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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Pengertian Judul: 

 Revitalisasi :  Suatu upaya pelestarian dalam menghidupkan kembali 

sesuatu (bangunan, lingkungan atau kawasan suatu kota) 

yang telah punah, dimana pada masa lalu sesuatu tersebut 

pernah berjaya dan terkenal yang kemudian telah hilang 

(punah) yang bertujuan untuk menarik kegiatan aktivitas 

publik dalam kerangka budaya dan ekonomi.1 

 Kampung :  Pedesaan/ menunjukkan suatu tempat/ wilayah tertentu. 2 

 Baluwarti :  Berasal dari bahasa Belanda yang berarti “Benteng” 3 

 Sebagai  :  Kata penghubung. 4 

 Kawasan  :  Menunjukkan wilayah, suatu tempat tertentu. 5 

 Wisata Budaya  : Perjalanan wisata dengan tujuan untuk melakukan 

perjalanan disebabkan karena adanya daya tarik dari seni-

budaya suatu tempat atau daerah (untuk mempelajari adat-

istiadat, budaya, tata cara, kehidupan masyarakat dan 

kebiasaan yang terdapat di daerah atau negara yang 

dikunjungi). Jadi objek kunjungannya adalah warisan 

nenek moyang benda – benda kuno. Sering perjalanan 

wisata semacam ini dengan kesempatan untuk mengambil 

bagian dalam suatu kegiatan kebudayaan itu sendiri di 

tempat yang dikunjunginya.6 

Dengan demikian pengertian judul ”REVITALISASI KAMPUNG 

BALUWARTI SEBAGAI KAWASAN WISATA BUDAYA” berarti, upaya pelestarian 

Kampung Baluwarti yang berada di lingkungan Keraton Surakarta untuk 

                                                 
1 Martson, James,  Historic Preservation, Belanda1982. 
2 Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia,  Penerbit Balai Pustaka, 1988. 
3 Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia,  Penerbit Balai Pustaka, 1988. 
4 Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia,  Penerbit Balai Pustaka, 1988. 
5 Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia,  Penerbit Balai Pustaka, 1988. 
6 Yoeti, Oka.A, Pengantar Ilmu Pariwisata, Penerbit Angkasa, Bandung, 1996. 
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mempelajari adat-istiadat, kebiasaan, budaya, tata cara, bangunan,dan kehidupan 

masyarakatnya. 

Berdasarkan pengertian judul diatas dapat disimpulkan yaitu penataan 

Kampung Baluwarti saat ini menjadi suatu kawasan wisata budaya yang 

mengingatkan kita  pada masa berjayanya Keraton Surakarta. Dengan penambahan 

fasilitas fungsi kawasan guna memenuhi segala kegiatan.     

 

1.2. Latar Belakang 

Surakarta adalah Kota Budaya. Surakarta memiliki berbagai macam 

peninggalan-peninggalan bersejarah dan merupakan jati diri bagi masyarakatnya. 

Peninggalan-peninggalan berupa bangunan, taman, dan masih banyak lagi. 

Peninggalan-peninggalan tersebut saat ini menjadi obyek pariwisata, dan untuk 

menarik wisatawan-wisatawan unsur kenyamanan sewaktu berkunjung adalah hal 

yang sangat penting yang harus diperhatikan. 

 Meskipun penduduk-penduduknya masih mempertahankan kehidupan 

tradisional, mereka juga mengamalkan kehidupan modern, seperti bentuk arsitektur 

bangunan yang semakin megah (pusat perbelanjaan, kantor, hotel, dll), dalam 

berbusanapun tak mau ketinggalan, dan pola pikir masyarakat Surakarta yang 

semakin cerdas. Akan tetapi semua itu tidak bisa dikatakan paling sempurna apabila 

tidak mengenal dan mengerti asal usul kotanya sendiri, baik dari segi sejarah, 

bentuk arsitektur jaman dulu, adat istiadat sampai makanan asli Solo. 

Dibidang kepariwisataan Surakarta merupakan tempat yang paling lengkap 

dalam pariwisata budaya/sejarah, khususnya budaya Jawa. Pusat budaya di 

Surakarta terletak di Keraton Surakarta dan lingkungan sekitar kraton. Adapula 

peninggalan kampung-kampung yang saat ini masih bisa kita saksikan kebenaran 

dan keaslianya, seperti; Kampung Laweyan dan Kampung Baluwarti. Kedua 

kampung tersebut mempunyai keunikan tersendiri dilihat dari segi bentuk 

arsitekturnya. Kampung Laweyan disebut unik dan spesifik karena hampir sebagian 

besar rumah saudagar batiknya bercirikan arsitektur tradisional khas Laweyan. 

Rumah khas Laweyan banyak dipengaruhi arsitektur tradisional Jawa, Indisch dan 
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”gedong” dengan pola ruang yang khas serta orientasi arah hadap bangunan 

mengikuti poros utara-selatan. 

Dan Kampung Baluwarti juga unik dan spesifik karena hampir semua bentuk 

bangunan bercirikan arsitektur tradisional khas Baluwarti. Rumah khas Baluwarti 

dipengaruhi arsitektur tradisional Jawa, China dan Eropa dengan pola ruang yang 

khas. Kawasan ini dikenal dengan gang-gang sempitnya.  

