

harus sesuai dengan prinsip Arsitektur Berkelanjutan, yaitu dengan penghematan 

penggunaan energy listrik dan penggunaan sumber energi listrik baru sehingga dapat 

mengurangi beban listrik.  

Untuk penyediaan listrik di Pengembangan Tepi Sungai Bengawan Solo ada beberapa 

alternatif sumber listrik antara lain : 

1. Perusahaan Lisrik Negara (PLN) 

                                                           
23 CDS (City Development Strategy) kota Surakarta 2003 
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Gambar IV.34. PLTA 

Sumber: http://mohab.wordpress.com/2008/03/01/bagaimana-plta-bekerja/ 

Merupakan sumber penyedia listrik utama di Indonesia, demikian juga untuk kota 

Solo. Permasalahan pada PLN saat ini adalah konsumsi listrik masyarakat yang lebih 

besar dibandingkan listrik yang dihasilkan PLN sehingga terpaksa dilakukan 

pemadaman listrik bergilir. Oleh karena itu penggunaan listrik dalam Pengembangan 

Tepi Sungai Bengawan Solo yang bersumber dari PLN harus dibatasi seminimal 

mungkin. 

2. Pembangkit Listrik tenaga air, Komponen PLTA
24

: 

PLTA yang paling konvensional mempunyai empat komponen utama sebagai berikut 

:  

a. Bendungan, berfungsi menaikkan permukaan air sungai untuk menciptakan 

tinggi jatuh air. Selain menyimpan air, bendungan juga dibangun dengan tujuan 

untuk menyimpan energi.  

b. Turbine, gaya jatuh air yang mendorong baling-baling menyebabkan turbin 

berputar. Turbin air kebanyakan seperti kincir angin, dengan menggantikan 

fungsi dorong angin untuk memutar baling-baling digantikan air untuk memutar 

turbin. Selanjutnya turbin merubah energi kenetik yang disebabkan gaya jatuh air 

menjadi energi mekanik.  

c. Generator, dihubungkan dengan turbin melalui gigi-gigi putar sehingga ketika 

baling-baling turbin berputar maka generator juga ikut berputar. Generator 

selanjutnya merubah energi mekanik dari turbin menjadi energi elektrik. 

Generator di PLTA bekerja seperti halnya generator pembangkit listrik lainnya.  

d. Jalur Transmisi, berfungsi menyalurkan energi listrik dari PLTA menuju 

rumah-rumah dan pusat industri.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24  http://mohab.wordpress.com/2008/03/01/bagaimana-plta-bekerja/ 
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Gambar IV.35. Panel Surya & Wind Turbin 

Sumber: www.wikipedia.org 

Gambar IV.36. Skema Pemasanagan Jaringan Listrik 

Sumber: Analisis Pribadi 

 

Berapa listrik yang bisa dihasilkan oleh PLTA? Besarnya listrik yang dihasilkan 

PLTA tergantung dua faktor sebagai berikut : 

 Berapa besar air yang jatuh. Semakin tinggi air jatuh, maka semakin besar 

tenaga yang dihasilkan. Biasanya, tinggi air jatuh tergantung tinggi dari suatu 

bendungan. Semakin tinggi suatu bendungan, semakin tinggi air jatuh maka 

semakin besar tanaga yang dihasilkan. Ilmuwan mengatakan bahwa tinggi jatuh 

air berbanding lurus dengan jarak jatuh. Dengan kata lain, air jatuh dengan jarak 

dua satuan maka akan menghasilkan dua satuan energi lebih banyak.  

 Jumlah air yang jatuh. Semakin banyak air yang jatuh menyebabkan turbin 

akan menghasilkan tenaga yang lebih banyak. Jumlah air yang tersedia 

tergantung kepada jumlah air yang mengalir di sungai. Semakin besar sungai 

akan mempunyai aliran yang lebih besar dan dapat menghasilkan energi yang 

banyak. Tenaga juga berbanding lurus dengan aliran sungai. Dua kali sungai 

lebih besar dalam mengalirkan air akan menghasilkan dua kali lebih banyak 

energi.  

3. Photovoltaic (PV) 

Merupakan alat yang mampu mengkonversi sinar matahari 

menjadi tenaga listrik. Kelemahan dari alat ini adalah 

harganya yang masih relative mahal dan listrk yang 

dihasilkan relative cukup kecil. 

4. Wind turbine 

Alat yang memanfaatkan tenaga angin untuk menggerakkan 

turbin listrk. Di Indonesia, alat ini hanya mampu bekerja 

pada ketinggian tertentu karena laju angin yang relative 

rendah. 

 

5. Diesel 

Diesel digunakan sebagai tenaga cadangan bila terjadi pemadaman listrk. Kelemahan 

dari tenaga diesel ini adalah menggunakan Bahan Bakar Minyak yang boros dan 

kurang ramah lingkungan. 

Alternatif pemasangan jaringan listrik dapat digambarkan pada skema berikut : 

 

 

 

I. 
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Gambar IV.37. Komposisi Massa 

Sumber: berbagai sumber 

CITRA DAN PENAMPILAN FISIK BANGUNAN 

1. Alternatif komposisi bangunan: 

a. Terbuka, akrab,  dan mandiri 

Pengolahan massa pembentuk ruang yang menimbulkan 

kesan terbuka, akrab dan mandiri. Penerapannya adalah 

dengan didekatkannya massa ruang dan dibatasi partisi 

berupa kaca sehingga memungkinkan koordinasi 

menyeluruh dari kegiatan dan fungsi, walaupun tetap 

mengutamakan unsur mandiri setiap kegiatan. 

b. Aktif dan Kreatif 

Pengolahan massa dasar yang tidak monoton dan atraktif, hal 

ini berkaitan erat dengan pola sirkulasinya. 

c. Bebas dan disiplin 

Pengolahan massa peruangan dalam bangunan ditata 

bebas, tetapi tetap mengacu pada kaidah kelompok 

kegiatan yang sama untuk memperkuat kesan bebas dan 

disiplin.  

 

2. Alternatif Bentuk Bangunan: 

a. Lingkaran memiliki sifat-sifat Bentuk : 

 Mempunyai kekuatan visual, tidak dapat disederhanakan 

 Mempunyai sudut pandang ke segala arah tanpa dihalangi oleh 

sudut-sudut pertemuan. 

 Dengan pengembangan/penambahan lain, menurut arah sisi 

kelilingnya dapat menimbulkan perasaaan gerak putar yang kuat. 

b. Bujur Sangkar memiliki sifat-sifat Bentuk : 

 Bujursangkar merupakan bentuk yang murni dan rasional 

 Bentuk yang statis, netral dan tidak mempunyai arah tertentu, 

bentuk ini stabil jika berdiri pada salah satu sisinya dan dinamis 

apabila berdiri pada salah satu sudutnya. 
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Gambar IV.38. Bentuk Massa 

Sumber: dokumentasi pribadi 

Gambar IV.39. Sketsa Tampilan Site 

Sumber: dokumentasi pribadi 

c. Bujur Sangkar memiliki sifat-sifat Bentuk : 

 Bentuk ekspresif, kuat, stabil, dinamis dan ekspresi mental serta 

tidak bisa disederhanakan lagi. 

 Tampak seimbang dan dalam titik kritisnya cenderung jatuh pada 

salah satu sisinya. 

 

 

3. Tampilan Bangunan  

Tampilan Bangunan Utama adalah modular housing. Pola tata massa bangunan 

berkomposisi linier mengikuti bentuk site yang memanjang sepanjang segmen sungai 

Bengawan Solo. Tercipta oleh pola jalan yang berkelak-kelok, menganalogikan alur 

sungai Bengawan Solo yang tidak lurus  dari hulu sampai ke hilir, massa bangunan 

ditata mengikuti alur jalan sehingga tercipta ruang-ruangyang dinamis dan saling 

berhubungan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. STRUKTUR BANGUNAN 

Dasar pertimbangan dalam pemilihan sistem struktur meliputi : 

 Pengaruh terhadap lingkungan. 

 Beban yang harus didukung. 

 Kondisi tanah. 

 Bentuk dan dimensi vertikal bangunan. 

 Karakter yang ingin ditampilkan pada bangunan bangunan. 
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Kolom 

Balok Anak 

Balok Induk 

Gambar IV.40. Ilustrasi Sub Struktur 

Sumber: dokumentasi pribadi 

Gambar IV.41. Ilustrasi Super Stuktur 

Sumber: TA Heri Siswanto Green Solo Superblock FT 

Arsitektur UNS 2009 

1. Sub Struktur 

Untuk massa bangunan dengan ketinggian yang relatif kecil dan 

jenis tanah yang tidak terlalu keras, alternatif pondasi yang dapat 

digunakan yaitu:  

1.a. Footplat 

Mampu mendukung bangunan berlantai banyak, cocok 

untuk jenis tanah yang tidak terlalu keras, tidak perlu 

menggali tanah terlalu dalam. 

1.b. Sumuran 

Mendukung bangunan berlantai banyak, dapat digunakan 

pada berbagai jenis tanah, dimensi yang besar dan 

banyak membuang tanah galian. 

1.c. Tiang Pancang 

Mendukung bangunan berlantai banyak, cocok untuk 

tanah yang cukup keras, penggalian tanah untuk pondasi 

cukup dalam. 

 

2. Super Struktur 

Pola peruangan dengan fleksibilitas yang tinggi tanpa pembatas ruang yang permanen 

membutuhkan sistem struktur yang ringan tanpa menggunakan dinding massif 

sebagai pemikul beban. Struktur rangka dengan kolom dan balok sebagai pemikul 

beban merupakan alternatif struktur badan bagi bangunan yang direncanakan, hal ini 

berdasarkan pertimbangan struktur rangka memiliki karakteristik cukup ringan, 

fleksibel dalam pembagian ruang dan pembuatan bukaan, mampu menahan gempa 

dan getaran, 

bentangan cukup 

luas. 
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Gambar IV.42. Ilustrasi Rangka Baja 

Sumber: berbagai sumber 

Gambar IV.43. Ilustrasi Struktur Kabel 

Sumber: berbagai sumber 

Gambar IV.44. Ilustrasi Struktur Space Frame 

Sumber: berbagai sumber 

3. Upper Struktur 

Untuk struktur atap terdapat beberapa alternatif struktur, yaitu:  

3.a. Struktur rangka baja 

Bentangan relatif besar, kemungkinan variasi bentuk atap lebih luas. 

 

 

 

 

 

3.b. Struktur kabel 

Dapat menahan atap dengan bentangan besar. 

     

 

 

 

 

3.c. Struktur beton bertulang 

Bentangan besar dan kemungkinan variasi bentuk atap cukup luas 

3.d. Space frame 

Bentangan relatif besar, kemungkinan variasi bentuk atap lebih luas. 
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Gambar IV.45. Ilustrasi Struktur Rangka Kayu 

Sumber: TA Heri Siswanto Green Solo Superblock FT Arsitektur 

UNS 2009 

3.e. Struktur rangka kayu 

Kelemahan dari struktur kayu adalah bentangan relatif kecil dan variasi 

bentuk terbatas. Selain itu, dinilai kurang ramah lingkungan karena material 

kayu merupakan hasil dari penebangan ponon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K. SISTEM UTILITAS 

1. Sistem Pencahayaan 

1.a. Sistem Pencahayaan Alami 

Sesuai prinsip Arsitektur Berkelanjutan, maka pencahayaan alami harus 

dimaksimalkan dalam rangka penghematan energi. Cara yang dapat 

digunakan untuk memaksimalkan potensi sinar matahari sebagai sumber 

cahaya dengan cara konvensional adalah : 

 Perencanaan dimensi dan orientasi bukaan yang tepat 

 Orientasi bangunan harus mempertimbangkan gerak matahari 

 Pengaturan ketinggian dan jarak antar bangunan 

 Penggunaan teknologi pencahayaan alami modern 

Sedangkan untuk ruang-ruang tertentu yang tidak dapat dijangkau sinar 

matahari dengan sistem pencahayaan konvensional maka dapat 

memanfaatkan teknologi penyaluran cahaya ke dalam ruang, misalnya 

dengan : 

   1.a.i. Pembuluh Cahaya 

Merupakan alat yang dapat menyalurkan cahaya melalui media air 

dengan memanfaatkan sifat pembiasan dan pemantulan sempurna 

cahaya. Alat ini dapat memasukan cahaya dengan intensitas tertentu 

menjangkau ruang-ruang yang tidak dapat dimasuki cahaya matahari 

secara konvensional. 
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Gambar IV.46. Pembuluh Cahaya 

Sumber: TA Heri Siswanto Green Solo Superblock FT Arsitektur UNS 2009 

Gambar IV.47. Light Tube 

Sumber: TA Heri Siswanto Green Solo 

Superblock FT Arsitektur UNS 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.a.ii. Light Tube 

Light tube memanfaatkan pemantulan 

cahaya pada cermin, cahaya matahari 

diarahkan menuju ruang tertentu dengan 

bantuan cermin yang berada dalam pipa. 

 

 

 

Sedangkan hal yang harus dihindari dalam perencanaan pencahayaan alami 

adalah pencahayaan yang berlebihan sehingga menimbulkan glare dan 

pemanasan yang berlebihan. Cara yang dapat digunakan adalah untuk 

menghindari hal ini antara lain : 

 Perencanaan overhang yang cukup sebagai shading 

 Penggunaan vegetasi sebagai barier panas dan glare 

 Pemilihan material bukaan yang tepat sehngga meminimalisir glare dan 

infiltrasi panas yang berlebihan. 

