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PENDAHULUAN 

 Pengertian Judul 

Revitalisasi Kawasan: Rangkaian upaya menghidupkan kembali kawasan 

yang mengalami penurunan kualitas fisik dan non 

fisik, meningkatkan nilai-nilai vitalitas yang strategis 

dan signifikansi dari kawasan yang mempunyai 

potensi dan/atau mengendalikan kawasan yang 

cenderung tidak teratur, untuk mengembalikan atau 

menghidupkan kembali kawasan dalam ikatan kota 

sehingga berdampak pada kualitas hidup warganya, 

melalui peningkatan kualitas lingkungan kawasan. 

(Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 

18/Prt/M/2011). 

Lingkungan Sungai : Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau 

buatan berupa jaringan pengaliran air besert material 

di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan 

dibatasi kanan dan kiri oleh sempadan (Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia  No.38 Tahun 2011 

Tentang Sungai )   

 Lingkungan Sungai dapat diartikan sebagai sungai 

dan kawasan di sekitarnya beserta komponen biotik 

serta abiotik yang membentuk suatu ekosistem yang 

khas termasuk manusia yang bermukim dan 

berkebudayaan di sepanjang keberadaan sungai 

tersebut. 
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Kampung Batik  

Laweyan : Kampung Batik Laweyan adalah sebuah kampung 

industri mikro batik dan kampung wisata yang 

terletak di kota Surakarta. Batik dan Kampung 

Laweyan dalam perkembangannya memiliki sejarah 

yang erat kaitannya dengan lingkungan sungai. 

Kampung Batik Laweyan berpotensi dijadikan model 

bagi kampung yang lain karena belakangan setelah 

kebangkitan industri mikro batik Laweyan menjadi 

salah satu kampung percontohan yang dijadikan 

tempat studi banding bagi kampung-kampung dari 

wilayah lain. 

Eco-Cultural : Eco-Cultural dalam hal ini adalah suatu strategi 

pegolahan kawasan budidaya yang terintegrasi antar 

nilai budaya dan lingkungan (Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kota Surakarta Tahun 2010-2032) 

 Latar Belakang 

Kota Surakarta dikenal sebagai Kota Budaya, salah satu tradisi 

kebudayaan lokal yang paling dikenali dari kota Bengawan ini adalah tradisi 

Batik, bahkan pada tahun 2009 Batik Surakarta disahkan dan diakui sebagai 

salah satu pusaka dunia oleh UNESCO. Tradisi membatik pada awal 

mulanya berkembang dan dihasilkan oleh kampung-kampung industri 

mikro yang tersebar di kota ini, Kampung Batik Laweyan adalah salah satu 

kampung  industri mikro penghasil kerajinan batik tertua di Surakarta.  

Pada abad ke -16 Batik sudah menjadi komoditas yang 

mengembangkan Kampung Batik Laweyan. bahkan tercatat usia kampung 

Laweyan bisa dibilang lebih tua dari kota Surakarta karena telah ada bahkan 

sebelum kejadian  perpindahan keraton Kartasura menjadi keraton 



 

 

18 

 

Surakarta yang menjadi cikal bakal kelahiran kota Surakarta (Ramdhon, 

A.2016). Komoditas Batik tersebut didukung oleh keberadaan anak sungai 

Bengawan (sungai Pelemwulung dan sungai Jenes), menjadikannya sumber 

air dan prasarana transportasi air. Bahkan menurut catatan sejarah, 

komoditas ini melintasi jalur perdagangan hingga ke daerah Hilir sungai 

Bengawan yaitu wilayah Surabaya dan Gresik yang pada masa itu 

merupakan pelabuhan jalur Internasional. 

Berbeda nasib dengan kondisi komoditas batik yang makin baik 

keadaannya kondisi sungai Bengawan kian hari justru bertambah rusak, 

Sungai yang membentang melewati kota Surakarta dari sisi barat kota ke 

arah timur kota sekarang ini juatru dalam keadaan tercemar dan rusak parah, 

tercatat polusi yang terdapat pada kandungan air di sungai-sungai tersebut 

berasal dari Limbah Industri. Namun yang menjadi ironi adalah limbah 

industri tersebut salah satunya berasal dari Industri mikro batik. Batik yang 

dulunya bergantung kepada aliran sungai sebagai sumber air pada proses 

produksinya, serta jalur transportasi air pada proses distribusinya, dewasa 

ini justru menjadi penyebab dari kerusakan fisik sungai tersebut. Tercatat 

bahwa seiring munculnya Industrialisasi pada 1980-an bagian hulu sungai 

Bengawan Solo (termasuk wilayah Surakarta) mencemari sungai bahkan 

memberikan dampak  mematikan bagi beberapa spesies ikan yang hidup 

didalamnya (Ekspedisi Bengawan Solo, Laporan Jurnalistik Kompas, 

2007). 

