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ABSTRAKS 

 Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan hasil alam dan beraneka ragam 

budaya yang bisa memberikan devisa. Sejalan dengan perkembangan dunia 

pariwisata di Indonesia maka dilakukan usaha-usaha untuk menampilkan hal-hal 

yang menarik yaitu seperti mendatangkan wisatawan di Propinsi Jawa Tengah, 

khususnya di daerah Kabupaten Karanganyar. Dalam perkembangannya terdapat 

perubahan trend dalam dunia pariwisata. Era memasarkan pariwisata dengan 

harapan mendapat kunjungan wisatawan dalam jumlah yang besar ke suatu daerah 

tujuan wisata telah ditinggalkan. Selain jumlah kedatangan wisatawan sebagai  

indikator perkembangan pariwisata tolok ukur lainnya adalah peningkatan kualitas 

wisatawan. Penelitian dilakukan pada PG (Pabrik Gula) Colomadu yang sudah 

berhenti beroperasi sejak tahun 1998, yang terletak di jalan Adi Sucipto, desa 

Malangjiwan, Colomadu, Karanganyar. Tujuan diadakannya penelitian ini adalah 

untuk mengetahui layak tidaknya bangunan di kawasan PG. (Pabrik Gula) 

Colomadu untuk dimanfaatkan kembali sebagai Kawasan Wisata Industri di 

Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar. 

Kata kunci : pariwisata, pemanfaatan, PG (Pabrik Gula) Colomadu 
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1.1.Latar Belakang 

 Sejalan dengan perkembangan dunia pariwisata di Indonesia maka dilakukan 

usaha-usaha untuk menampilkan hal-hal yang menarik yaitu seperti 

mendatangkan wisatawan di Propinsi Jawa Tengah, khususnya di daerah 

Kabupaten Karanganyar. Kabupaten Karanganyar memiliki 17 wilayah 

administratif Kecamatan, yang terdiri dari 177 Desa/Kelurahan.  

 Colomadu adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Karanganyar yang berada 

di barat Kota Surakarta. Sebagian dari bandara Adisumarmo terletak di kecamatan 

Colomadu. Pabrik Gula Colomadu, merupakan tanah keraton, memiliki luas lahan 

22 Ha, didirikan tanggal 8 desember  1861, atas prakarsa Kanjeng Gusti Pangeran 

Adipati Aryo Mangkunegoro IV dengan dibantu oleh R Kamp dari Jerman. Pada 

mulanya pabrik gula Colomadu ini bernama SF. Colomadu dan sebagai 

pelaksananya adalah orang – orang Belanda. Pabrik gula ini ditutup atau 

ditidurkan pada awal abad ke-21, tepatnya pada tanggal 1 Mei 1998, atas 

kebijakan pemerintah di sebabkan karena mengalami kerugian. 

1.2.Perumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka 

dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut: 

bagaimana mengetahui layak tidaknya bangunan yang berada di 

kawasan lahan PG. Colomadu untuk dimanfaatkan kembali sebagai kawasan 

Wisata Industri di Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar?. 

1.3.Tujuan Penelitian 

 Mengetahui layak tidaknya bangunan di kawasan PG. Gula Colomadu 

untuk dimanfaatkan kembali sebagai Kawasan Wisata Industri di Kecamatan 

Colomadu, Kabupaten Karanganyar. 

1.4.Manfaat Penelitian 

Nilai suatu penelitian ditentukan oleh manfaat yang diperoleh dari 

penelitain tersebut.  Manfaat – manfaat  yang diharapkan dari penelitian yang 

dilakukan antara lain : 

1. Melestarikan warisan bangunan industri berupa Pabrik Gula 

Colomadu peninggalan jaman Belanda yang hampir punah. 

2. Sebagai bahan pertimbangan pemerintah untuk membuka kembali 

Pabrik Gula Colomadu sebagai Kawasan Wisata. 