 

1.b. Sistem Pencahayaan Artifisial 

Penggunaan pencahayaan artificial hanya pada malam hari dan pada ruang-

ruang tertentu yang kurang mendapat cahaya atau memerlukan pencahayaan 

khusus. Penghematan energi dapat dilakukan dengan penggunaan lampu 

hemat energi dan penggunaan alat pengendali otomatis (alat peredup atau 

saklar photo elektrik) yang dapat menyalakan atau mematikan dan membuat 

cahaya menjadi redup (dimmer control). Alternatif sumber pencahayaan 

artifisial yang dapat digunakan antara lain: 
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Gambar IV.49. Flourescene 

Sumber: TA Heri Siswanto Green Solo 

Superblock FT Arsitektur UNS 2009 

Gambar IV.48. LED 

Sumber: TA Heri Siswanto Green Solo 

Superblock FT Arsitektur UNS 2009 

Gambar IV.50. Lampu Pijar 

Sumber: TA Heri Siswanto Green Solo 

Superblock FT Arsitektur UNS 2009 

 1.b.i. LED 

Merupakan jenis penerangan dengan teknologi baru yang sangat 

hemat energy, namun harganya masih relatif mahal. LED digunakan 

untuk ruang-ruang umum yang membutuhkan pencahayaan dengan 

durasi waktu yang cukup panjang dan intensitas yang tinggi, seperti 

ruang publik, hall utama dan sebagainya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.b.ii. Flourescene 

Digunakan untuk ruang-ruang yang 

menuntut kuat penerangan tinggi, 

seperti; koridor, ruang informasi, ruang 

pameran dan sebagainya. 

 

 

 1.b.iii. Lampu Pijar 

Digunakan untuk ruang-ruang yang menuntut kuat 

penerangan sedang, seperti; lift, shaft, dsb. 

 

 

 

 

 1.b.iv. Lampu spot 

Digunakan untuk ruang-ruang yang membutuhkan kuat penerangan 

khusus dalam upaya menciptakan suasana khusus, seperti; hall, ruang 

pamer dan sebagainya. 
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Gambar IV.51. Lampu Spot 

Sumber: TA Heri Siswanto Green Solo 

Superblock FT Arsitektur UNS 2009 

 

 

 

 

      

 

 

2. Sistem Penghawaan 

Sistem panghawaan yang dapat diterapkan pada Pengembangan Tepi Sungai 

Bengawan Solo bisa dikategorikan menjadi 2 macam : 

2.a. Penghawaan alami 

Sesuai prinsip Arsitektur Berkelanjutan, penghawaan semaksimal mungkin 

menggunakan penghawaan alami, yaitu dengan memanfaatkan potensi angin. 

Untuk memaksimalkan potensi angin secara maksimal dapat dilakukan 

dengan : 

 Perencanaan bentuk serta orientasi bukaan yang tepat 

 Pengaturan orientasi, pola dan jarak tata massa bangunan 

 Penggunaan system cross ventilation 

 Penggunaan void agar memungkinkan terjadinya sirkulasi udara vertical 

 2.b. Penghawaan buatan 

Penghawaan buatan diperlukan untuk ruang-ruang yang membutuhkan 

kondisi kenyamanan yang konstan dan tinggi. Penghawaan buatan yang dapat 

dipergunakan antara lain : 

 Air Conditioner (AC) 

Air conditioner merupakan alat pendingin ruang yang banyak mendapat 

sorotan karena efek samping dari penggunaan alat ini dapat merusak 

lapisan OZON. Namun pada masa kini sudah banyak ditemukan 

teknologi AC yang lebih ramah lingkungan sehingga AC dapat 

digunakan untuk ruang-ruang dengan kebutuhan pendinginan khusus. 

Pada ruang-ruang yang besar dan mempunyai kebutuhan AC yang tinggi 

dapat digunakan system AC central, sedangkan untuk unit-unit yang 

penggunaan AC nya hanya bila diperlukan saja maka sebaiknya 

menggunakan system AC setempat. 

 Ceiling fan 

Merupakan kipas yang dipasang di plafon untuk memperlancar 

penghawaan alami. 
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Gambar IV.52. Skema Alternatif Penyediaan Air Bersih 

Sumber: Analisis Pribadi 

 

3. Sistem Sanitasi dan Pengolahan Sampah 

3.a. Penyediaan Air bersih 

Prinsip Arsitektur Berkelanjutan yang harus diterapkan dalam perencanaan 

ini adalah penghematan air dan meminimalisir limbah. Alternatif sumber air 

bersih yang dapat dimanfaatkan dalam Pengembangan Tepi Sungai 

Bengawan Solo antara lain : 

 Hasil pengolahan air sungai dan limbah 

 Sumur 

 Air hujan 

 PAM 

Sumber air bersih yang selalu ada dan tidak merusak lingkungan pada lokasi 

Pengembangan Tepi Sungai Bengawan Solo adalah berasal dari aliran Sungai 

Bengawan Solo. Skema alternatif sistem penyediaan air bersih pada 

Pengembangan Tepi Sungai Bengawan Solodapat digambarkan seperti 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.b. Sistem Sanitasi 

Sesuai prinsip Arsitektur Berkelanjutan, untuk meminimalisir pembuangan 

limbah, maka pembuangan air kotor harus diolah terlebih dahulu untuk 

kemudian dimanfaatkan kembali untuk kebutuhan dalam Pengembangan Tepi 

Sungai Bengawan Solo. Sedangkan air hujan diusahakan untuk disimpan 

kemudian diolah untuk dapat digunakan kembali. 
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Gambar IV.53. Skema Alternatif Pengolahan Air Kotor 

Sumber: Analisis Pribadi 

Gambar IV.54. Tong Sampah Terpisah 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

Gambar IV.55. Skema alternatif pengolahan sampah yang dipisahkan. 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.c. Pengolahan sampah 

 3.c.i. Pemisahan Tempat Sampah 

Pemisahan sampah organik, non organik dan 

logam sangat membantu dalam penanganan 

sampah. Sampah organik akan dibakar atau 

dijadikan kompos, sampah non organik di 

recycle. 

 

Skema alternatif pengolahan sampah yang dipisahkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.c.ii. Teknologi pengolahan sampah mutakhir 

Sesuai dengan prisip Arsitektur Berkelanjutan, maka Pengembangan 

Tepi Sungai Bengawan Solo harus semaksimal mungkin mereduksi 

pembaungan sampah keluar site. Dengan memanfaatkan teknologi 
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pembakaran sempurna maka dimungkinkan Pengembangan Tepi 

Sungai Bengawan Solomenjadi kawasan Zero waste. Prinsip 

pengolahan sampah dengan konsep zero waste tersebut dapat 

dijabarkan seperti uraian berikut. 

Proses pengolahan sampah dimulai dengan memisahkan sampah 

organik dan anorganik. Dari lantai atas bangunan sampah disalurkan 

melalui shaft sampah organik dan anorganik yang terpisah menuju ke 

penampungan sampah di basement menggunakan tenaga grafitasi. 

Dari penampungan sampah di basement sampah dibawa ke unit 

pengolahan sampah. 

Kemudian dalam unit pengolahan sampah tersebut, terjadi proses 

sebagai berikut : 

 Pembakaran Stoker 

Bagian utama fasilitas pembakaran, terdiri dari fasilitas receiving 

dan supply, fasilitas pembakaran, fasilitas pendinginan gas 

pembakaran, fasilitas pengolahan gas emisi, fasilitas pembangkit 

listrik, fasilitas pemanfaatan panas sisa, fasilitas pengeluaran abu, 

serta pengolahan air buangan. Dalam rangka memajukan 

teknologi proses pembakaran, pengolahan gas emisi merupakan 

sarana yang menjamin pengurangan beban lingkungan. Sarana 

tersebut mendominasi sekitar separuh dari kapasitas total fasilitas 

pembakaran, dan proporsi dana konstruksi serta biaya 

operasional pun besar. 

 Penanganan dioksin 

Dioksin tidak hanya dihasilkan dari pembakaran sampah, tetapi 

dapat dihasilkan oleh semua pembakaran. Terjadinya dioksin 

dalam pembakaran sampah, dapat dikendalikan dengan 

penguraian suhu tinggi dioksin atau prehormon melalui 

pembakaran sempurna yang stabil. Kemudian pencegahan 

pembentukan senyawa de novo yang juga merupakan penyebab 

munculnya dioksin, digunakan pendinginan mendadak serta 

pengkondisian suhu rendah gas pembakaran. Selain itu, debu 

terbang yang banyak mengandung dioksin, dikumpulkan dengan 

penghisap debu kemudian diolah dengan teknologi reduksi 

khlorinat dengan panas sehingga 95% dioksin dalam debu akan 

terurai. 
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 Pengolahan abu 

Karena debu yang dikumpulkan dengan penghisap debu banyak 

mengandung logam berat atau dioksin, maka perlu dilakukan 

berbagai proses seperti proses sementasi, proses chelation, 

ekstraksi asam atau solvent/ netralisasi, peleburan, dan burning. 

Abu dipanaskan pada suhu 1250
o
C sampai 1450

o
C atau lebih 

dengan menggunakan panas pembakaran bahan bakar atau energi 

listrik, kemudian abu dijadikan slag. Karena diproses pada suhu 

tinggi, dioksin dalam residu pembakaran pun 99 % akan terurai. 

Abu yang telah dijadikan slag, selain mengalami penyusutan 

volume, juga mengalami netralisasi racun, karena itu 

pemanfaatan ulang terbuka lebar, misal sebagai bahan batako. 

 Pemanfaatan pembangkit listrik dan panas sisa 

Uap panas tekanan tinggi yang dihasilkan boiler, dikirim ke 

turbin uap, dan turbin melakukan kerja dengan berputar, semakin 

besar selisih panas anatara inlet dan outlet semakin besar pula 

daya listrik yang dibangkitkan oleh kerja turbin uap per kuantitas 

uap. Karena itu, improvisasi persyaratan inlet turbin dengan cara 

membuat boiler panas dan tekanan tinggi, di samping improvisasi 

tingkat kevakuman pada outlet turbin (tekanan rendah outlet) 

merupakan jalan untuk mendapatkan daya listrik tinggi. Selain 

itu, sebagai pemanfaatan sisa panas, uap yang dihasilkan boiler 

dimanfaatkan secara langsung atau melalui alat penukar panas 

untuk membuat air hangat yang itu kemudian digunakan di 

internal atau eksternal fasilitas. 

 3.c.iii. Daur Ulang 

Pengelolaan Limbah Rumah Tangga diupayakan untuk pelestarian 

lingkungan alami dengan meminimalisasi buangan atau limbah yang 

dihasilkan rumah tangga. Teknologi perbaikan dan pelestarian  

lingkungan. 

 3.c.iv. Biopori 

Biopori adalah lubang-lubang di dalam tanah yang terbentuk akibat 

berbagai aktivitas organisme di dalamnya, seperti cacing, perakaran 

tanaman, rayap, dan fauna tanah lainnya. Lubang-lubang yang 

terbentuk akan terisi udara dan akan menjadi tempat berlalunya air di 

dalam tanah 
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Biopori sebagai sarana untuk mengurangi jumlah buangan air ke 

selokan, secara langsung diserapkan ke tanah. Kesinergisan antara 

lubang vertikal yang dibuat dengan biopori yang terbentuk akan 

memungkinkan lubang-lubang ini dimanfaatkan sebagai lubang 

peresapan air artificial yang relatif murah dan ramah lingkungan. 

Cara Pembuatan : 

1) Buat lubang silindris secara vertikal ke dalam tanah dengan 

diameter 10 cm. Kedalaman kurang lebih 100 cm atau tidak 

sampai melampaui muka air tanah jika air tanahnya dangkal. 

Jarak antar lubang antara 50-100 cm. 

2) Mulut lubang dapat diperkuat dengan semen selebar 2-3 cm 

dengan tebal 2 cm di sekeliling mulut lubang. 

3) Isi lubnag dengan sampah organik yang berasal dari sampah 

dapur, sisa tanaman, dedaunan, atau pangkasan rumput. 

4) Sampah organik perlu selalu ditambahkan ke dalam lubang yang 

isinya sudah berkurang dan menyusut akibat proses pelapukan. 

5) Kompos yang terbentuk dalam lubang dapat diambil pada setiap 

akhir musim kemarau bersamaan dengan pemeliharaan lubang 

resapan. 

Jumlah Biopori yang disarankan adalah intensitas hujan (mm/jam) 

dikali luas bidang kedap (m
2
) dibagi laju peresapan air per lubang 

(liter/jam) 

Manfaat Biopori : 

 Meningkatkan daya resapan air 

 Mengubah sampah organik menjadi ompos 

 Memanfaatkan fauna tanah dan atau akar tanaman 

Lokasi resapan Biopori dapat dibuat di dasar saluran yang semula 

dibuat untuk membuang air hujan, di dasar alur yang dibuat di 

sekeliling batang pohon, pada batas taman , dsb. 

*www.biopori.com tim biopori IPB  

3.c.v. Selokan 

Media penyerapan air hujan ke dalam tanah. Berbentuk 

galian/kubangan di permukaan tanah yang ditutup kerikil dan batu 

tepat di bawah talang air hujan untuk resapan air hujan. Mengadopsi 

bentuk alamiah sungai yang dasarnya merupakan kerikil. 
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Gambar IV.56. Kompos 

Sumber: www.wikipedia.com 

 3.c.vi. Pengolahan sampah menjadi kompos
25

 

Kompos adalah hasil penguraian 

parsial/tidak lengkap dari campuran bahan-

bahan organik yang dapat dipercepat secara 

artifisial oleh populasi berbagai macam 

mikroba dalam kondisi lingkungan yang 

hangat, lembab, dan aerobik atau anaerobik 

(Modifikasi dari J.H. Crawford, 2003) 

Bahan-bahan yang dapat digunakan 

antara lain : 

1) Limbah dan residu tanaman : Jerami dan sekam padi, gulma, 

batang dan tongkol jagung, semua bagian vegetatif tanaman, 

batang pisang dan sabut kelapa 

2) Limbah & residu ternak : Kotoran padat, limbah ternak cair, 

limbah pakan ternak, cairan biogas 

3) Tanaman air : Azola, ganggang biru, enceng gondok, gulma air 

4) Limbah padat : Serbuk gergaji kayu, blotong, kertas, ampas tebu, 

limbah kelapa sawit, limbah pengalengan makanan dan 

pemotongan hewan 

5) Limbah cair : Alkohol, limbah pengolahan kertas, ajinomoto, 

limbah pengolahan minyak kelapa sawit 

6) Sampah : Tinja, urin, sampah rumah tangga dan sampah kota 

Kompos memiliki banyak manfaat yang ditinjau dari beberapa aspek: 

Aspek Ekonomi : 

1) Menghemat biaya untuk transportasi dan penimbunan limbah  

2) Mengurangi volume/ukuran limbah  

3) Memiliki nilai jual yang lebih tinggi dari pada bahan asalnya  

Aspek Lingkungan : 

1) Mengurangi polusi udara karena pembakaran limbah  

2) Mengurangi kebutuhan lahan untuk penimbunan  

Aspek bagi tanah/tanaman: 

1) Meningkatkan kesuburan tanah  

2) Memperbaiki struktur dan karakteristik tanah  

3) Meningkatkan kapasitas jerap air tanah  

                                                           
25 Isroi. 2008. KOMPOS. Makalah. Balai Penelitian Bioteknologi Perkebunan Indonesia, Bogor.  
   www.wikipedia.com 
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4) Meningkatkan aktivitas mikroba tanah  

5) Meningkatkan kualitas hasil panen (rasa, nilai gizi, dan jumlah 

panen)  

6) Menyediakan hormon dan vitamin bagi tanaman  

7) Menekan pertumbuhan/serangan penyakit tanaman  

8) Meningkatkan retensi/ketersediaan hara di dalam tanah  

 

 

4. Konsep Sistem Keselamatan 

4.a. Pengamanan Kebakaran 

Tujuannya adalah untuk mendapatkan sistem pengamanan terhadap bahaya 

kebakaran, faktor yang menentukan adalah: 

 Fungsi bangunan. 