Diberitakan oleh sebuah media daring yang mewawancarai Kepala 

Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Dinas Lingkungan Hidup kota 

Surakarta, Luluk Nurhayati, dalam sebuah kajian oleh Dinas Lingkungan 

Hidup (DLH), kota Surakarta menyatakan anak Sungai Bengawan Solo 

dalam keadaan tercemar logam berat terutama sungai Pelemwulung dan 

sungai Jenes (Sungai Pelemwulung dan sungai Jenes adalah sungai yang 

melewati Kampung Batik Laweyan), pencemaran tersebut diakibatkan 

buangan limbah industri Batik yang melibihi ambang batas baku mutu 
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sungai, diukur melalui 7 komponen parameter pencemaran sungai yaitu 

kandungan COD (Chemical Oxygen Demand), BOD (Biological Oxygen 

Demand), kandungan logam berat, warna, bau serta rasa Sungai 

Pelemwulung dan sungai Jenes dinyatakan tercemar. (Limbah Batik 

Dominasi Pencemaran Sungai, Merdeka.com, 2017) 

Kondisi lingkungan sungai beserta ekosistemnya tak lain adalah 

akibat ulah peradaban manusianya. Keadaan fisik sungai tersebut adalah 

cerminan bagaimana masyarakat memandang sungai dan lingkungannya. 

Jika ditarik garis waktu kebelakang lebih jauh memang ditemukan adanya 

perubahan paradigma berfikir masyarakat mengenai bagaimana cara 

menempatkan alam pada kehidupan manusia, Industrialisasi memegang 

peranan penting dalam perkembangan ekonomi dan pembangunan 

kebudayaan manusia, namun ketimpangan akan terjadi jika tidak dibarengi 

dengan pandangan yang luas dan jauh mengenai bagaimana lingkungan 

hidup seharusnya diperlakukan oleh kebudayaan manusianya. Seiring 

berjalannya Industrialisasi tradisi Batik kembali menjadikan kebudayaan 

manusianya kian maju namun di samping kebudayaan yang maju, juga ada 

dampak yang ditimbulkan kepada lingkungan, dalam hal ini lingkunan 

sungai. 

Untuk menjadikan Sungai yang tercemar kembali baik seperti 

dahulu harus dilakukan tentunya tidak dapat hanya sekedar mendirikan 

talud-talud bantaran sungai dan hanya sebatas melakukan pengerukan 

daerah sungai yang tercemar, apalagi sekedar membuat larangan membuang 

sampah atau limbah. Jika permasalahan yang sebenarnya ada pada 

bagaimana manusia dan budayanya (dalam hal ini batik) memandang dan 

memperlakukan lingkungan sungai, maka perlu adanya pendekatan yang 

menekankan masalah terkait lingkungan hidup yang terintegrasi pula 

dengan pendekatan kebudayaan Lokal   

Untuk itu perancangan yang berjudul Revitalisasi Kawasan 

Sempadan Sungai Kampung Batik Laweyan Dengan Pendekatan Eco-
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Cultural adalah sebuah upaya membangun wadah yang tepat sebagai ruang 

pendidikan kesadaran masyarakat akan pelestarian lingkungannya melalui 

ruang-ruang interaksi positif, yang dengannya diharapkan mampu 

mengubah bagaimana cara pandang dan perlakuan masyarakat terhadap 

lingkungan sungai sehingga akar masalah lingkungan sungai yang tercemar 

dapat diselesaikan dan mampu menghasilkan kebudayaan lokal yang 

harmonis dengan lingkungan hidup. 

 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana merevitalisasi Kawasan Lingkungan Sungai di Kampung 

Batik Laweyan sehingga pencemarannya dapat ditanggulangi?  