3. Dapat dijadikan untuk menambah pengetahuan bagi mahasiswa di 

Program Studi Arsitektur Universitas Muhammadiyah Surakarta.  

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kecamatan
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Karanganyar
http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Surakarta
http://id.wikipedia.org/wiki/Bandara_Adisumarmo
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1.5.Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan faktor penting di dalam suatu penelitian. 

Di samping untuk memperoleh data yang sesuai dengan tujuan penelitian 

juga untuk mempermudah pengendalian data guna kelancaran penelitian. 

Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data diperinci 

sebagai berikut: 

1.5.1. Metode Pengumpulan Data 

Berdasar jenis penelitian dan sumber data yang digunakan, maka metode 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 

a. Metode Observasi 

Dalam melakukan penelitian ini, mengadakan observasi secara langsung, 

yaitu melakukan pengamatan secara langsung terhadap unit observasi yang 

diteliti di Pabrik Gula Colomadu. Observasi sangat membantu dalam 

pengumpulan data karena pengumpulan data dilakukan dengan langsung 

mengamati tentang kondisi obyek. 

b. Metode wawancara 

Dalam hal ini metode wawancara yang dilakukan oleh penulis, yaitu 

dengan melakukan wawancara dan memberikan pertanyaan-pertanyaan 

secara langsung kepada nara sumber atau pihak-pihak terkait yaitu petugas 

yang berada di Pabrik Gula, yang bertujuan untuk mendapatkan informasi 

yang jelas. 

c. Metode Studi Pustaka 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis yaitu dengan membaca, 

mengkaji serta mempelajari buku-buku, data - data dan bahan-bahan yang 

berkaitan dengan bidang kepariwisataan.  

d. Metode Studi Bahan Dokumen 

Teknik ini dilakukan mengumpulkan data yang bersumber dari arsip-arsip, 

leaflet, dokumentasi berupa foto, booklet dan catatan yang berisi tentang 

informasi yang dibutuhkan seperti objek – objek wisata yang akan 

dimasukkan pada obyek wisata yang penulis buat. Pengambilan gambar 

yang dilakukan oleh penulis yaitu mengambil gambar-gambar yang 

mengenai obyek wisata. 

1.5.2. Metode Analisa Data 

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah dengan 

mendiskripsikan, menggambarkan atau melukiskan keadaan yang diteliti 

secara sistematis dan dilaksanakan sesudah mendapat data-data dari 

observasi, wawancara serta studi pustaka yang kemudian disajikan secara 

deskriptif. Metode analisa data yang digunakan adalah tabulasi dari hasil 

survey. Penulis menggambarkan dan menjelaskan bagaimana keadaan 

Pabrik Gula tersebut di masa sekarang. Penelitian ini berdasarkan dengan 

apa yang penulis lihat dan dari hasil wawancara dengan berbagai pihak 

yang bersangkutan. 
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Tinjauan Pustaka 

2.1 Pengertian Pariwisata Dan Kepariwisataan   

 Pengertian tentang pariwisata dan wisatawan timbul di Perancis pada akhir 

abad ke-17. Tahun 1972 Maurice Menerbitkan buku petunjuk “The True Quide 

For Foreigners Travelling in France to Appriciate its Beealities, Learn the 

language and take exercise“. Dalam buku ini disebutkan ada dua perjalanan yaitu 

perjalanan besar dan kecil (Grand Tour dan Perit Tour ).   

 Pertengahan abad ke-19 jumlah orang yang berwisata masih terbatas karena 

butuh waktu lama dan biaya besar, keamanan kurang terjamin, dan sarananya 

masih sederhana. Tetapi sesudah revolusi industri keadaan itu berubah, tidak 

hanya golongan elit saja yang bisa berpariwisata tapi kelas menengah juga. Hal ini 

ditunjang juga oleh adanya kereta api. Pada abad ke-20 terutama setelah perang 

dunia II kemajuan teknik produksi dan teknik penerbangan menimbulkan 

peledakan pariwisata. Perkembangan terakhir dalam pariwisata adalah munculnya 

perjalanan paket ( Package tour ).   