 Luasan bangunan. 

 Peralatan yang ada di dalam bangunan yang dapat memicu terjadinya 

kebakaran. 

Alternatif sistem pengamanan bangunan yang dapat digunakan yaitu: 

 4.a.i. Sistem Fire Alarm 

Berfungsi untuk mengetahui dan memperingatkan terjadinya bahaya 

kebakaran. Jenis alarm ini menggunakan dua sistem, yaitu sistem 

otomatis yang menggunakan smoke and heat detector dan one push 

button system. Di setiap detector dan button dilengkapi sensor untuk 

mengetahui lokasi terjadinya kebakaran. 

Di setiap lantai jaringan detector, button dan sensor dipusatkan pada 

sebuah junction box yang kemudian diteruskan ke kontrol panel. 

Kontrol panel ini akan memberikan isyarat dalam bentuk indikasi 

yang dapat dilihat (lampu) dan didengar (alarm) serta mengaktifkan 

sprinkler. 

 4.a.ii. Sistem Sprinkler Gas 

Bangunan multifngsi ini merupakan salah satu bangunan publik, 

maka sebagian besar bangunan menggunakan sprinkler gas 

karbondioksida. Volume karbondioksida yang dibutuhkan untuk 

kondisi berbahaya yaitu 40% dari volume ruang yang berada dalam 

kondisi berbahaya. 

 4.a.iii. Sistem Sprinkler Air 
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Berfungsi mencegah terjadinya kebakaran pada radius tertentu untuk 

melokalisir kebakaran. Sprinkler air berfungsi apabila dipicu oleh 

heat and smoke detector yang memberikan pesan ke junction box. 

Setiap sprinkler juga dilengkapi dengan sensor untuk mengetahui 

lokasi kebakaran. Sprinkler ini dipasang pada ruang selain ruang 

yang menggunakan sistem sprinkler gas. 

 4.a.iv. Fire Estinguisher 

Berupa tabung karbondioksida portable Untuk memadamkan api 

secara manual oleh manusia. Ditempatkan di tempat-tempat strategis 

yang mudah dan dikenali serta di tempat yang memiliki resiko 

kebakaran yang tinggi. 

 4.a.v. Indoor Hydrant 

Berupa gulugan selang dan hydrant sebagai sumber airnya, 

digunakan untuk memadamkan api yang cukup besar. Diletakan di 

tempat-tempat strategis yang mudah dan dikenali serta di tempat 

yang memiliki resiko kebakaran yang tinggi. Sumber air hydrant 

diambil dari ground tank untuk kebutuhan air sehari-hari. 

 4.a.vi. Outdoor Hydrant 

Dihubungkan pada pipa PDAM untuk mendapatkan kepastian 

sumber air dan tekanan air yang memadai. 

 

4.b. Pengamanan Bahaya Petir 

Tujuannya adalah untuk mendapatkan sistem pengamanan terhadap bahaya 

petir, faktor yang menentukan adalah: 

 Kemampuan untuk melindungi gedung dari sambaran petir. 

 Tidak menyebabkan efek elektrifikasi atau flashover pada saat penangkal 

petir mengalirkan arus listrik ke grounding. 

 Pemasangannya tidak mengganggu penampilan bangunan. 

 Sistem Franklin Sistem Faradday 

Prinsip kerja Bila terjadi petir akan terjadi ionisasi di 

awan. Loncatan ion-ion dapat ditahan 

oleh preventor sehingga tidak 

mengenai bangunan. Radius 

perlindungan sama dengan tinggi 

Tiang-tiang faraday yang berjarak 

kurang lebih 20 m (antar tiang) 

terletak di sekeliling bangunan 

untuk melindungi bangunan dari 

sambaran petir. 
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Berdasarkan pertimbangan di atas, maka sistem yang digunakan adalah sistem 

Faradday. Sistem Faradday berupa tiang setinggi 50 cm, dengan jarak antar tiang 

kurang lebih 20 m. Tiang-tiang ini dipasang di puncak bangunan atau atap, kemudian 

dihubungkan dengan kawat yang dimasukkan ke dalam pipa yang tidak memiliki 

kemampuan menghantarkan listrik (pipa paralon), dan kemudian dihubungkan dengan 

ground. Pada ujung ground diberi kolam air untuk memperbesar penghantaran listrik 

ke tanah.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

preventor. 

Keuntungan Harganya lebih murah dibandingkan 

sistem Faradday. 

Sifat perlindungan lebih baik 

karena aliran listrik langsung 

dialirkan ke ground di tanah. 

Kerugian Bila suatu saat ion-ion pada preventor 

tersebut habis atau berkurang, maka 

daya perlindungannya jadi menurun. 

Lebih mahal dibandingkan sistem 

Franklin. 

Tabel IV.14. Analisis Pengamanan Bahaya Petir 

Sumber: Analisis Pribadi 
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Gambar V.1. SiteTerpilih 

Sumber: dok. pribadi 

Gambar V.2. View Site 

Sumber: dok. pribadi 

BAB V 

KONSEP 

A. SITE TERPILIH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yang akan diolah adalah lingkungan greenbelt dengan jarak dari tanggul terluar sepanjang 

100-150 meter memanjang di sepanjang aliran sungai. Adapun wilayah pemukiman 

disekitarnya tidak dikembangkan karena sudah termasuk perumahan dan perkampungan legal.  

 

  

GREEN BELT 

PEMUKIMAN 
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Gambar V.3. Pencapaian Site 

Sumber: dok. pribadi 

B. PENGOLAHAN SITE 

1. Pencapaian 

 Tujuannya untuk mengetahui aksessibilitas site agar memadai dan bisa mendukung 

sistem kawasan Riverside Development. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respons 

Dari ketiga alternatif tersebut, baik a, b atau c memiliki aksessibilitas yang cukup 

tinggi untuk mendukung sistem pencapaian site. Hal itu memudahkan penulis untuk 

merencanakan entrance dan sirkulasi site sehingga tidak perlu merencanakan pola 

jalan yang baru karena pada  eksisting sudah memenuhi kriteria. 

 

2. Matahari 

 Penataan Zoning berdasarkan waktu edar matahari bertujuan untuk mendapatkan 

lingkungan buatan yang tanggap terhadap sinar matahari dan bisa memanfaatkan 

potensi site untuk energi alternatif sekaligus pengerjaan desain bangunan dalam 

Pengembangan Tepi Sungai Bengawan Solo. 

  

 Respons: 

 Bagian timur site menerima banyak sinar matahari pagi dan menjelang siang, 

maka bagian ini dibiarkan alami dengan penambahan materi-materi solar cells. 

ke Baki-Jogja 

ke Solo ke Solo 

ke Telukan 

ke Sukoharjo ke Sukoharjo ke Pondok 

ke Pandawa 
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GREEN BELT 

KETERANGAN: 

PUBLIK 

SEMI PUBLIK 

PRIVATE 

SERVICE 

Penambahan desain sun shading untuk perumahan dengan secondary skin dinding 

dan bukaan ventilasi. 

 Bagian selatan site relatif sedikit menerima sinar matahari langsung namun selalu 

menerima cahaya secara tidak langsung sepanjang hari. Sehingga penyelesaian 

desain disesuaikan dengan kebutuhan penghuni dengan bukaan dan taman-taman. 

 Bagian barat site menerima banyak sinar matahari pada siang dan sore hari. Sifat 

cahaya menyilaukan dan panas, sehingga penyelesaian desain untuk perumahan 

memerlukan sun shading baik vegetasi maupun material lain. Pada area terbuka 

dimanfaatkan unutk pengumpulan energi Solar Cells. 

 Bagian utara site menerima sinar matahari sepanjang hari dapat dimanfaatkan 

untuk pengumpulan energi Solar Cells. 

 

Zoning Sementara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Angin 

Penataan Zoning berdasarkan arah hembusan angin bertujuan untuk mendapatkan 

lingkungan buatan yang tanggap terhadap kondisi angin dan penghawaan alami. 

Respons: 

 Pada sisi barat  site diperlukan barrier untuk filter udara berupa tanaman tinggi 

maupun massa bangunan. 

 Sisi timur site berangin sepanjang hari-malam dari hembusan aliran sungai dan 

angin timur sehingga cocok untuk dipertimbangkan direncanakan kincir angin 

untuk pembangkit energi listrik. 

Gambar V.4. Respons terhadap Matahari 

Sumber: dok. pribadi 
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Zoning Sementara: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Air 

 Penataan Zoning berdasarkan ketersediaan sumber air bersih bertujuan untuk 

mendapatkan lingkungan buatan yang tanggap terhadap potensi air bersih. 

 Zoning Sementara: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KETERANGAN: 

BUTUH BARRIER 

SPACE 

ENERGI ANGIN 

KETERANGAN: 

KERING 

BASAH 

CUKUP BASAH 

Gambar V.6. Respons terhadap Air 

Sumber: dok. pribadi 

Gambar V.5. Respons terhadap Angin 

Sumber: dok. pribadi 
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5. Lansekap 

Penataan Lansekap ditujukan untuk mendapatkan lingkungan buatan yang tetap  

memperhatikan kondisi lingkungan alam. Penanaman vegetasi juga sebagai pengganti 

atas hilangnya vegetasi yang dikarenakan oleh keberadaan bangunan.  

 

Respons Penentuan Vegetasi: 

 Vegetasi yang lebat dan lebar, berdaun rapat, bercabang-

cabang dan berakar tunggang cocok untuk fungsi konservasi air 

dan lingkungan 

 

 

 Vegetasi yang tingg, berdaun rapat, sejenis pinus 

dan berakar tunggang cocok untuk fungsi proteksi 

filter udara dan noise. 

 

 

 

 Vegetasi yang tingg, berdaun rapat, sejenis pinus dan berakar 

tunggang cocok untuk fungsi proteksi filter udara, noise dan 

visual. 

 

 Vegetasi yang indah, tinggi, berjenis palm cocok untuk fungsi 

estetis visual. 

 

 

 

 

 

Gambar V.7. Vegetasi  

Sumber: Analisis Lansekap Edward T hite 
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C. ZONIFIKASI SITE 

Dari analisis zonifikasi site, maka Site berupa tanah di lingkungan Sungai Bengawan Solo 

dapat dibagi menjadi beberapa zona yang nantinya menjadi pertimbangan perencanaan.  

 Zona Perumahan 

 dipertimbangkan untuk perencanaan perumahan karena terdapat space tanpa vegetasi 

dan cenderung datar 

 Zona Open Space 

dipertimbangkan untuk perencanaan taman-taman dan playground karena space dengan 

vegetasi baik. 

 Zona Transisi 

 dipertimbangkan untuk perencanaan bangunan-bangunan bersifat public dan rekreatif  

 Zona Konservasi Lingkungan 

 daerah bantaran sungai yang dijaga keasliannya sebagai pengendali lingkungan dan 

konservasi sungai. Dilakukan beberapa penataan agar dapat dimanfaatkan untuk fasilitas 

umum dan rekreasi. 

 Zona Konservasi Energi 

 daerah aliran sungai sebagai penghasil energi dengan perencanaan DAM, Turbin Air, 

dan Turbin Angin, serta solar cells. 

Zoning Site  

KETERANGAN: 

PUBLIK 

SEMI PUBLIK 

PRIVATE 

SERVICE 

Gambar V.8. Zoning Site 

Sumber: Dok. Pribadi 
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D. RAGAM KEGIATAN  

1. Kegiatan yang direncanakan 

 Kegiatan yang ada, berada di wilayah perencanaan terbagi menjadi area pengembangan 

utama dan sekunder. 

