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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Pengertian Judul 

“Sentra Kuliner Mangkunegaran” 

Dari judul tersebut dapat diartikan sebagai berikut: 

Sentra     : Tempat yang terletak di tengah-tengah (bandar dan  

   sebagainya); titik pusat; pusat (kota, industri, pertanian,  

   dan sebagainya) (KBBI, 2018) 

Kuliner   : Hasil olahan yang berupa masakan berupa lauk-pauk,  

   panganan maupun minuman (Kenalinfo, 2015) 

 Pura Mangkunegaran  : Istana resmi Kadipaten Praja Mangkunegaran dan tempat  

   kediaman para penguasanya (Sampéyan Ingkang  

   Jumeneng) (Wikipedia, 2018) 

 “Sentra Kuliner Mangkunegaran” adalah sebuah tempat penjualan 

makanan, oleh-oleh, dan kerajinan khas Kota Surakarta dengan keistimewaan pada 

kuliner khas Pura Mangkunegaran sebagai inti penjualannya. Upaya konservasi 

pada salah satu cagar budaya di Surakarta ini bertujuan untuk meningkatkan serta 

menghidupkan kembali aktivitas perekonomian dan pariwisata yang ada di Pura 

Mangkunegaran. Proses ini nantinya akan berfokus pada potensi kuliner khas 

Mangkunegaran dan Solo yang sudah melegenda, baik makanan tradisional 

maupun modernnya. Dikemas dalam sebuah gelaran festival untuk menyuguhkan 

wisata dengan inovasi-inovasi kreatif dan menarik baik dari segi budaya maupun 

kerajinan lainnya guna menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke Pura 

Mangkunegaran.

https://id.wikipedia.org/wiki/Istana
https://id.wikipedia.org/wiki/Praja_Mangkunegaran
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1.2 Latar Belakang 

Kota Surakarta atau kota yang lebih dikenal dengan sebutan Solo 

merupakan sebuah kota yang memiliki segudang cerita dan kebudayaan warisan 

leluhur yang bernuansa kental dan terjaga dengan baik, salah satu cagar budaya 

Kota Solo adalah Pura Mangkunegaran. Pura Mangkunegaran adalah istana resmi 

Kadipaten Praja Mangkunegaran dan tempat kediaman para penguasanya. Pura 

Mangkunegaran berdiri sejak tahun 1757 dan sudah menjadi salah satu destinasi 

wisata yang wajib dikunjungi ketika berada di Kota Solo. 

Seiring dengan perkembangan zaman, jumlah wisatawan yang berkunjung ke Pura 

Mangkunegaran mulai mengalami penurunan, terlihat dari aktifitas istana yang 

cukup sepi. Ada banyak hal yang mempengaruhi penurunan wisatawan, salah satu 

contohnya adalah karna bangunan istana mulai mengalami kerusakan akibat 

termakan usia. Sejak beberapa tahun lalu, Pura mangkunegaran mengalami 

kerusakan yang cukup parah, terutama dibagian Panti Putro yang mengalami 

kerusakan hingga 75%. Kerusakan bangunan pada situs cagar budaya adalalah 

sesuatu hal yang tidak bisa dibiarkan terus menerus terjadi. Untuk itu, diperlukan 

rekonstruksi pada bagian istana yang rusak agar bentuk istana tetap utuh dan terjaga 

dengan baik, serta revitalisasi kawasan istana agar dapat menyesuaikan kebutuhan 

dan mengikuti perubahan trend yang sedang berkembang dizaman sekarang, 

sehingga dapat meningkatkan jumlah wisatawan yang akan berkunjung. 

Wacana untuk melakukan rekonstruksi Pura Mangkunegaran sudah 

direncanakan sejak beberapa tahun lalu, namun selalu mengalami kegagalan 

disetiap prosesnya hingga sebanyak 3 kali, akibatnya pemerintahan pusat kemudian 

memutuskan untuk mengambil alih dan memulai rekonstruksi istana. Pada tahun 

2018 ini rekonstruksi sudah mulai dilakukan pemerintah pusat lewat kementrian 

PUPR dengan memulai pekerjaan dari perbaikan halaman (Pamedan) 

Mangkunegaran yang nantinya akan dilanjutkan ke Panti Putro dan rekonstruksi 

ruang kereta. Untuk proses revitalisasi Pura Mangkunegaran sendiri, kementrian 

PUPR hanya mengubah fungsi halaman depan Pura Mangkunegaran (Pamedan) 

sebelah timur dan barat sebagai lapangan serbaguna dan lahan parkir kendaraan.  
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Sebenarnya Pura Mangkunegaran memiliki cukup banyak potensi yang bisa 

dikembangkan untuk menarik minat para wisatawan berkunjung, sayangnya potensi 

tersebut tidak dikelola dengan baik, terbukti dari menurunnya jumlah wisatawan 

lokal maupun mancanegara yang datang. Beberapa contoh potensi yang dimiliki 

oleh Pura Mangkunegaran ada pada kebudayaan hingga kulinernya, salah satunya 

seperti Mangkunegaran Performing Art yang meliputi kegiatan pameran foto tempo 

dulu sejak abad 18, pameran topeng, kuliner khas Mangkunegaran, seminar budaya, 

pergelaran tari klasik, kereta kencana, dan upacara adat “Tetesan”.  