 Bila dilihat dari segi etimologinya, kata pariwisata berasal dari bahasa 

Sansekerta yang terdiri dari dua suku kata, yaitu pari berarti berkeliling, berputar-

putar, berkali-kali, dari dan ke. Dan kata wisata berarti berpergian, perjalanan. 

Dengan demikian pengertian pariwisata yaitu perjalanan berkeliling ataupun 

perjalanan yang dilakukan berkali-kali, berputar-putar dari suatu tempat ke tempat 

lain ataupun suatu perjalanan yang sempurna.   

 Pada tanggal 12-14 Juni 1985, kata pariwisata lebih dikenal dengan istilah 

tourisme. Kemudian diselenggarakan Munas (Musyawarah Nasional) di Teretes 

(Jatim), yang di dalam musyawarah itu dihasilkan sebuah istilah baru yakni 

tourisme diganti dengan kata pariwisata. Kata pariwisata ini diusulkan oleh Bapak 

Prof. Prijono yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

dan atas himbauan Bapak Presiden Indonesia Ir. Soekarno. Dan selanjutnya pada 

tahun 1960 istilah Dewan Tourisme Indonesia diganti menjadi Dewan Pariwisata 

Nasional.   

 Pengertian pariwisata di atas belum memberikan pengertian yang jelas dan 

tidak mempunyai ketentuan mengenai batasan - batasan dari pengertian pariwisata 

tersebut. Oleh karena itu sebagai bahan pertimbangan dapat kita lihat beberapa 

pendapat ahli kepariwisataan mengenai pengertian pariwisata.   

2.2 Jenis dan macam Pariwisata 

Ada beberapa jenis dan macam pariwisata yang kita kenal selama ini yaitu: 

1. Menurut letak georafis, dimana kegiatan pariwisata berkembang: 

a. Pariwisata Lokal (Lokal Tourism) 
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Yang dimaksudkan dengan jenis pariwisata semacam ini adalah pariwisata 

setempat, yang mempunyai ruang lingkup relatif sempit dan terbatas dalam tempat 

– tempat tertentu saja. Misal, kepariwisataan kota Bandung atau kepariwisataan di 

daerah DKI Jaya saja. 

b. Pariwisata Regional (Regional Tourism) 

Yaitu kegiatan kepariwisataan yang berkembang disuatu tempat atau daerah yang 

ruang lingkupnya lebih luas dibandingkan dengan “local tourism”, tetapi lebih 

sempit dibandingkan dengan “kepariwisataan nasional” (national tourism). 

Contohnya, kepariwisataan Sumatra Utara, Bali dan lain-lain. 

c. Kepariwisataan Nasional (National Tourism) 

- Kepariwisataan dalam arti sempit 

Yaitu kegiatan kepariwisataan yang berkembang dalam wilayah suatu Negara. 

Pengertian sinonim dengan pengertian ”pariwisata dalam negeri” atau domestic 

tourism, dimana titik berat orang yang melakukan perjalanan wisata adalah warga 

negara sendiri dan orang – orang asing yang berdomisili di negara tersebut. 

- Kepariwisataan nasional dalam arti luas 

Yaitu kegiatan kepariwisataan yang berkembang dalam suatu wilayah suatu 

negara, selain kegiatan “domestic tourism” juga dikembangkan “foreign tourism” 

dimana didalamnya termasuk “in bound tourism” dan “out going tourism”. 

d. Regional-International Tourism 

Yaitu kegiatan kepariwisataan yang berkembang disuatu wilayah internasional 

yang terbatas, tetapi melewati batas-batas lebih dari dua atau tiga Negara dalam 

wilayah tersebut. Misalnya kepariwisataan ASEAN, Timur Tengah, Asia Selatan, 

Eropa Barat,dan lain-lain. 

e. International Tourism 

Pengertian ini sinonim dengan kepariwisataan dunia (world tourism), yaitu 

kegiatan kepariwisataan yang berkembang di seluruh negara, termasuk di 

dalamnya, selain, “regional- international tourism, juga kegiatan “national 

tourism”. 