1.a. Kegiatan di area pengembangan utama 

1) Kegiatan perorangan penghuni perumahan 

No Kegiatan Sarana/fasilitas Rencana Perletakan 

1.  Tidur-Istirahat Kamar tidur – Rumah Ruang dalam modular housing, tersebar 

di setiap blok perumahan 

2.  Makan-Minum Ruang Makan – Rumah Ruang dalam modular housing, tersebar 

di setiap blok perumahan 

3.  Metabolisme KM/WC-Rumah Ruang dalam modular housing, tersebar 

di setiap blok perumahan 

4.  Berinteraksi Ruang Keluarga-Rumah Ruang dalam modular housing, tersebar 

KETERANGAN: 

PERUMAHAN 

OPEN SPACE 

TRANSISI 

KONSERVASI 

LINGKUNGAN 

KONSERVASI 

ENERGI 

Gambar V.9. Zoning Site 

Sumber: Dok. Pribadi 
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2) Kegiatan manajemen perumahan 

 

di setiap blok perumahan 

5.  Beribadah Masjid Terletak di zona publik dengan fungsi 

fasilitas pendukung kegiatan penghuni 

6.  Belajar Sekolah Terletak di bangunan pelayanan umum 

di zona publik 

7.  Bermain Playground Tersebar di seluruh kawasan site, pada 

khususnya di area playground 

8.  Bersosialisasi Ruang komunal Tersebar di seluruh kawasan site, pada 

khususnya di area playground 

9.  Bekerja Ruang kerja Tersebar di seluruh kawasan site 

10.  Berjalan-jalan pedestrian Jalan yang menghubungkan tiap zona 

Jalan setapak 

Jalan lingkungan (muat mobil, motor, 

becak, sepeda, pejalan kaki) 

No Kegiatan Sarana/fasilitas Rencana Perletakan 

1.  Administratif Ruang pelayanan 

administrasi umum 

Terletak di bangunan manajemen 

perumahan di dekat kompleks 

perumahan modular 

2.  Pemeliharaan dan 

Teknis 

Ruang penyimpanan alat-

alat pemeliharaan dan 

staff 

Terletak di bangunan manajemen 

perumahan di dekat kompleks 

perumahan modular 

3.  Pembiayaan Ruang kalkulasi dan 

administrasi 

Terletak di bangunan manajemen 

perumahan di dekat kompleks 

perumahan modular 

4.  Pengawasan Ruang control dan 

inspeksi 

Terletak di bangunan manajemen 

perumahan di dekat kompleks 

perumahan modular 

Tabel V.1. Kegiatan Yang Direncanakan Penghuni Perumahan 

Sumber: Dok. Pribadi 

Tabel V.2. Kegiatan Yang Direncanakan Manajemen Perumahan 

Sumber: Dok. Pribadi 
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3) Kegiatan konservasi lingkungan 

 

4) Kegiatan produksi energi 

No Kegiatan Sarana/fasilitas Rencana Perletakan 

1.  Beristirahat Space-Komunal Bagian timur dan dan sepanjang tepi 

sungai bengawan solo 

2.  tanam Pohon lahan hijau Tersebar di seluruh kawasan site, pada 

khususnya di wilayah bantaran sungai 

3.  Berjalan-jalan pedestrian Jalan yang menghubungkan tiap zona 

Jalan setapak 

Jalan lingkungan (muat mobil, motor, 

becak, sepeda, pejalan kaki) 

4.  pelestarian air filter air 

bendungan 

biopori 

water turbin 

Tersebar di seluruh kawasan site 

Sepanjang sungai dan tepi sungai 

Di tengah site sebelah selatan 

5.  pelestarian vegetasi lahan hijau Tersebar di seluruh kawasan site, pada 

khususnya di wilayah bantaran sungai 

6.  menikmati 

pemandangan 

space-komunal Tersebar di seluruh kawasan site, pada 

khususnya di area playground 

7.  Ekonomi sungai karamba-dermaga-

kolam 

Di tepi sungai sebelah selatan site 

8.  membendung air 

sungai 

bendungan air Di tengah sungai sebelah selatan 

9.  Administratif Ruang pelayanan 

administrasi umum 

Terletak di bangunan manajemen sungai 

dan lingkungan di site sebelah timur 

10.  Pemeliharaan dan 

Teknis 

Ruang penyimpanan 

alat-alat pemeliharaan 

dan staff 

Terletak di bangunan manajemen sungai 

dan lingkungan di site sebelah timur 

11.  Pembiayaan Ruang kalkulasi dan 

administrasi 

Terletak di bangunan manajemen sungai 

dan lingkungan di site sebelah timur 

12.  Pengawasan Ruang control dan 

inspeksi 

Terletak di bangunan manajemen sungai 

dan lingkungan di site sebelah timur 

                                                                                                      

No 

Kegiatan Sarana/fasilitas Rencana Perletakan 

1.  Produksi energi 

matahari 

solar panel Tersebar di seluruh site, pada 

khususnya di atap perumahan modular 

Tabel V.3. Kegiatan Yang Direncanakan Manajemen Sungai & Lingkungan 

Sumber: Dok. Pribadi 
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1.b. Kegiatan di area pengembangan sekunder 

2.  produksi energi air kincir air-bendungan Di bendungan sungai  

3.  produksi energi 

angin 

kincir angin di site sebelah timur dan wilayah 

bantaran dan tanggul sungai 

4.  pengaturan distribusi ruang pembangkit energi Di bangunan manajemen energi 

5.  distribusi tiang-kabel Tersebar di seluruh site 

Jaringan kabel bawah tanah dan tiang 

kabel 

6.  mengawasi ruang kendali energi Di bangunan manajemen energi 

7.  pemeliharaan ruang pemeliharaan Di bangunan manajemen energi 

8.  Administratif Ruang pelayanan 

administrasi umum 

Terletak di bangunan manajemen 

energi di site sebelah timur 

9.  Pemeliharaan dan 

Teknis 

Ruang penyimpanan alat-

alat pemeliharaan dan 

staff 

Terletak di bangunan manajemen 

energi di site sebelah timur 

10.  Pembiayaan Ruang kalkulasi dan 

administrasi 

Terletak di bangunan manajemen 

energi di site sebelah timur 

11.  Pengawasan Ruang control dan 

inspeksi 

Terletak di bangunan manajemen 

energi di site sebelah timur 

                                                                                                      

No 

Kegiatan Sarana/fasilitas Rencana Perletakan 

1.  Istirahat Ruang komunal-shelter Tersebar di seluruh kawasan site 

2.  Berjualan toko-kios Di sebelah barat daya site zona publik 

dekat karamba dan kompleks 

perumahan modular 

3.  Berjalan pedestrian Jalan yang menghubungkan tiap zona 

Jalan setapak 

Jalan lingkungan (muat mobil, motor, 

becak, sepeda, pejalan kaki) 

4.  Parkir lapangan parkir Tersebar di seluruh kawasan site dan 

site sebelah timur dekat plaza, barat 

dekat bangunan manajemen perumahan 

di kompleks perumahanmodular 

Tabel V.4. Kegiatan Yang Direncanakan Manajemen Energi 

Sumber: Dok. Pribadi 
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2. Kegiatan yang harus dikurangi (eliminir) dari eksisting lingkungan sebelumnya 

 

3. Kegiatan Tambahan 

5.  Event khusus perayaan Plaza di site sebelah timur 

6.  melihat sungai dermaga Di wilayah tepi sungai dekat karamba 

7.     

                                                                                                  

No 

Kegiatan kriteria baru Keterangan kondisi 

1.  Tempat Pembuangan 

Sampah di bantaran 

penataan tempat pengolahan 

sampah 

tepian sungai jadi seperti tempat 

pembuangan sampah umum 

2.  Bangunan permanen-

Semipermanen di 

bantaran 

penataan ulang massa 

bangunan yang nantinya akan 

mendukung sirkulasi dalam 

lingkungan 

keberadaan bangunan dusahakan 

agar bisa berjalan beriringan 

3.  Perumahan di sekitar 

sungai 

Penertiban dan saran penataan 

massa bangunan untuk 

mendukung sirkulasi 

lingkungan sekaligus 

meningkatkan pendapatan 

perkapita dengan solusi desain 

dan managerial pengembangan 

ekonomi sungai (perikanan-

hortikultura) 

merupakan pemukiman 

berpenghasilan menengah ke 

bawah-pengangguran-rumah 

kurang layak tidak tertata 

4.  ladang di bantaran penataan lahan hijau untuk 

hortikultura dan vegetasi 

keras. 

pengalihan fungsi bantaran 

menjadi ladang mengurangi 

kemampuan bantaran mengurangi 

laju arus sungai hingga sering 

terjadi longsor dan erosi 

                                                                                                      

No 

Kegiatan Sarana/fasilitas Rencana Perletakan 

1.  Pengelolaan 

lingkungan 

Managemen sungai Di site sebelah timur zona publik 

2.  pengelolaan energi managemen energi Di site sebelah timur zona publik 

3.  pengelolaan 

perumahan 

managemen perumahan Di site sebelah barat daya dekat 

kompleks perumahan modular 

4.  event khusus Space-Hall penerima Di plaza sebelah timur site 

Tabel V.5. Kegiatan Yang Direncanakan Area Pengembangan Sekunder 

Sumber: Dok. Pribadi 

Tabel V.6. Kegiatan Yang Harus Dikurangi 

Sumber: Dok. Pribadi 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Pengembangan Tepi Sungai Bengawan Solo (Bengawan Solo Riverside Development) 

 
 

 I - 166 

Agnis Falah H – I0205026 

 
 

 

 

 

 

5.  berjaga pos jaga Tersebar di seluruh kawasan site, pada 

umumnya pada bangunan publik 

6.  metabolisme umum lavatory Tersebar di seluruh site, pada 

umumnya di setiap modul rumah, 

bangunan penunjang dan shelter 

7.  beribadah masjid Terletak di tengah-tengah site 

8.  jalan-jalan-duduk pedestrian Jalan yang menghubungkan tiap zona 

Jalan setapak 

Jalan lingkungan (muat mobil, motor, 

becak, sepeda, pejalan kaki) 

9.  bermain playground Tersebar di seluruh kawasan site, pada 

khususnya di area playground 

10.  makan minum cafetaria-restoran-

warung 

Di bangunan usaha dan kios 

11.  bermain air dermaga Di wilayah tepi sungai sebelah selatan 

site 

12.  menuju ke sungai dermaga Di wilayah tepi sungai sebelah selatan 

site 

13.  joging joging track Jalan setapak sepanjang jalur pejalan 

kaki 

14.  berobat klinik Di bangunan penunjang pelayanan 

umum 

15.  berkomunikasi internet-telepon Di bangunan penunjang pelayanan 

umum 

16.  buang sampah Tempat pengolahan 

sampah 

Tersebar di seluruh kawasan site 

Di bangunan penunjang pengolahan 

sampah 

Di bangunan manajemen lingkungan 

17.  parkir lapangan parkir Tersebar di seluruh kawasan site dan 

site sebelah timur dekat plaza, barat 

dekat bangunan manajemen perumahan 

di kompleks perumahanmodular 

Tabel V.7. Kegiatan Tambahan Yang Direncanakan 

Sumber: Dok.Pribadi 
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E. PENGELOMPOKAN RENCANA KEGIATAN 

1. Jenis Kegiatan yang Direncanakan 

Rencana kegiatan yang ada di Pengembangan Tepi Sungai Bengawan Solo terbagi 

menjadi area pengembangan utama dan sekunder: 

a. Kegiatan di area pengembangan utama 

1) Kegiatan Konservasi 

 Kegiatan Konservasi Lingkungan 

 Kegiatan Konservasi Sungai 

2) Penataan Hunian 

b. Kegiatan di area pengembangan sekunder 

3) Kelestarian Lingkungan dan Sosial 

4) Pengembangan Energi 

5) Pengembangan Rekreatif 

 Kegiatan Bermain & Hiburan 

 Kegiatan menikmati keindahan flora kawasan 

 Kegiatan perniagaan ikan 

c. Kegiatan penunjang & pelayanan umum 

d. Kegiatan service utilitas 

 

2. Pengelompokan Ruang dan Pola Kegiatan 

Penyusunan program kegiatan bertujuan mengelompokkan kegiatan berdasarkan jenis 

dan karakter kegiatan yang diwadahi serta persyaratan-persyaratan dalam menempatkan 

kelompok kegiatan yang terbentuk dalam Pengembangan Tepi sungai Bengawan Solo 

Dasar Pertimbangan: 

Berdasarkan sifat dan karakter masing-masing kegiatan tersebut, dihasilkan 

pengelompokkan kegiatan yang akan dijadikan dasar dan penataan massa bangunan 

yang terbagi dalam 4 zona yaitu:  

 Kegiatan Publik 

 Dalam zona publik terdapat ruang-ruang komunal yang usernya tidak dibatasi dan 

terbuka untuk kegiatan umum. 

 Kegiatan Semi Publik 

 Dalam zona semipublik terdapat ruang-ruang management Riverside development 

dan Perumahan-perumahan modular tertentu. 

 Kegiatan Privat 

 Dalam zona privat terdapat ruang perumahan modular. 
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 Kegiatan Servis 

 Kegiatan servis merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung sistem 

bangunan agar berjalan baik sesuai dengan fungsinya. 

 

3. Pelaku 

Pelaku Kegiatan 
Kegiatan 

Pengunjung 

Perorangan 
datang mengunjungi kelurga penghuni 

Keluarga 
Piknik, datang membeli hasil sungai 

Rombongan 
Piknik, datang membeli hasil sungai 

Penghuni 

dewasa 
bekerja 

remaja 
belajar-bekerja 

anak-anak 
belajar bermain 

Pengelola 

Pengelola perumahan 

pengelolaan administrasi perumahan dan 

fasilitasnya 

Pengelola Sungai & 

Lingkungan bertanggung jawab mengelola dan 

mengawasi operasional 
Pengelola energi 

Pelayanan Umum 
Melayani kebutuhan dasar penghuni 

service/pemeliharaan 
memelihara fasilitas 

 
Tabel V.8. Pelaku Kegiatan 

Sumber: Dok. Pribadi 
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4. Besaran Ruang 

Jenis Ruang standar Perhitungan flow Luas 

Area Pengembangan Primer: 

a. Blok perumahan modular 192 modul 

Ruang tidur 

2 ruang tidur untuk 

5 orang 

NAD 

Ukuran tempat 

tidur per orang 2 

x 0,9 

5 x 2 x 0,9 = 9 m2 40% = 3,6 m2 9 m2 + 3,6 m2 = 12,6 m2 

Ruang Tamu 

kapasitas 5 orang 

NAD 1,6 

m2/orang 

5 x 1,6 = 8 m2 10% = 0,8 m2 8 m2+ 0,8 m2 = 8,8 m2 

Ruang Keluarga 

kapasitas  5 orang 

NAD 1,6 

m2/orang 

5 x 1,6 = 8 m2 10% = 0,8 m2 8 m2+ 0,8 m2 = 8,8 m2 

Ruang Makan 

kapasitas 5 orang 

NAD 

Meja panjang 

untuk 6 orang 

lebar >1,8 m dan 

tinggi >1,95 m  

2 x 2,55 = 5,1 m2 30% = 1,6 m2 5,1 m2 + 1,6 m2 = 6,7 m6 

Dapur dengan 

perabot standar 

meja kompor, cuci 

piring, lemari 

NAD 

1,6 m2/orang 

Meja 0,6 x 2  = 

1,2 m2 

1,6 x 1 = 1,6 m2 

60% = 1,7 m2 1,2 m2 + 1,7 m2 + 1,6 m2 

= 4,5 m2 

KM/WC NAD bak mandi, 

kloset 

1,8 x 1,5 = 2,7 m2 30% = 0,8 m2 2,7 m2 + 0,8 m2 = 3,5 m2 

Ruang Cuci NAD 1,8 x 1,5 = 2,7 m2 30% = 0,8 m2 2,7 m2 + 0,8 m2 = 3,5 m2 

Teras asumsi 2 x 3 = 6 m2 20% = 1,2 m2 6 m2 + 1,2 m2= 7,2 m2 

b. Manajemen perumahan 

 R. Administrasi (10 org) 

 R. Staff Administrasi (20 

org) 