2. Bagaimana menciptakan ruang-ruang interaksi yang positif antara 

masyarakat Kampung Batik Laweyan dengan Lingkungan Sungai 

 Tujuan 

1. Merancang kawasan lingkungan sungai yang dapat memperbaiki 

kondisi lingkungan sungai 

2. Mengembalikan kesadaran masyarakat Kampung Batik Laweyan akan 

pentingnya menjaga lingkungan sungai 

 Sasaran  

1. Memperbaiki kondisi sungai yang rusak  

2. Menciptakan hubungan masyarakat dan lingkungan sungai yang 

harmonis melalui perancangan ruang-ruang interaksi positif yang 

disesuaikan dengan kebudayaan lokal di lingkungan sungai di 

Kampung Batik Laweyan 

 Lingkup Pembahasan 

a) Secara Locus 

Pembahasan dilakukan berdasarkan analisa data yang relevan 

terhadap perencanaan desain Revitalisasi Kawasan Sempadan Sungai 

Kampung Batik Laweyan Dengan Pendekatan Edukasi Eco-Cultural 

bersumber dari survey, peraturan dan  literatur. 
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b) Secara Focus 

Pembahasan dititik beratkan pada disiplin ilmu arsitektur, 

sedangkan disiplin ilmu yang lain sebagai pendukung dan akan dibahas 

sesuai porsi keterlibatannya. 

c) Secara Modus 

Dilakukan dengan studi banding dan literatur yang sesuai. 

Pembahasan utama dititikberatkan  pada pendekatan kebudayaan 

sebagai konsep perancangan dan pengembangan kawasan. 

 

 Metode Pembahasan 

A. Pengumpulan Data 

a. Studi Literatur 

Mempelajari berbagai macam literatur baik tertulis maupun berupa 

media lain berkaitan tentang teori, gagasan konsep, dan standar 

perancangan yang terkait dengan “Revitalisasi kawasan sempadan 

sungai di Kampung batik Laweyan sebagai bagian dari kegiatan 

restorasi sungai.” 

b. Observasi 

Melakukan survei lokasi Sempadan sungai Kampung Batik  

Laweyan kemudian mengamati dan memetakan permasalahan yang 

terjadi di dalam site terkait revitalisasi kawasan sempadan sungai 

c. Wawancara 

Melakukan pengumpulan data melalui sumber-sumber lisan seperti 

pengelola kampung dan juga elit kampung yang terkait. 

B. Analisis 

Data yang telah dikumpulkan disusun dan dikaji menghasilkan 

luaran berupa pertimbangan penyelesaian masalah, luaran 

pertimbangan penyelesaian masalah berupa Analisa Konsep 
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Perancangan, Program Ruang, Zonasi ruang, Analisa elemen 

semantik arsitektur, Analisa Sistem Konstruksi 

C. Sintesis 

Sintesis dilakukan dengan membandingkan antara teori dan 

praktik dengan berpedoman pada literatur tertentu untuk mencapai 

bentuk yang maksimal. 

a. Penyusunan Konsep/Sintesis (DP3A) 

b. Perancangan Desain (di studio). 

 Sistematika Penulisan 

  Sistematika penulisan laporan ini dibagi kedalam sub bab 

pembahasan, yaitu: 

 BAB I : Pendahuluan 

Berisikan tentang latar belakang masalah atau isu yang ingin 

dijadikan materi perancangan yang kemudian dijadikan 

judul, tujuan, sasaran, ruang lingkup penelitian, metode 

penelitian serta sistematika pembahasan dan perancangan. 

 BAB II : Tinjauan Pustaka 

Berisi tentang teori-teori yang dapat menjadi landasan dalam 

proses analisa materi yang telah diangkat, sehingga keluaran 

yang didapat dapat dipertanggungjawabkan khususnya bagi 

perancang. 

 BAB III : Tinjauan Lokasi 

Berisi gambaran secara umum lokasi yang meliputi: aspek 

eksternal, seperti kebijakan pemerintah, kecenderungan/ 

perkembangan obyek di lokasi lain, data fisik 

(lokasi,situasi,site) alam buatan dan estetika, data non fisik 

(pemakai/user) dan aktifitas lingkungan sosial budaya. 

 BAB IV :Analisa Pendekatan Konsep Perancangan dan 

Perencanaan. 
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Berisi landasan teori atau kriteria analisa atau parameter atau 

dasar pertimbangan, analisa Makro, Meso dan Mikro.  