2. Menurut alasan/ Tujuan Perjalanan: 

a. Business Tourism 

Yaitu jenis pariwisata dimana pengunjungnya datang untuk tujuan dinas, usaha 

dagang atau yang berhubungan dengan pekerjaannya, konggres, seminar, 

convention, simposium, musyawarah kerja. 
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b. Vacational Tourism 

Yaitu jenis Pariwisata dimana orang – orang yang melakukan perjalanan wisata 

terdiri dari orang – orang yang sedang berlibur. 

c. Educational Tourism 

Yaitu Jenis pariwisata dimana pengunjung atau orang melakukan perjalanan untuk 

tujuan studi atau mempelajari sesuatu bidang ilmu pengetahuan. Termasuk 

kedalamnya adalah dharmawisata (study-tour). Dalam bidang bahasa dikenal 

istilah “polly glotisch”, yaitu untuk meningkatkan berbahasa asing, sesorang 

memerlukan tinggal untuk sementara waktu di Negara yang berbahasanya sedang 

dipelajari (agar lebih dapat menghayati). 

3. Pembagian menurut objeknya. 

a. Curtural Tourism. 

Yaitu jenis pariwisata, dimana motivasi orang – orang untuk melakukan 

perjalanan di sebabkan karena adanya daya tarik dari seni budaya suatu tempat 

atau daerah. 

b. Recupational Tourism. 

Biasanya disebut sebagai pariwisata kesehatan. Tujuan daripada orang-orang 

untuk melakukan perjalanan adalah untuk menyembuhkan suatu penyakit. 

c. Comercial Tourism 

Disebut dengan pariwisata perdagangan, karena perjalanan wisata ini dikaitkan 

dengan kegiatan perdagangan nasional atau internasional, dimana sering diadakan  

kegiatan expo, fair, exhibition, dan lain-lain. 

d. Sport Tourism 

Yaitu perjalanan orang-orang yang bertujuan untuk menyaksikan suatu perta olah 

raga di sesuatu tempat atau negara tertentu. 

e. Political Tourism 

Yaitu suatau perjalanan yang tujuannya melihat atau menyaksikan suatu peristiwa 

atau kejadian yang berhubungan dengan kegiatan suatu negara. 

f. Sosial Tourism 

Pariwisata sosial hendaknya jangan diasosiasikan sebagai suatu pariwisata yang 

berdiri sendiri. Pengertian ini hanya dilihat dari segi penyelenggaraannya saja 

yang tidak menekankan untuk mencari keuntungan, seperti study tour, picnic, atau 

youth tourism yang sekarang kita kenal dengan pariwisata remaja. 
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g. Regional Tourism 

Yaitu jenis pariwisata dimana tujuan perjalanan yang dilakukan adalah untuk 

melihat atau menyaksikan upacara-upacara keagamaan. 

 

3.1. Metode Penelitian 

 

 Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah dengan 

mendiskripsikan, menggambarkan atau melukiskan keadaan yang diteliti secara 

sistematis dan dilaksanakan sesudah mendapat data – data dari observasi, 

wawancara, yang  disajikan secara deskriptif. Metode analisa data yang digunakan 

adalah metode analisis deskriptif. Penulis menggambarkan dan menjelaskan 

bagaimana keadaan di Pabrik Gula tersebut. Penelitian ini berdasarkan dengan apa 

yang penulis lihat dan dari hasil wawancara dengan berbagai pihak yang 

bersangkutan. 

3.2. Subjek penelitian 

 Subyek penelitian pada penelitian ini adalah pada PG (Pabrik Gula) Colomadu 

yang merupakan milik dari PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero) Colomadu, 

Kabupaten Karanganyar. 