 R. Kabag Administrasi 

(5org) 

 R. Staff Informasi (10 org) 

 Desk Informasi (10 org) 

TSS 

2,4m2/o

rang 

 

 10 x 2,4m2 = 24m2 

 20 x 2,4m2 = 48m2 

 5 x 2,4m2 = 12m2 

 10 x 2,4m2 = 24m2 

 10 x 2,4m2 = 24m2 

Luas  = 132 m2 

30% x 132 m2 

= 39,6 m2 

132 m2+ 39,6 m2 = 

171,6 m2 

 Desk Kependudukan (10 

org) 

 R. Staff Kependudukan (10 

org) 

 R. Staff data & arsip (10 

org) 

 R. data & arsip (10 org) 

TSS 

2,4m2/o

rang 

 

 10 x 2,4m2 = 24m2 

 10 x 2,4m2 = 24m2 

 10 x 2,4m2 = 24m2 

 10 x 2,4m2 = 24m2 

Luas = 96m2 

30% x 96 m2 = 

28,8 m2 

96m2 x 28,8 m2 = 

124,8 m2 

 R.  Bagian Umum (20 org) 

 R. Staff Umum (20 org) 

 R. Kabag Umum (5 org) 

 Rest Room KM/WC (2 org) 

 Garasi 

 Pantry 

TSS 

2,4m2/o

rang 

NAD 

 

 20 x 2,4m2 = 48m2 

 20 x 2,4m2 = 48m2 

 5 x 2,4m2 = 12m2 

 2 x 1,5m2 = 3m2 

 4 x 5 m2  20m2 

 2 x 1,5m2 = 3m2 

 Luas = 134m2 

30% x 134m2 = 

40,2 m2 

134m2 + 40,2 m2 = 

174,2 m2 

 R. Rapat Utama 2 (200 

orang) 

TSS 1,5 

m2/oran

 200 x 1,5 = 300 m2  

 100 x 1,5 = 150 m2  

50 % x 1050 

m2 = 525 m2 

1050 m2 
 + 525 m2 = 
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 R. Persiapan2  (100 orang) 

 R.Tunggu 2 (50 orang) 

g 

 

 50 x 1,5 = 75 m2 

Luas =  2 x 525 m2 

= 1050 m2 

1575 m2 

 R. Tata Perumahan (20 

org) 

 R. Staff Tata Perumahan 

(20 org) 

 R. Kabag Tata Perumahan 

(5 org) 

 Rest Room KM/WC  (2 

org) 

 Garasi 

 Pantry 

TSS 

2,4m2/o

rang 

NAD 

 

 20 x 2,4m2 = 48m2 

 20 x 2,4m2 = 48m2 

 5 x 2,4m2 = 12m2 

 2 x 1,5m2 = 3m2 

 4 x 5 m2  20m2 

 2 x 1,5m2 = 3m2 

 Luas = 134m2 

30% x 134m2 = 

40,2 m2 

134m2 + 40,2 m2 = 

174,2 m2 

 R. Pemasaran  2 (5 orang) 

 R. Staff CS 2 (5 orang) 

 R. Staff Pemasaran (10 

org) 

 R. Kabag Pemasaran (5 

org) 

 R. Pemeliharaan (10 org) 

 R. Kabag Pemeliharaan (5 

org) 

 R. Personalia (5 org) 

 R. Server 

 Koperasi 

TSS 

2,4m2/o

rang 

NAD 

 

 2 (5 x 2,4) = 24 m2  

 2 (5 x 2,4) = 24 m2  

 10 x 2,4 = 24 m2  

 5 x 2,4 = 12 m2  

 10 x 2,4 = 24 m2  

 5 x 2,4 = 12 m2  

 5 x 2,4 = 12 m2  

 5 x 5 = 25 m2  

 2 x 3 = 6 m2  

Luas = 163 m2 

30% x 163m2 = 

48,9 m2 

163 m2 +48,9 m2 =  

211,9 m2 

 R. Staff Anggaran (10 org) 

 R. Anggaran (10 org) 

 R. Kabag Anggaran (5 org) 

 R. Accouting (10 org) 

TSS 

2,4m2/o

rang 

NAD 

 

 10 x 2,4 = 24 m2  

 10 x 2,4 = 24 m2  

 5 x 2,4 = 12 m2  

 10 x 2,4 = 24 m2  

Luas = 84 m2 

30% x 84m2 = 

25,2 m2 

84 m2 + 25,2 m2 = 

109,2 m2 

 Lavatory 4 area 

 Kapasitas 50 orang standar 

CCE  

 KM/WC (3m2/100org) 

 Urinoir 1,5 m2/25org 

 Wash basin (1,5m2/KM/WC) 

NAD  20 x 1,5 = 30 m2  

 6 x 1,5 = 9 m2  

 16 x 1,5 = 24 m2  

 Luas = 63 m2  

 

50% x 63m2 = 

31,5 m2 

63 m2 + 31,5 m2  = 

94,5 m2 

Pantry 3 area Asumsi 3 (5 x 5) = 45 m2 50% x 45m2 = 

22,5 m2 

45 m2 + 22,5 m2  = 

67,5 m2 

c. Manajemen Sungai dan Lingkungan 

 Pendaftaran (10 org) 

 Ruang Tunggu & Lobi (100 

org) 

TSS 

2,4m2/o

rang 

NAD 

1,6 

m2/org 

 10 x 2,4 = 24 m2  

 100 x 1,6 = 160 m2 

Luas = 184 m2 

 

100% x 184 m2  

= 184 m2 

184 m2 + 184 m2  = 

368 m2 

 R. Staff Karamba (20 org) 

 R.Karamba  (10 org) 

 R. Kabag Karamba (10 org) 

 R. Penyuluhan kecil (20 org) 

 R. Penyuluhan Besar (100 

org) 

TSS 

2,4m2/o

rang 

NAD 

1,6 

m2/org 

 20 x 2,4 = 48 m2  

 10 x 2,4 = 24 m2  

 10 x 2,4 = 24 m2  

 20 x 1,6 = 32 m2  

 100 x 1,6 = 160m2  

Luas = 288 m2  

30% x 288 m2 

= 86,4 m2 

288 m2 + 288 m2 = 

374,4 m2 

 Ruang Pertemuan (200 

orang) 

TSS 1,5 

m2/oran

g 

 200 x 1,5 = 300 m2  50 % x 300 m2 

= 150 m2 
300 m2 + 150 m2 = 

450 m2 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Pengembangan Tepi Sungai Bengawan Solo (Bengawan Solo Riverside Development) 

 
 

 I - 171 

Agnis Falah H – I0205026 

 
 

 

 Laboratorium 

 R. Arsip 

Asumsi  8 x 8 = 64 m2 

 8 x 8 = 64 m2 

Luas = 128 m2 

50% x  128 

m2= 64 m2   

128 m2 + 64 m2  = 192 

m2   

 R. Staff Peralatan (10 org) 

 R. Peralatan 

 R. Penyimpanan  

TSS 

2,4m2/o

rang 

Asumsi 

 10 x 2,4 = 24 m2  

 8 x 8 = 64 m2 

 8 x 8 = 64 m2 

Luas = 152 m2 

50% x  152 

m2= 76 m2   

 152 m2 +  76 m2  = 

228 m2   

 R. Informasi 

 R. Keamanan 

 R. Kontrol & CCTV 

 R. Komunikasi 

Asumsi  5 x 5 = 25 m2  

 5 x 5 = 25 m2  

 5 x 5 = 25 m2  

 3x 3 = 9 m2  

Luas = 84 m2 

50% x  84 m2= 

42 m2   

84 m2 +  42 m2  = 126 

m2   

 R. Administrasi (5 org) 

 R. Tata Usaha (5 org) 

 R. Anggaran (10 org) 

TSS 

2,4m2/o

rang 

 

 5 x 2,4 = 12 m2  

 5 x 2,4 = 12 m2  

 10 x 2,4 = 24 m2  

Luas = 48 m2 

30% x 48 m2 = 

14,4 m2 

48 m2 +  14,4 m2  = 

62,4 m2   

 Bank & ATM 2 Asumsi 2 (3 x 2) = 12 m2 100% x 12 m2= 

12 m2   

12 m2 + 12 m2 = 24 m2 

 R. Staff Peralatan (10 org) 

 R. peralatan 

 R. Penyimpanan & Garasi 

TSS 

2,4m2/o

rang 

Asumsi 

 10 x 2,4 = 24 m2  

 8 x 8 = 64 m2 

 8 x 8 = 64 m2 

Luas = 152 m2 

50% x  152 

m2= 76 m2   

 152 m2 +  76 m2  = 

228 m2   

 R. Bagian Irigasi (10 org) 

 R. Bagian Pertamanan (10 

org) 

 R. Staff Lingkungan 2 (10 

org) 

 R. Kabag Lingkungan (5 

org) 

TSS 

2,4m2/o

rang 

 

 10 x 2,4 = 24 m2  

 10 x 2,4 = 24 m2  

 10 x 2,4 = 24 m2  

 2 x 10 x 2,4 = 48 

m2  

Luas = 120 m2  

30% x 120 m2 

= 36 m2 

120 m2 +  36 m2  = 

156 m2   

 R. Staff Sungai 2 (10 org) 

 R. Kabag Sungai (5 org) 

 R. Pemeliharaan (10org) 

TSS 

2,4m2/o

rang 

 

 2 x 10 x 2,4 = 48 

m2  

 5 x 2,4 = 12 m2  

 10 x 2,4 = 24 m2 

Luas = 96 m2 

30% x 96 m2 = 

28,8 m2 

84 m2 +  28,8 m2  = 

112,8 m2   

 Lavatory 4 area 

 Kapasitas 50 orang standar 

CCE  

 KM/WC (3m2/100org) 

 Urinoir 1,5 m2/25org 

 Wash basin (1,5m2/KM/WC) 

NAD  20 x 1,5 = 30 m2  

 6 x 1,5 = 9 m2  

 16 x 1,5 = 24 m2  

Luas = 63 m2  

 

50% x 63m2 = 

31,5 m2 

63 m2 + 31,5 m2  = 

94,5 m2 

Pantry 3 area Asumsi 3 (5 x 5) = 45 m2 50% x 45m2 = 

22,5 m2 

45 m2 + 22,5 m2  = 

67,5 m2 

d. Manajemen Energi 

 R. Informasi 

 R. Keamanan 

 R. Kontrol & CCTV 

 R. Komunikasi 

 R. Pengawas 

 R. Media Center 2 

Asumsi  5 x 5 = 25 m2  

 5 x 5 = 25 m2  

 5 x 5 = 25 m2  

 3x 3 = 9 m2  

 5 x 5 = 25 m2  

 3x 3 = 9 m2  

Luas = 118 m2 

50% x  118 

m2= 59 m2   

118 m2 +  59 m2  = 

117 m2   

 R. Staff Peralatan (10 org) 

 R. Peralatan 

TSS 

2,4m2/o

 10 x 2,4 = 24 m2  

 8 x 8 = 64 m2 

50% x  152 

m2= 76 m2   

 152 m2 +  76 m2  = 
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 R. Mesin  rang 

Asumsi 

 8 x 8 = 64 m2 

Luas = 152 m2 

228 m2   

 R. Administrasi (5 org) 

 R. Tata Usaha (5 org) 

 

TSS 

2,4m2/o

rang 

 

 5 x 2,4 = 12 m2  

 5 x 2,4 = 12 m2  

Luas = 24 m2 

30% x 24 m2 = 

7,2 m2 

24 m2 +  7,2m2  = 31,2 

m2   

 R. Energi Air 

 R. Staff Teknisi 

 R. Kontrol Energi Air 

 R. Kontrol Energi Matahari 

 R. Kontrol Energi Angin 

 Laboratorium 

 R. Data 

 R. Staff Pengawasan 

 R. Kontrol Distribusi 

 R. Kontrol Utama 

TSS 

2,4m2/o

rang 

asumsi 

 8 x 8 = 64 m2  

 8 x 8 = 64 m2   

 8 x 8 = 64 m2  

 8 x 8 = 64 m2 

 8 x 8 = 64 m2 

 10 x 10 = 100 m2 

 8 x 8 = 64 m2 

 8 x 8 = 64 m2 

 8 x 8 = 64 m2 

 8 x 8 = 64 m2 

Luas = 676 m2 

30% x 676 m2 

= 202,8 m2 

676 m2 +  202,8 m2  = 

878,8 m2   

 Ruang Pertemuan (200 

orang) 

 

TSS 1,5 

m2/oran

g 

 200 x 1,5 = 300 m2  50 % x 300 m2 

= 150 m2 
300 m2 + 150 m2 = 

450 m2 

 R. Staff Pemeliharaan (10 

org) 

 R. Staff Teknisi (10 org) 

 R. Kabag Pemeliharaan (5 

org) 

TSS 

2,4m2/o

rang 

 

 10 x 2,4 = 24 m2  

 10 x 2,4 = 24 m2 

 5 x 2,4 = 12 m2  

Luas = 60 m2 

30% x 60 m2 = 

18 m2 

60 m2 +  18 m2  = 78 

m2   

 R. Staff Energi (10 org) 

 R. Kabag energi (5 org) 

 R. Anggaran (10 org) 

 R. Kabag Anggaran (5 org) 

TSS 

2,4m2/o

rang 

 

 10 x 2,4 = 24 m2  

 5 x 2,4 = 12 m2  

 10 x 2,4 = 24 m2 

 5 x 2,4 = 12 m2  

Luas = 72 m2 

30% x 72 m2 = 

21,6 m2 

72 m2 +  21,6 m2  = 

73,6 m2   

 Lavatory 4 area 

 Kapasitas 50 orang standar 

CCE  

 KM/WC (3m2/100org) 

 Urinoir 1,5 m2/25org 

 Wash basin (1,5m2/KM/WC) 