Kampung Baluwarti telah menjadi salah satu obyek pariwisata unggulan dunia 

kepariwisataan Kota Surakarta. Kampung Baluwarti merupakan peninggalan 

bersejarah yang merupakan bagian dari Kraton Surakarta. Kampung Baluwarti 

memiliki adat-istiadat, kebiasaan, budaya, tata cara, bangunan, dan kehidupan 

masyarakatnya. 

Untuk mengembangkan obyek pariwisata di Kampung Baluwarti harus 

memanfaatkan kondisi kawasan saat ini. Dan kenyamanan, fasilitas sarana dan 

prasarana harus memadai dan mampu menarik minat wisatawan, baik turis dalam 

maupun luar negeri. Hal ini disebabkan kurangnya pemberdayaan objek wisata. 

Sebagai contoh masih ada objek wisata yang kurang representative dan tidak layak 

kunjung, sehingga diperlukan adanya upaya untuk memperbaiki atau meningkatkan 

kualitas dari objek-objek wisata yang potensial untuk dikembangkan. 

 

1.3. Rumusan Permasalahan 

1.3.1.  Permasalahan 

  a.  Fasilitas sarana dan prasarana penunjang tidak memadai. 

1.3.2. Persoalan 

a.  Bagaimana membangun fasilitas sarana dan prasarana penunjang. 

b. Bagaimana mewujudkan pola sirkulasi, zoning,  utilitas dan vegetasi 

 

1.4. Tujuan dan Sasaran 

1.4.1. Tujuan 

 a. Memberi kenyamanan pada wisatawan yang berkunjung di kawasan 

Kampung Baluwarti dengan adanya fasilitas sarana dan prasarana 

penunjang.  
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1.4.2. Sasaran 

a. Menyusun konsep perencanaan dan perancangan Kampung Baluwarti  

sebagai wisata budaya yang mempertahankan keasliannya dan tetap dapat  

mewadahi berbagai aktivitas. 

b. Penataan public space dengan mengolah sirkulasi, vegetasi, pedestrian, dan 

PKL. 

 

1.5. Batasan Pembahasan 

a. Pembahasan masalah dibatasi pada masalah fasilitas sarana dan prasarana yaitu 

fasilitas penunjang yang mengalih fungsikan bangunan setempat yang tidak 

dilindungi dan tetap mempertahankan fasad/ bentuk bangunan. 

 

1.6. Metodologi 

1.6.1. Tahap Perumusan Masalah  

Mengidentifikasi masalah melalui studi literature dan observasi  

berdasarkan kenyataan. 

Cara pengumpulan data : 

a. Data Primer, pengamatan langsung :  

• Data Fisik/ Non Fisik  

• Potensi Site  

• Dokumentasi Fisik 

b. Data sekunder : 

• Gambaran Umum Surakarta 

• Site Plan Keraton Surakarta 

• Sejarah Keraton Surakarta  

• Site Plan Kelurahan Baluwarti 

• Sejarah Baluwarti 

c. Literatur : 

• Pengertian Pariwisata Sejarah (Buku Ilmu Pengantar Pariwisata) 

• Tinjauan Pelestarian (Buku Historic Preservation) 
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1.6.2. Analisa Data 

Mengumpulkan data primer maupun sekunder terus mengidentifikasi 

masalah yang ada, mengelompokkannya dalam tahapan, kemudian ditinjau 

dengan landasan teori yang ada kemudian menganalisa semua masalah dan 

mengambil suatu kesimpulan untuk dijadikan sebagai konsep perencanaan dan 

perancangan. 

 

1.7. Sistematika Penulisan 

 Bab I : Pendahuluan 

Mengungkapkan pengertian judul, latar belakang, permasalahan, batas 

pembahasan, metodologi, sistematika penulisan.  

Bab II : Kajian Pustaka 

Tentang pemahaman terhadap teori-teori yang menyangkut tema dan 

judul, study literature, wisata budaya, preservasi dan konservasi 

bangunan sejarah, landasan-landasan hukum dan kebijakan pemerintah 

terhadap bangunan sejarah. 

 Bab III : Tinjauan Kampung Baluwarti 

Berisi tentang tinjauan umum terhadap gambaran umum Surakarta, 

lingkungan dan fisik Keraton Surakarta, Kampung Baluwarti, baik 

kondisi dahulu maupun sekarang serta memberikan segala penjelasan 

dan gambaran tentang sejarah Kampung Baluwarti dan tinjauan 

terhadap fisik peninggalan Kampung Baluwarti. 

Bab IV : Analisa Konsep Perencanaan dan Perancangan  

Analisa kedalam bentuk konseptual perencanaan dan perancangan 

dalam Penataan Kampung Baluwarti sebagai pariwisata budaya. Yang 

meliputi analisa makro dan mikro, pendekatan dan konsep dasar tata 

bangunan Kampung Baluwarti, tampilan/fasad bangunan, konsep 

sistem sirkulasi, zoning, vegetasi, pedestrian dan utilitas. 
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