3.3. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini, antara lain : 

1. Survey lapangan (observation) 

Survey lapangan atau observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan 

seara sistematik terhadap gejala – gejala yang tampak pada obyek penelitian 

(Rachman, 1999:72). 

Observasi dilakukan melalui pengamatan secara langsung terhadap fenomena – 

fenomena yang akan diteliti dimana peneliti melakukan pengamatan atau 

pemusatan perhatian terhadap objek dengan menggunakan seluruh alat indera 

(Arikunto, 1998:146). 

Pada penelitian ini yang akan diobservasi adalah bangunan – bangunan yang ada 

pada kawasan serta lingkungan di sekitar kawasan PG (Pabrik Gula) Colomadu. 

 

2. Wawancara (interview) 

Wawancara atau interviu adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam 

percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Dalam wawancara pertanyaan 

dan jawaban diberikan secara verbal (Nasution, 2001:113) .  

Metode ini dilakukan kepada pengelola PG (Pabrik Gula) Colomadu untuk 

mengetahui tentang sejarah PG (Pabrik Gula) Colomadu hingga berhentinya 

operasional PG (Pabrik Gula) Colomadu, kegiatan PG (Pabrik Gula) Colomadu 

pada waktu masih beroperasi, dan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah 

setelah berhentinya operasional PG (Pabrik Gula) Colomadu. 
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3. Studi pustaka (study literature) 

Metode studi pustaka adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis 

seperti arsip – arsip dan termasuk juga buku – buku tentang pendapat, teori, dalil 

atau hukum – hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian 

(Rahcman, 1999 : 96).  

Pada metode ini, data yang menjadi studi pustaka adalah buku-buku mengenai 

kepariwisataan, data – data yang terkait dengan PG (Pabrik Gula) Colomadu, dan 

didukung dengan block plan dari PG (Pabrik Gula) Colomadu. 

 

4. Metode Studi Bahan Dokumen 

Teknik ini dilakukan mengumpulkan data yang bersumber dari arsip-arsip, leaflet, 

dokumentasi berupa foto, booklet dan catatan yang berisi tentang informasi yang 

dibutuhkan seperti objek – objek wisata yang akan dimasukkan pada obyek wisata 

yang penulis buat. Pengambilan gambar yang dilakukan oleh penulis yaitu 

mengambil gambar-gambar yang mengenai obyek wisata. 

 

3.4.  Alat Penelitian 

Beberapa peralatan yang digunakan peneliti untuk membantu proses penelitian 

adalah sebagai berikut : 

1. Alat Pengamatan  

a. Kamera 

Diperlukan untuk pendokumentasian objek penelitian, sebagai bukti telah 

dilakukan observasi data pada objek tersebut. 

b. Alat Tulis  

Alat tulis yang dipakai yaitu bolpoin, kertas, dll. Digunakan untuk pencatatan 

data primer dan sekunder dari hasil observasi lapangan. 

2. Alat Analisa 

 Block Plan Pabrik Gula dan tampak bangunan (foto) 

3. Lain – lain 

 Sepeda motor sebagai alat mobilisasi peneliti termasuk dalam hal yang cukup 

dibutuhkan untuk mempermudah pengumpulan data dari seluruh kawasan. 

 

 

3.5 Hasil Penelitian 

Dari hasil analisa data yang telah dilakukan diatas, maka dapat diperoleh hasil 

penelitian sebagai berikut : 