NAD  20 x 1,5 = 30 m2  

 6 x 1,5 = 9 m2  

 16 x 1,5 = 24 m2  

Luas = 63 m2  

 

50% x 63m2 = 

31,5 m2 

63 m2 + 31,5 m2  = 

94,5 m2 

Pantry 3 area Asumsi 3 (5 x 5) = 45 m2 50% x 45m2 = 

22,5 m2 

45 m2 + 22,5 m2  = 

67,5 m2 

Kegiatan di area pengembangan sekunder 

 Plaza 

Kapasitas 1/8 dari jumlah 

pengunjung terbanyak hari 

biasa (2000 org) = 250 org  

NAD 

1,2 

m2/org 

 250 x 1,2 m2  = 305 

m2 

100% x  305 

m2  = 305 m2 

305 m2 + 305 m2  = 

610 m2 

 Shelter 10 

 KM/WC 40 

 Washbasin 40 

NAD  10 x 10 x 10 = 

1000 m2 

 40 x 1,5 = 60 m2 

 40 x 1,5 = 60 m2 

Luas= 1120 m2 

50% x 1120 m2 

= 560 m2 

1120 m2+  560 m2= 

1680 m2 

 

 Pedestrian dan jalan kondisional 

 Karamba kondisional 
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 Dermaga kondisional 

 Kios-kios 23 x 3 asumsi 23 x 3 x 3 x 4 = 828 

m2   

50% x 828m2 = 

414 m2 

828 m2 + 414 m2  = 

1242 m2  

 Penjualan Ikan 

 R. Pengolahan Ikan 

 R. Penyimpanan 

asumsi  10 x 10= 100 m2 

 5 x 5= 50 m2 

 5 x 5= 50 m2 

 Luas =  200 m2 

 

 

50% x 200m2 = 

100 m2 

200 m2 + 100 m2  = 

300 m2 

       

Kegiatan penunjang & pelayanan umum 

 Pendaftaran (10 org) 

 Ruang Tunggu & Lobi (100 

org) 

TSS 

2,4m2/o

rang 

NAD 

1,6 

m2/org 

 10 x 2,4 = 24 m2  

 100 x 1,6 = 160 m2 

Luas = 184 m2 

 

100% x 184 m2  

= 184 m2 

184 m2 + 184 m2  = 

368 m2 

 R. Pelayanan Telepon 

 R. Pelayanan Internet 

 R. Kursus & Pelatihan 2 

 R. Kursus  &Pelatihan Besar 2 

asumsi  5 x 5 = 25 m2 

 5 x 5 = 25 m2 

 2 x 5 x 5 = 50 m2 

 2 x 10 x 5 = 100 

m2 

Luas = 200 m2 

100% x 200 m2 

= 200 m2 

200 m2 +  200 m2 = 

400 m2 

 R. Kelas TK 3 

 Ruang Guru & Kepala TK (6 

org) 

Asumsi 

TSS 

2,4m2/o

rang 

 

 3 x 5 x 10 = 150 

m2 

 6 x 2,4 = 14,4 m2 

Luas =  164,4 m2 

50 % x 164,4 

m2 = 82,2 m2 

164,4 m2  + 82,2 m2 = 

246,6 m2 

 Ruang Pertemuan (200 

org) 

 

TSS 1,5 

m2/oran

g 

 200 x 1,5 = 300 m2  50 % x 300 m2 

= 150 m2 
300 m2 + 150 m2 = 

450 m2 

 Bank & ATM 4 Asumsi 4 (3 x 2) = 24 m2 100% x 12 m2= 

24 m2   

24 m2 + 24 m2 = 48 m2 

 R. Informasi (10 org) 

 R. Administrasi (10 org) 

 R. Staff Admnistrasi (10 org) 

 R. Kabag Administrasi (5 

org) 

TSS 

2,4m2/o

rang 

 

 10 x 2,4 = 24 m2  

 10 x 2,4 = 24 m2  

 10 x 2,4 = 24 m2  

 5 x 2,4 = 12 m2  

Luas = 96 m2 

30% x 96 m2 = 

28,8 m2 

96 m2 +  28,8m2  = 

124,8 m2   

 Apotik 

 R. Konsultasi 4 

 R. Penyimpanan 

 Bangsal Rawat (30) 

 R. Staff Klinik 2 (10 org) 

 R. Direktur Klinik (5 org) 

 Rest Room KM/WC  (2 org) 

 Garasi 

 Pantry 

TSS 

2,4m2/o

rang 

NAD 

Ruang 

konsult

asi min 

6m2 

Ukuran 

tempat 

tidur 2 

x 0,9 / 

org 

 3 x 2 = 6 m2 

 4x 6 = 24 m2 

 5 x 5 = 25 m2 

 30 x  2 x 0,9 = 54 

m2 

 2 x 10 x 2,4 = 48 

m2 

 5  x 2,4 = 12 m2 

 2 x 1,5 = 3 m2 

 4 x 5 m2  20 m2 

 2 x 1,5m2 = 3 m2 

Luas  = 195 m2 

50% x 195 m2 

= 97,5 m2 

195 m2 + 97,5 m2 = 

292,5 m2 
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 R. Staff Pemasaran (10 org) 

 R. Kabag Pemasaran (5 org) 

 R. Pemeliharaan (10 org) 

 R. Kabag Pemeliharaan (5 

org) 

TSS 

2,4m2/o

rang 

 

 10 x 2,4 = 24 m2  

 5 x 2,4 = 12 m2  

 10 x 2,4 = 24 m2 

 5 x 2,4 = 12 m2  

Luas = 72 m2 

30% x 72 m2 = 

21,6 m2 

72 m2 +  21,6 m2  = 

73,6 m2   

 R. Staff Anggaran (10 org) 

 R. Anggaran (10 org) 

 R. Kabag Anggaran (5 org) 

 R. Accouting (10 org) 

TSS 

2,4m2/o

rang 

NAD 

 

 10 x 2,4 = 24 m2  

 10 x 2,4 = 24 m2  

 5 x 2,4 = 12 m2  

 10 x 2,4 = 24 m2  

Luas = 84 m2 

30% x 84m2 = 

25,2 m2 

84 m2 + 25,2 m2 = 

109,2 m2 

 Lavatory 4 area 

 Kapasitas 50 orang standar 

CCE  

 KM/WC (3m2/100org) 

 Urinoir 1,5 m2/25org 

 Wash basin (1,5m2/KM/WC) 

NAD  20 x 1,5 = 30 m2  

 6 x 1,5 = 9 m2  

 16 x 1,5 = 24 m2  

Luas = 63 m2  

 

50% x 63m2 = 

31,5 m2 

63 m2 + 31,5 m2  = 

94,5 m2 

Pantry 3 area Asumsi 3 (5 x 5) = 45 m2 50% x 45m2 = 

22,5 m2 

45 m2 + 22,5 m2  = 

67,5 m2 

e. Kegiatan service 

 Masjid 1000 org 

 2 area KM/WC & wudhu 

Kapasitas 50 orang standar 

CCE , KM/WC 

(3m2/100org) 

NAD 

1,2 m2/org 

 1000 x 1,2 = 

1200 m2 

 2 x 20 x 1,2 = 48 

m2 

 2 x 4 x 1,5 = 12 

m2 

Luas = 1260 m2 

40% x 1260 m2 

= 504 m2  

1260 m2 + 504 m2  = 

1764 m2 

1) Glass House 6 Asumsi 6 x 8 x 8 = 384 m2 100% x 384 m2 

= 384 m2 

384 m2 + 384 m2  = 

768 m2 

2) Spot Kincir Angin Asumsi  20 x 8 x 2 = 480 m2 100% x 480 m2 

= 480 m2 

480 m2 + 480 m2  = 

960 m2 

3) Bendungan Air Asumsi 100 x 20 = 2000 m2 50% x 2000 m2 

= 1000 m2 

2000 m2 + 1000 m2  

= 3000 m2 

4) Spot Photovoltaic Asumsi 400 x 3 x 1 = 1200 

m2 

20% x 1200 m2 

= 240 m2 

1200 m2 + 240 m2  = 

1440 m2 

5) Parkir Motor 

6) Parkir Mobil 

7) Parkir Sepeda & Becak 

NAD  1000 x 2,2 x 0,7 

= 1203 m2  

 300 x 3 x 5 = 

4500 m2  

 200 x 2,2 x 1,5 = 

660 m2  

Luas = 6363 m2 

 

50% x 6363 m2 

= 3181,5 m2 

6363 m2 + 3181,5 m2  

= 9544,5 m2 

  

Jumlah Luasan Total 
41.301,662 m2 

 

 

Tabel V.9. Besaran Ruang 

Sumber: Dok. Pribadi 
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5. Zonifikasi Ruang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.a. Zonifikasi Ruang Area Pengembangan Primer 

Fasilitas yang direncanakan pada Pengembangan Tepi Sungai Bengawan Solo 

yang termasuk dalam area pengembangan primer ini dikelompokkan menjadi 4 

zone, yaitu: 

 Zone Kompleks Perumahan  

 Zone Manajemen Perumahan 

 Zone Manajemen Sungai & Lingkungan  

 Zone Manajemen Energi 

5.b. Zonifikasi Ruang Area Pengembangan Sekunder 

Fasilitas dalam area pengembangan sekunder bertujuan untuk wahana rekreasi 

dan hiburan dengan memanfaatkan space yang ada, yang dimanfaatkan untuk:  

 Plaza 

 Shelter 

 Pedestrian & jalan 

Gambar V.10. Zoning Ruang 

Sumber: Dok. Pribadi 

Plaza Penerima 

Manajemen Sungai + 

Lingkungan & energi 

Playground 

& Shelter 

Masjid & Massa 

Pelayanan Umum 

Manajemen & Kompleks 

Perumahan Modular  

Area Karamba, 

Kios & Dermaga 

Glass House 
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 Karamba & Dermaga 

 Tempat penjualan & Kios 

5.c. Zonifikasi Ruang Penunjang & Pelayanan Umum 

 Secara Khusus diwadahi dalam satu massa bangunan yang terletak di tengah-

tengah site untuk memudahkan akses karena site berbentukpanajang atau linier. 

5.d. Zona Service 

 Masjid Terletak di tengah- tengah site untuk memudahkan akses karena site 

berbentuk panajang atau linier. 

 Glass House fungsinya sebagai wadah penunjang pengolahan limbah, 

sampah, air kotor dan air bersih. Bisa dikatakan sebagai wadah teknis 

utilitas kawasan yang terletak di area terpisah dari zona primer maupun 

sekunder. 

 Spot Kincir Angin terletak di plaza dan dekat bendungan untuk mencari 

karakter site yang banyak tertiup angin kencang 

 Bendungan Air fungsinya sekaligus sebagai pembangkit listrik tenaga air 

sekaligus pengendali debit air sungai agar tidak terjadi banjir di hilir. 

 Spot Photovoltaic tersebar di atap perumahan modular. 

 Parkir tersebar di seluruh site 

 

 

F. PENANGANAN SUNGAI 

1. Program Kali Bersih (PROKASIH) 

Program Kali Bersih yang ditujukan untuk sungai-sungai di Indonesia memang 

mengusahakan kondisi fisik dan non-fisik sungai agar berkualitas baik, menjadi 

drainase kota, sumber air, kawasan sabuk hijau. Sungai Bengawan Solo juga 

memiliki PROKASIH yang dijalankan oleh pemda setempat (dalam hal ini 12 kota 

dan kabupaten) bersama perum jasa tirta untuk mewujudkan Bengawan Solo yang 

bersih. Diantara tarik-menarik 12 pemda dan pemkot serta perum jasa tirta itulah 

program ini berjalan tidak sesuai dengan harapan.  

Rumitnya birokrasi dan berbagai kepentingan yang ada dalam penanganan sungai 

Bengawan Solo menjadikannya bagai sebuah paradoks. Terkadanag air yang 

dikandungnya sangat dirindukan bagi kehidupan sebagian besar masyarakat di 12 

Kabupaten/Kota di pulau Jawa. Namun, ia bias berubah menjadi sumber malapetaka 

dengan banjir yang bias saja menenggelamkan muka daratan sepanjang alirannya. 

Hampir 91% air Bengawan Solo digunakan untuk pertanian, 2,6% untuk PDAM serta 
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2% untuk industri.
26

 Namun, dengan beban penyediaan air yang sebanyak itu ternyata 

Bengawan Solo juga memiliki sejumlah masalah, antara lain: 

 Erosi yang terjadi sejak dari kawasan hulu yang terlihat dengan keruhnya warna 

air sungai ketika musim penghujan. Material yang berasal dari tepi atau tebing 

sungai tersuspensi dalam air sungai tersebut yang disebabkan karena kurangnya 

penutupan kawasan hulu oleh vegetasi tanaman keras di tepiannya.
27

 

 Sedimentasi yang parah di Bendungan Serbaguna Wonogiri atau Waduk Gajah 

Mungkur. Sedimentasi juga terjadi di  Bendung Colo, Sukoharjo hingga muara 

sungai. Sedimentasi ini banyak disumbang oleh erosi tebing sungai atau 

longsoran akibat kegagalan lereng. 

 Maraknya penambangan pasir secara masif menggunakan mesin sedot. Lubang 

dalam sungai mengakibatkan ketidakstabilan tebing yang memperparah longsor. 

 Banjir di lembah Bengawan Solo akibat dari pendangkalan sungai, waduk dan 

bendungan. 

 Pencemaran oleh limbah domestik, maupun industri. 

 bahan baku air untuk sejumlah instalasi pengolahan air minum (IPA) tidak 

memenuhi syarat karena buruknya kualitas air. 

 Pencemaran yang terjadi di muara berdampakpada berkurangnya vegetasi 

mangrove hingga produksi perikanan menurun. 