1. Dari hasil observasi, Pabrik Gula Colomadu terdapat bangunan yang masih 

dimanfaatkan untuk kegiatan pengelola Pabrik, seperti Kantor Administrasi 

Keuangan Umum, Gedung Pertemuan Graha Giri Sarkara dan Rumah Dinas 

Karyawan. Rumah Dinas No. 1 dan Patung KGPAA Mangkunegoro IV sebagai 

benda cagar budaya. Bangunan Resto Banaran 9 dan Kolam Renang Nyi 

Pulungsih yang masih di fungsikan dan menjadi asset wisata bagi Pabrik Gula 

selain penanaman tebu. 
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2. Dari hasil Wawancara, Pabrik Gula Colomadu ditidurkan atas kebijakan 

pemerintah di sebabkan karena kekurangan bahan baku sehingga mengalami 

kerugian. Usaha pemerintah sendiri juga sudah merencanakan penyusunan 

masterplan pengembangan kawasan terpadu Agrowisata, Perdagangan dan 

Fasilitas sosial untuk mengkaji secara ilmiah kondisi potensi daerah dalam rangka  

meningkatkan sumber pendapatan daerah sekaligus menciptakan lapangan kerja 

baru bagi tenaga kerja di Kabupaten Karanganyar. 

3. Dari hasil analisis data Bangunan Pabrik Gula Colomadu dapat di ambil 

hasilnya berikut ini: 

a. Bangunan Pabrik, mengalami kerusakan yang tidak parah pada dinding, 

masih terdapat beberapa sisa - sisa mesin, sebagian mesin di pindahkan ke 

PG. Tasikmadu, kondisi atapnya mengalami kerusakan yang cukup parah. 

b. Bangunan Kantor Administrasi Keuangan Umum, masih digunakan 

sebagai kantor dan kondisinya masih baik. 

c. Bangunan Rumah Dinas Pimpinan dan Pelaksana, 64 rumah dinas  masih 

digunakan sebagai tempat tinggal karyawan Pabrik Gula Colomadu. Ada 3 

rumah yang kosong dan kondisinya tidak terawat. Ada 16 rumah yang 

kosong dan omrongan kondisinya tidak dirawat.  

d. Bangunan Sosial (Dalam Pabrik), terdiri dari Gedung Sasana Krida, 

Perpustakaan, Mushola, Kantor Koperasi, kondisi rusak dan tidak terawat, 

Gedung Pertemuan Graha Giri Sarkara masih dipakai, kondisinya masih 

cukup baik. 

e. Bangunan Sosial (Luar Pabrik), Gedung Taman Kanak – kanak, bangunan 

masih dipakai dan kondisinya baik dan terawat. 

f. Bangunan Lain – lain, terdiri dari rumah timbang, water bak, gudang arsip, 

pos penjagaan, garasi/bengkel, bangunan tidak di gunakan, kondisi rusak 

dan tidak terawat. 

Dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa bangunan Pabrik Gula 

Colomadu layak untuk dimanfaatkan sebagai Kawasan Wisata karena memiliki 

potensi yang cukup, dan walaupun sudah di tidurkan tetapi masih ada kegiatan 

yang berada di Pabrik Gula tersebut, seperti: 

1. Kantor Administrasi Keuangan Umum di area Pabrik 

2. Gedung Pertemuan Graha Giri Sarkara di area Pabrik 

3. Kantor Regional II di area Perumahan Pabrik Gula Colomadu 

4. Gedung Taman Kanak – Kanak PG Colomadu di area Perumahan Pabrik 

Gula Colomadu 

5. Rumah Dinas Karyawan di area Perumahan Pabrik Gula Colomadu 

6. Bangunan Rumah Dinas  No. 1 sebagai benda cagar budaya  di area Pabrik 

7. Patung KGPAA Mangkunegoro IV sebagai benda cagar budaya area 

Perumahan Pabrik Gula Colomadu 

8. Resto Banaran 9 dan Kolam Renang Nyi Palungsih  
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Kesimpulan 

 

 Dari hasil analisis yang telah dilakukan pada pembahasan sebelumnya, maka 

dapat disimpulkan beberapa poin penting yaitu: 

1. Bangunan Pabrik Gula Colomadu memiliki banyak potensi yaitu Letak 

Geografis yang strategis karena merupakan daerah hinterland Kota Solo 

terletak di jalur alternatif yang menghubungkan Solo – Semarang dan Solo – 

Jogja dan berdekatan dengan Bandara Adi Sumarmo. Adanya lahan yang 

pemanfaatannya belum optimal yaitu tanah milik PTPN. IX eks PG. 

Colomadu seluas 22 Ha. Sebagai pusat perdagangan diharapkan mampu 

menjadi pusat perdagangan internasional oleh karena letak yang sangat 

strategis dan ditunjang dengan fasilitas yang memadai seperti Bandara 

Internasional dan jalur lalu lintas kendaraan berupa rencana jalan Tol Solo – 

Semarang.  

2. Peniduran Lahan Pabrik Gula Colomadu telah mempengaruhi kehidupan 

sosial ekonomi masyarakat Colomadu. Masyarakat Colomadu yang terkena 

dampaknya adalah para pekerja Pabrik Gula Colomadu dan masyarakat yang 

menggantungkan hidupnya kepada Pabrik Gula Colomadu. Peniduran Pabrik 

Gula Colomadu membuat pendapatan mereka berkurang. Setelah peniduran 

tahun 1998 Pabrik Gula Colomadu kegiatan utamanya hanya menanam tebu di 

luar wilayah Kecamatan Colomadu. 

3. Dari hasil SWOT, kekuatan (strength) yang ada pada PG (Pabrik Gula) 

Colomadu, yaitu letaknya yang cukup strategis karena dekat dengan bandara 

Adi Sumarmo; lokasinya dekatnya dengan kantor polisi dan koramil sehingga 

memungkinkan keamanan cukup; dekat dengan pertokoan, pasar, dan rumah 

sakit; sudah terdapat kolam renang dan resto. 

4. Dari analisis yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dengan letaknya 

yang cukup statergis, sudah adanya fasilitas-fasilitas penunjang yang ada pada 

kawasan tersebut, kawasan PG (Pabrik Gula) Colomadu berpotensi untuk 

dijadikan sebagai kawasan wisata dengan konsep wisata industri (Agro wisata) 

. 

 

Saran 

 

1. Bagi pihak PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero) dan pengelola PG (Pabrik 

Gula) Colomadu : 

a. Memperhatikan potensi-potensi yang ada sehingga PG (Pabrik Gula) 

Colomadu dapat dikembangkan dengan sebaik-baiknya sebagai kawasan 

wisata ke depannya. 

b. Mengkaji kembali potensi yang ada dan mengikut sertakan peran dari 

masyarakat sekitar sehingga dalam rencana pembangunan ke depannya 

mendapatkan respon yang baik dari masyarakat dan pemerintah setempat. 

c. Bangunan-bangunan yang ada sebaiknya lebih diperhatikan lagi, dirawat 

dan diperbaiki agar tidak rusak karena kondisi iklim di daerah setempat. 
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2. Bagi Pemerintah 

a. Sebaiknya dari pihak pemerintah untuk lebih memantau bangunan-

bangunan yang memiliki potensi sebagai kawasan wisata. 

b. Pemerintah diharapkan bisa memperhatikan warisan bangunan yang 

memiliki sejarah dan potensi wisata. Hal ini guna untuk melestarikan 

bangunan-bangunan bersejarah. 

3. Bagi Masyarakat: 

Hendaknya masyarakat ikut serta untuk melestarikan warisan bangunan Pabrik 

Gula Colomadu, untuk bersama meningkatkan perekonomian di Kecamatan 

Colomadu, khususnya di wilayah Pabrik Gula Colomadu. 

4. Bagi Mahasiswa Jurusan Arsitektur: 

a. Dengan adanya mata kuliah seminar penelitian ini, mahasiswa dapat 

berinteraksi dengan masyarakat luas, dan dapat mencari ilmu-ilmu di 

dunia luar yang tidak ada selama di bangku perkuliahan. 

b. Hasil penelitian yang dilakukan mahasiswa agar dapat bermanfaat  bagi 

mahasiswa lain dan jurusan arsitektur pada khususnya. 
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