 

2. Rekomendasi Penyelamatan Bengawan Solo, antara lain:  

a. Pintu pengawasan dan pemantauan terhadap kegiatan penambangan pasir dan 

batu di sepanjang Bengawan Solo, baik mengenai jumlah lokasi penambangan, 

jumlah penambang dan jenisnya (manual atau mesin sedot), serta volume hasil 

tambangnya. 

b. Perlu pemantauan terhadap elevasi dasar sungai, baik di lokasi penambangan 

pasir maupun sirtu, serta elevasi dasar sungai di lokasi bangunan air. 

c. Perlu pengelolaan DAS Bengawan Solo, antara lain dengan penataan pola 

penggunaan lahan dan pembuatan teras. 

d. Perlu upaya penyadaran penduduk akan pentingnya menjaga kualitas lingkungan 

di bagian hulu, dengan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan 

DAS Bengawan Solo. Misalnya dengan meminta penduduk untuk tidak 

melakukan kegiatan pertanian di tepi sungai hingga jarak 50 meter untuk sungai 

di wilayah perkotaan dan 100 meter untuk sungai di wilayah pedesaan, yang 

                                                           
26 Tugas Akhir, Eksperimen Arsitektur Urban Desain: Kali Pepe sebagai Ruang Pelengkap Gaya Hidup Kota, Jefri Nur Arifin 

I0202058 FT Arsitektur UNS 
27 Ekspedisi Bengawan Solo, Kompas 2007 
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termasuk dalam kawasan sabuk hijau, dan mengajak mereka untuk melakukan 

penghijauan. Selain itu, menggunakan tanaman untuk tujuan konservasi, seperti 

bambu dan alang-alang yang dipadu dengan tanaman tahunan seperti tanaman 

buah-buahan dan tanaman kayu. Dengan demikian, hasilnya boleh dinikmati 

oleh masyarakat, dengan pembagian hasil yang seadil-adilnya, yang diatur oleh 

masyarakat itu sendiri dan dalam pengawasan pemda setempat. Kegiatan 

penghijauan akan dapat meningkatkan cadangan air tanah di lingkungan 

setempat sehingga dapat menghindari terjadinya kekeringan pada musim 

kemarau dan banjir pada musim hujan. Akibat lebih jauh adalah kegiatan 

penyebrangan sungai tetap dapat berlangsung dengan aman. 

e. Perlu dibuat peraturan tentang tata cara penebangan pohon, yaitu bahwa setiap 

penebangan pohon harus diikuti dengan penanaman bibit pohon yang sama atau 

sejenis dan jumlah yang ditanam harus sama dengan jumlah yang ditebang. 

f. Perlu bangunan-bangunan pelindung sungai, misalnya talut. 

g. Perlu pengawasan yang ketat terhadap industri dan kegiatan lain, misal kegiatan 

peternakan dalam skala besar agar mengolah limbahnya terlebih dahuliu 

sebelum dibuang ke sungai. Dengan demikian, kualitas air sungai tidak menurun 

dan tidak membahayakan kehidupan biota perairan di dalamnya dan kehidupan 

manusia pengguna air tersebut sehingga pendapatan masyarakat dari sektor 

perikanan tidak makin menurun. 

h. Perlu upaya peningkatan cadangan air tanah di sekitar DAS Bengawan Solo 

dengan cara lain selain penghijauan, antara lain dengan imbauan kepada 

masyarakat untuk membuat sumur resapan di bangunan rumah yang mereka 

dirikan, membuat embung untuk menampung air hujan, atau membuat kolam 

ikan bagi masyarakat di pedesaan yang memiliki lahan cukup luas. Selain itu, 

mengimbau masyarakat untuk tidak menutup seluruh permukaan halamannya 

dengan semen, tetapi menggantinya dengan menanami rumput atau pemasangan 

paving sehingga air hujan masih dapat meresap ke dalam tanah. 

i. Perlu penyuluhan tentang teknik bercocok tanam yang baik dan benar, terutama 

dalam hal pemberian pupuk, untuk menghindari terjadinya eutrofikasi di bagian 

hilir sungai. 

j. Mencoba memberikan dukungan adanya kerja sama antara pemda dan 

masyarakat dalam pengelolaan Bengawan Solo. 

k. Ada pembagian yang jelas tugas pokok dan fungsi dari pemda dan Perum Jasa 

Tirta tentang kegiatan Program Kali bersih atau Prokasih. 
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Bengawan Solo merupakan tugas dari Perum Jasa Tirta, sedangkan anak sungai 

Bengawan Solo yang berjumlah tujuh untuk sumbangan ke waduk Wonogiri dan 

10 anak sungai di wilayah Sukoharjo serta anak sungai di wilayah Sragen, 

Ngawi, Blora, Bojonegoro, Lamongan, Tuban merupakan peran pemda dalam 

kegiatan Prokasih. 

l. Mungkin perlu koordinasi supaya tidak terjadi tumpang tindih di antara dinas 

terkait, yaitu Bapedal Provinsi Jateng dan Jatim, PPLH regional Jawa, maupun 

Proyek Bengawan Solo, Balai Sungai, dan istansi lainnya.   

m. Harapannya detail “engineering design” pembuatan dam diarahkan senada 

dengan kegiatan Departemen Pekerjaan Umum. 

n. Keenam anak sungai yang masuk waduk (Kali Keduang, Kali 

Wiraka/Tirtomoyo, Klai Temon, Kali Malangan, Kali Ngunggahan, dan Kali 

Wuryantoro) perlu diperhatikan sedimen, reboisasi, dan kualitasnya. Sepuluh 

anak sungai dari wilayah Sukoharjo serta anak sungai di Karanganyar sudah 

menjadi perhatian, terutama kualitas air mengenai BOD/COD, logam berat, 

pestisida, dan sisa pupuk kimia yang diduga berasal dari tambang emas rakyat di 

Desa Jendi, Kecamatan Selogiri, yang muaranya di Bengawan Solo. Adanya 

industri tekstil dan batik, industri kimia skala besar, ataupun industri rumah 

tangga di wilayah Sukoharjo, Surakarta, Karanganyar perlu mendapatkan 

perhatian serius karena ada rencana bahwa air di Bengawan Solo di wilayah 

Jurug diambil sebagai bahan baku air minum dan industri. 

o. Perlu sanksi yang berat bagi perusahaan yang melanggar izin pembuangan 

limbah ke sungai. 

p. Perlu ada bukti Surat Keputusan Bupati Wonogiri, Sukoharjo, Sragen, Ngawi, 

Blora, Bojonegoro, Lamongan, dan Tuban, untuk anak sungai yang hilirnya ke 

Sungai Bengawan Solo dalam hal penyelenggaraan Prokasih. 

q. Pemonitoran dan evaluasi dilakukan secara rutin dan hasilnya diumumkan ke 

publik. 

 

3. Perang Air (Tirta Yudha) 

Pada dasarnya banjir adalah jumlah air yang berlebih di permukaan bumi, Indonesia 

adalah salah satu Negara yang berlangganan banjir tiap tahunnya. Sebenarya ini 

merupakan potensi yang luar biasa bahwa betapa kaya negeri katulistiwa ini akan air 

sebagai sumber kehidupan. Berdasarkan buku “Water Wars” karya Vandhana Shiva 

sangat mungkin terjadi perang karena air. Krisis air terjadi karena debitnya susut atau 

pencemaran dimana-mana. Genderang perang pun kini telah terdengar dengan 
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berkibarnya bendera privatisasi air. Solo sebagai kota Bengawan seharunya 

merencanakan kemungkinan terburuk itu. Penyimpanan air adalah salah satu 

solusinya. Membangun penampungan air di permukaan tanah jelas tidak 

memungkinkan di Solo karena land used tata ruang kota yang sudah ada terlalu 

sempit
28

. Hal ini bisa dilakukan dengan penampung air di bawah tanah atau 

bendungan sepanjang sungai Bengawan Solo yang terpadu. 

 

4. Karamba Ikan
29

 

Karamba jaring apung adalah sebentuk wadah yang dilayangkan di dalam air. Wadah 

itu, semua sisi dan dasarnya diselubungi oleh jaring yang berfungsi untuk menahan 

ikan di dalamnya tetapi masih memungkinkan terjadinya pertukaran air secara bebas. 

Upaya pemanfaatan sungai, danau dan waduk dengan memelihara ikan di dalam 

Karamba sangat prosfektip untuk dikembangkan, baik sebagai pekerjaan utama 

maupun sampingan. 

Budidaya ikan dalam Karamba akan tumbuh dengan cepat jika dilakukan 

pemeliharaan secara intensif dengan memberikan makanan tambahan. Agar harga 

ikan tidak jatuh saat panen, calon pembeli harus diberitahu beberapa hari sebelum 

panen dilakukan, sehingga ikan yang dijual masih dalam keadaan segar. 

 

Keuntungan Karamba
30

 

Budi daya perikanan sistem keramba, merupakan teknologi sederhana yang sesuai 

untuk 

pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya perairan umum seperti waduk, danau, 

rawa, dan sungai. Teknologi sistem keramba ini dapat diterapkan pada petani dengan 

skala kecil dan modal yang terbatas. 

Budi daya ikan sistem keramba, secara teknis, ekologis, dan sosial ekonomis tampak 

memiliki banyak keunggulan dan keuntungan seperti dalam Schmittou (1991): 

 sistem keramba ini tidak bersaing dengan sistem produksi lainnya seperti mina 

padi, 

 dapat diterapkan untuk semua spesies ikan budi daya, 

                                                           
28 Tugas Akhir, Eksperimen Arsitektur Urban Desain: Kali Pepe sebagai Ruang Pelengkap Gaya Hidup Kota, Jefri Nur Arifin 
I0202058 FT Arsitektur UNS 
29 www.deptan.go.id  , narasumber: 

 -Dr. Ayi Kusmayadi, National Field Manager  
-Nasrun Zakaria, Rokan Hulu District Coordinator 

-Admiral, Field Technician (Fishery extension) 

-Jon Nafri Caniago Field Technician (Agricultural extension) 
30 Schmittou, 1991 
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 ideal diterapkan untuk pengelolaan perairan untuk alami yang hasil perikanannya 

rendah (waduk, sungai, muara dan lain-lain), 

 teknologinya sangat sederhana, 

 tidak memerlukan modal tinggi,  

 secara ekonomi dan teknologi dapat diterapkan untuk semua lapisan masyarakat, 

 lebih sesuai dari pada budidaya tradisional dalam menandingi produksi untuk 

memenuhi permintaan pasar di perairan yang tersedia dekat pasar  

 

G. PENANGANAN HUNIAN 
31

 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Dinas Perumahan Kota Solo, 

pemukiman marginal/kumuh yang timbul di kota Surakarta memiliki karakteristik: 

 Kondisi fisik lingkungan yang tidak memenuhi kriteris syarat teknis dan 

kesehatan yaitu tidak atau kurang tersedianya prasarana, fasilitas dan utilitas 

lingkungan. 

 Kondisi bangunan yang sangat buruk serta bahan bangunan yang dipakai adalah 

bahan bangunan yang bersifat semipermanen. 

 Kepadatan bangunan dengan koefisien dasar bangunan (KDB) lebih besar dari 

yang diijinkan dengan kepadatan penduduk tinggi (lebih dari 500 jiwa per Ha). 

 Fungsi-fungsi kota yang bercampur aduk dan tidak teratur, seperti kegiatan 

komersil yan gmampu menggeser kegiatan perumahan, penggunaan lahan yang 

kurang tepat, dsb. 

Hunian yang layak adalah hak setiap penduduk di negeri ini. Sudah sepantasnya 

pemerintah bertanggungjawab atas terpenuhinya hak tersebut. Sementara lahan 

pemukiman di kota Solo semakin menyempit, pemukiman marginal/kumuh semakin 

meluas terutama di ruang abu-abu kota Solo misalnya di kawasan bantaran sungai. 

Terdapat 29.958 Ha wilayah Solo yang memiliki kawasan kumuhdan tersebar di 

seluruh bagian kota, dihuni oleh sekitar 1.969 KK atau 9.698 jiwa tersebar di 15 titik 

32
. Lingkungan marginal tumbuh akibat arus urbanisasi dimana gemerlap kota Solo 

adalah magnetnya. Solusi pemukiman ini seharusnya ditangani secara komprehensif  

oleh segenap elemen pemerintah  Solo Raya bukan pemerintah kota Solo saja. 

Relokasi hunian marginal dapat dilakukan secara simbiosis mutualisme antar wilayah 

administrasi kota. Kota-kota Solo Raya (Klaten, Sukoharjo, Sragen, Wonogiri, 

Boyolali, Karanganyar) diperkirakan ke depan semakin berkembang sehingga warga 

illegal yang menempati kawasan marginal akan kembali ke asalnya atau minimal bisa 

                                                           
31 Tugas Akhir, Eksperimen Arsitektur Urban Desain: Kali Pepe sebagai Ruang Pelengkap Gaya Hidup Kota, Jefri Nur Arifin 

I0202058 FT Arsitektur UNS 
32 CDS (City Development Strategy) kota Surakarta 2003 
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Gambar V.12. Perahu Kayu Tradisional 

Sumber: berbagai sumber 

menekan arus urbanisasi. Jumlah hunian untuk relokasi warga marginal sebaiknya 

bersifat fleksibel (bisa ditambah atau dikurangi)  sehingga dapat disesuaikan dengan 

kuantitas penduduk kota yang masih belum memiliki rumah dan tidak terjadi 

kemubadziran ruang untuk hunian. Belajar dari rumah susun yang tidak laku, kualitas 

juga harus dipertimbangkan dalam perencanaan hunian. Peruntukan lahan dalam tata 

ruang kota juga harus diperhitungkan secara efektif dan efisien 

 

H. ENERGI ALTERNATIF (Mekanikal-Elektrikal) 

Sesuai dengan esensi perancangan Pengembangan Tepi Sungai Bengawan Solo maka 

perencanaan sistem mekanikal elektrikal dalam massa bangunan dan lingkungannya 

harus sesuai dengan prinsip Arsitektur Berkelanjutan, yaitu dengan penghematan 

penggunaan energy listrik dan penggunaan sumber energi listrik baru sehingga dapat 

mengurangi beban listrik.  

Pemasangan jaringan listrik dapat digambarkan pada skema berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. CITRA DAN PENAMPILAN FISIK BANGUNAN 

Fisik Bangunan merupakan analogi bentuk Perahu Kayu yang sering digunakan 

masyarakat untuk menyebrang sungai Bengawan Solo. Perahu Kayu sederhana yang 

berujung lancip dengan bentuk dasar geometris SEGITIGA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar V.11. Skema Pemasanagan Jaringan Listrik 

Sumber: Dok. Pribadi 
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Gambar V.13. Transformasi Bentuk 

Sumber: dokumentasi pribadi 

 

Sifat Bentuk Geometri SEGITIGA : 

 Bentuk ekspresif, kuat, stabil, dinamis dan ekspresi mental serta tidak bisa 

disederhanakan lagi. 

 Tampak seimbang dan dalam titik kritisnya cenderung jatuh pada salah satu 

sisinya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tampilan Bangunan Utama adalah modular housing yang berbentuk geometris segi 

empat. Pola tata massa bangunan berkomposisi linier mengikuti bentuk site yang 

memanjang sepanjang segmen sungai Bengawan Solo. Tercipta oleh pola jalan yang 

berkelak-kelok, menganalogikan alur sungai Bengawan Solo yang tidak lurus  dari 

hulu sampai ke hilir, massa bangunan ditata mengikuti alur jalan sehingga tercipta 

ruang-ruangyang dinamis dan saling berhubungan. 
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Gambar V.14. Transformasi Bentuk 

Sumber: dokumentasi pribadi 

Gambar V.15. Pondasi Footplat 

Sumber: dokumentasi pribadi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. STRUKTUR BANGUNAN 

1. Sub Struktur 

Untuk massa bangunan dengan ketinggian yang relatif kecil dan jenis tanah yang 

tidak terlalu keras, pondasi yang digunakan adalah:  

Footplat 

Mampu mendukung bangunan berlantai banyak, cocok untuk jenis tanah yang tidak 

terlalu keras, tidak perlu menggali tanah terlalu dalam. 
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Kolom 

Balok Anak 

Balok Induk 

Gambar V.16. Ilustrasi Super Stuktur 

Sumber: TA Heri Siswanto Green Solo Superblock FT 

Arsitektur UNS 2009 

Gambar V.17. Ilustrasi Rangka Baja 

Sumber: berbagai sumber 

2. Super Struktur 

Pola peruangan dengan fleksibilitas yang tinggi tanpa pembatas ruang yang permanen 

membutuhkan sistem struktur yang ringan tanpa menggunakan dinding massif 

sebagai pemikul beban. Struktur rangka dengan kolom dan balok sebagai pemikul 

beban merupakan alternatif struktur badan bagi bangunan yang direncanakan, hal ini 

berdasarkan pertimbangan struktur rangka memiliki karakteristik cukup ringan, 

fleksibel dalam pembagian ruang dan pembuatan bukaan, mampu menahan gempa 

dan getaran, 

bentangan cukup 

luas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Super Struktur 

Untuk struktur atap digunakan beberapa struktur, yaitu:  

3.a. Struktur rangka baja 

Bentangan relatif besar, kemungkinan variasi bentuk atap lebih luas. 

 

 

 

 

 

3.c. Struktur beton bertulang 

Bentangan besar dan kemungkinan variasi bentuk atap cukup luas 
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Gambar V.18. Ilustrasi Struktur Space Frame 

Sumber: berbagai sumber 

3.d. Space frame 

Bentangan relatif besar, kemungkinan variasi bentuk atap lebih luas. 

 

 

 

 

 

 

 

K. SISTEM UTILITAS 

1. Sistem Pencahayaan 

1.a. Sistem Pencahayaan Alami 

Sesuai prinsip Arsitektur Berkelanjutan, maka pencahayaan alami harus 

dimaksimalkan dalam rangka penghematan energi. Cara yang dapat 

digunakan untuk memaksimalkan potensi sinar matahari sebagai sumber 

cahaya dengan cara konvensional adalah : 

 Perencanaan dimensi dan orientasi bukaan yang tepat 

 Orientasi bangunan harus mempertimbangkan gerak matahari 

 Pengaturan ketinggian dan jarak antar bangunan 

 Penggunaan teknologi pencahayaan alami modern 

Sedangkan untuk ruang-ruang tertentu yang tidak dapat dijangkau sinar 

matahari dengan sistem pencahayaan konvensional maka dapat 

memanfaatkan teknologi penyaluran cahaya ke dalam ruang, misalnya 

dengan : 

 Pembuluh Cahaya 

 Light Tube 

 

Sedangkan hal yang harus dihindari dalam perencanaan pencahayaan alami 

adalah pencahayaan yang berlebihan sehingga menimbulkan glare dan 

pemanasan yang berlebihan. Cara yang dapat digunakan adalah untuk 

menghindari hal ini antara lain : 

 Perencanaan overhang yang cukup sebagai shading 

 Penggunaan vegetasi sebagai barier panas dan glare 
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 Pemilihan material bukaan yang tepat sehngga meminimalisir glare dan 

infiltrasi panas yang berlebihan. 

 

1.b. Sistem Pencahayaan Artifisial 

Penggunaan pencahayaan artificial hanya pada malam hari dan pada ruang-

ruang tertentu yang kurang mendapat cahaya atau memerlukan pencahayaan 

khusus. Penghematan energi dapat dilakukan dengan penggunaan lampu 

hemat energi dan penggunaan alat pengendali otomatis (alat peredup atau 

saklar photo elektrik) yang dapat menyalakan atau mematikan dan membuat 

cahaya menjadi redup (dimmer control). Alternatif sumber pencahayaan 

artifisial yang dapat digunakan antara lain: 

 LED 

 Flourescene 

 Lampu Pijar 

 Lampu spot 

      

2. Sistem Penghawaan 

Sistem panghawaan yang dapat diterapkan pada Pengembangan Tepi Sungai 

Bengawan Solo bisa dikategorikan menjadi 2 macam : 

2.a. Penghawaan alami 

Sesuai prinsip Arsitektur Berkelanjutan, penghawaan semaksimal mungkin 

menggunakan penghawaan alami, yaitu dengan memanfaatkan potensi angin. 

Untuk memaksimalkan potensi angin secara maksimal dapat dilakukan 

dengan : 

 Perencanaan bentuk serta orientasi bukaan yang tepat 

 Pengaturan orientasi, pola dan jarak tata massa bangunan 

 Penggunaan system cross ventilation 

 Penggunaan void agar memungkinkan terjadinya sirkulasi udara vertical 

 2.b. Penghawaan buatan 

Penghawaan buatan diperlukan untuk ruang-ruang yang membutuhkan 

kondisi kenyamanan yang konstan dan tinggi. Penghawaan buatan yang dapat 

dipergunakan antara lain : 

 Air Conditioner (AC) 

 Ceiling fan 

 

3. Sistem Sanitasi dan Pengolahan Sampah 
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Gambar V.19. Skema Penyediaan Air Bersih 

Sumber: Dok. Pribadi 

Gambar V.20. Skema Pengolahan Air Kotor 

Sumber: Analisis Pribadi 

3.a. Penyediaan Air bersih 

Sumber air bersih yang selalu ada dan tidak merusak lingkungan pada lokasi 

Pengembangan Tepi Sungai Bengawan Solo adalah berasal dari aliran Sungai 

Bengawan Solo. Skema sistem penyediaan air bersih pada Pengembangan 

Tepi Sungai Bengawan Solo dapat digambarkan seperti berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.b. Sistem Sanitasi 

Sesuai prinsip Arsitektur Berkelanjutan, untuk meminimalisir pembuangan 

limbah, maka pembuangan air kotor harus diolah terlebih dahulu untuk 

kemudian dimanfaatkan kembali untuk kebutuhan dalam Pengembangan Tepi 

Sungai Bengawan Solo. Sedangkan air hujan diusahakan untuk disimpan 

kemudian diolah untuk dapat digunakan kembali. 
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Gambar V.21. Tong Sampah Terpisah 

Sumber: Dok Pribadi 

Gambar V.22. Skema  pengolahan sampah yang dipisahkan. 

Sumber: Dok Pribadi 

3.c. Pengolahan sampah 

 3.c.i. Pemisahan Tempat Sampah 

Pemisahan sampah organik, non organik dan 

logam sangat membantu dalam penanganan 

sampah. Sampah organik akan dibakar atau 

dijadikan kompos, sampah non organik di 

recycle. 

 

Skema pengolahan sampah yang dipisahkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.c.ii. Teknologi pengolahan sampah mutakhir 

Sesuai dengan prisip Arsitektur Berkelanjutan, maka Pengembangan 

Tepi Sungai Bengawan Solo harus semaksimal mungkin mereduksi 

pembaungan sampah keluar site. Dengan memanfaatkan teknologi 

pembakaran sempurna maka dimungkinkan Pengembangan Tepi 

Sungai Bengawan Solomenjadi kawasan Zero waste. Prinsip 

pengolahan sampah dengan konsep zero waste tersebut dapat 

dijabarkan seperti uraian berikut. 

Proses pengolahan sampah dimulai dengan memisahkan sampah 

organik dan anorganik. Dari lantai atas bangunan sampah disalurkan 

melalui shaft sampah organik dan anorganik yang terpisah menuju ke 

penampungan sampah di basement menggunakan tenaga grafitasi. 

Dari penampungan sampah di basement sampah dibawa ke unit 

pengolahan sampah. 
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Kemudian dalam unit pengolahan sampah tersebut, terjadi proses 

sebagai berikut : 

 Pembakaran Stoker 

 Penanganan dioksin 

 Pengolahan abu 

 Pemanfaatan pembangkit listrik dan panas sisa 

 3.c.iii. Daur Ulang 

Pengelolaan Limbah Rumah Tangga diupayakan untuk pelestarian 

lingkungan alami dengan meminimalisasi buangan atau limbah yang 

dihasilkan rumah tangga. Teknologi perbaikan dan pelestarian  

lingkungan. 

 3.c.iv. Biopori 

Biopori adalah lubang-lubang di dalam tanah yang terbentuk akibat 

berbagai aktivitas organisme di dalamnya, seperti cacing, perakaran 

tanaman, rayap, dan fauna tanah lainnya. Lubang-lubang yang 

terbentuk akan terisi udara dan akan menjadi tempat berlalunya air di 

dalam tanah 

Biopori sebagai sarana untuk mengurangi jumlah buangan air ke 

selokan, secara langsung diserapkan ke tanah. Kesinergisan antara 

lubang vertikal yang dibuat dengan biopori yang terbentuk akan 

memungkinkan lubang-lubang ini dimanfaatkan sebagai lubang 

peresapan air artificial yang relatif murah dan ramah lingkungan. 

3.c.v. Selokan 

Media penyerapan air hujan ke dalam tanah. Berbentuk 

galian/kubangan di permukaan tanah yang ditutup kerikil dan batu 

tepat di bawah talang air hujan untuk resapan air hujan. Mengadopsi 

bentuk alamiah sungai yang dasarnya merupakan kerikil. 

 3.c.vi. Pengolahan sampah menjadi kompos
33

 

Kompos adalah hasil penguraian parsial/tidak lengkap dari campuran 

bahan-bahan organik yang dapat dipercepat secara artifisial oleh 

populasi berbagai macam mikroba dalam kondisi lingkungan yang 

hangat, lembab, dan aerobik atau anaerobik (Modifikasi dari J.H. 

Crawford, 2003) 

 

                                                           
33 Isroi. 2008. KOMPOS. Makalah. Balai Penelitian Bioteknologi Perkebunan Indonesia, Bogor.  
   www.wikipedia.com 
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4. Konsep Sistem Keselamatan 

4.a. Pengamanan Kebakaran 

Sistem pengamanan bangunan yang digunakan yaitu: 

 4.a.i. Sistem Fire Alarm 

Berfungsi untuk mengetahui dan memperingatkan terjadinya bahaya 

kebakaran. Jenis alarm ini menggunakan dua sistem, yaitu sistem 

otomatis yang menggunakan smoke and heat detector dan one push 

button system. Di setiap detector dan button dilengkapi sensor untuk 

mengetahui lokasi terjadinya kebakaran. 

Di setiap lantai jaringan detector, button dan sensor dipusatkan pada 

sebuah junction box yang kemudian diteruskan ke kontrol panel. 

Kontrol panel ini akan memberikan isyarat dalam bentuk indikasi 

yang dapat dilihat (lampu) dan didengar (alarm) serta mengaktifkan 

sprinkler. 

 4.a.ii. Sistem Sprinkler Gas 

Bangunan multifngsi ini merupakan salah satu bangunan publik, 

maka sebagian besar bangunan menggunakan sprinkler gas 

karbondioksida. Volume karbondioksida yang dibutuhkan untuk 

kondisi berbahaya yaitu 40% dari volume ruang yang berada dalam 

kondisi berbahaya. 

 4.a.iii. Sistem Sprinkler Air 

Berfungsi mencegah terjadinya kebakaran pada radius tertentu untuk 

melokalisir kebakaran. Sprinkler air berfungsi apabila dipicu oleh 

heat and smoke detector yang memberikan pesan ke junction box. 

Setiap sprinkler juga dilengkapi dengan sensor untuk mengetahui 

lokasi kebakaran. Sprinkler ini dipasang pada ruang selain ruang 

yang menggunakan sistem sprinkler gas. 

 4.a.iv. Fire Estinguisher 

Berupa tabung karbondioksida portable Untuk memadamkan api 

secara manual oleh manusia. Ditempatkan di tempat-tempat strategis 

yang mudah dan dikenali serta di tempat yang memiliki resiko 

kebakaran yang tinggi. 

 4.a.v. Indoor Hydrant 

Berupa gulugan selang dan hydrant sebagai sumber airnya, 

digunakan untuk memadamkan api yang cukup besar. Diletakan di 

tempat-tempat strategis yang mudah dan dikenali serta di tempat 
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yang memiliki resiko kebakaran yang tinggi. Sumber air hydrant 

diambil dari ground tank untuk kebutuhan air sehari-hari. 

 4.a.vi. Outdoor Hydrant 

Dihubungkan pada pipa PDAM untuk mendapatkan kepastian 

sumber air dan tekanan air yang memadai. 

 

4.b. Pengamanan Bahaya Petir 

Sistem yang digunakan adalah sistem Faradday. Sistem Faradday berupa 

tiang setinggi 50 cm, dengan jarak antar tiang kurang lebih 20 m. Tiang-tiang 

ini dipasang di puncak bangunan atau atap, kemudian dihubungkan dengan 

kawat yang dimasukkan ke dalam pipa yang tidak memiliki kemampuan 

menghantarkan listrik (pipa paralon), dan kemudian dihubungkan dengan 

ground. Pada ujung ground diberi kolam air untuk memperbesar 

penghantaran listrik ke tanah.  
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