Selama kegiatan berlangsung, ada 8 jenis makanan yang di suguhkan 

kepada para wisatawan , yaitu nasi lodoh pindang, nasi pulen, pondoh, jenang suran, 

ketan srikoyo, apem, puding tape, dan wedang secang, semuanya adalah makanan 

khas yang disajikan oleh pengelola Mangkunegaran dan sudah cukup sulit untuk 

ditemukan di Kota Solo.  

Seiring dengan perkembangan zaman dan trand, tahun 2018 adalah tahun 

dimana trand industri kreatif mengibarkan sayapnya keberbagai aspek ekonomi, 

mulai dari wisata, kuliner, kerajinan, teknologi, hingga aplikasi-aplikasi e-

commerce. Dengan menghasilkan berbagai produk modern yang diminati oleh 

masyarakat, trand ini dirasa bisa dipadukan dengan potensi yang ada pada Pura 

Mangkunegaran dalam hal ini kulinernya. 

Kuliner mudah sekali viral, dan mudah untuk didapatkan, sekalipun untuk 

mereka yang berada di luar kota. Dengan bantuan dari berbagai e-commerce dan 

expedisi pengiriman untuk pemesan luar kota yang belum sempat berkunjung, 

kuliner dapat dipesan dan dinikmati oleh masyarakat dari manapun mereka berasal. 

Untuk para wisatawan baik lokal maupun internasional yang ingin berkunjung 

langsung, mereka dapat menikmati kuliner sambil berwisata ke dalam kawasan 

Pura Mangkunegaran. 

Berbicara tentang kuliner dan trand 2018, Kota Solo adalah kota dengan 

segudang kuliner khas yang selalu menjadi incaran para wisatawan setiap kali 

berkunjung ke kota ini, seperti nasi liwet, sate buntel, dan tengkleng, tidak hanya 

sampai disitu, Kota Solo juga memiliki makanan dan oleh-oleh modern atau bahasa 

http://bobo.grid.id/tag/mangkunegaran
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saat ini ‘kekinian’ yang cukup terkenal di Indonesia, beberapa diantaranya adalah 

MARKOBAR dan SoloPluffy. 

Potensi inilah yang akan diangkat dan direalisasikan dalam wujud sebuah 

desain perancangan bangunan dengan memaksimalkan potensi kuliner yang ada di 

kawasan Pura Mangkunegaran untuk menggantikan pamedan yang diubah 

fungsinya sebagai lahan parkir sebagai bentuk upaya revitalisasi cagar budaya, agar 

dapat memaksimalkan potensi yang ada guna menarik minat para wisatawan untuk 

berkunjung ke Pura mangkunegaran. 

1.3 Rumusan Permasalahan 

1. Bagaimana revitalisasi kawasan Istana Mangkunegaran ? 

2.  Bagaimana Menonjolkan kuliner khas Istana Mangkunegaran ? 

3. Bagaimana menonjolkan wisata kreatif ? 

4. Bagaimana sarana dan prasarana yang dibutuhkan kepada setiap 

pengguna bangunan ? 

5. Bagaimana membuat desain sebuah bangunan sebagai pusat kuliner 

berbasis wisata kreatif ? 

1.4 Tujuan dan Sasaran 

1.4.1 Tujuan 

Mampu menyediakan sebuah bangunan unik sebagai sarana tempat 

penjualan kuliner khas mangkunegaran. 

1.4.2 Sasaran 

Sasaran yang ingin dicapai pada penulisan ini adalah menyusun 

konsep “Sentra Kuliner Mangkunegaran” berupa perencanaan bagunan 

pusat kuliner yang dapat menampung berbagai aktivitas perekonomian dan 

wisata kreatif yang ada di dalam kawasan cagar budaya Pura 

Mangkunegaran untuk menarik minat wisatawan berkunjung. 

1.5 Batasan 

Pembahasan kali ini ditekankan pada perencanaan dan perancangan “Sentra 

Kuliner Mangkunegaran” dengan pendekatan arsitektur tradisional kontemporer. 



5 

 

 

Ditekankan pula pada aspek- aspek fisik dan non-fisik yaitu penyajian dan 

penjualan makanan, tata ruang, flow, dan ditambah segala aktifitas penunjang yang 

lainnya. 

1.6 Lingkup Pemmbahasan 

1. Dimana Lokasi akan didirikan ? 

2. Ruang apa saja yang di butuhkan ? 

3. Teknologi seperti apa yang akan diterapkan? 

4. Bagaimana tata massa yang akan diterapkan? 

5. Bagaimana Estetika ruang yang akan diterapkan ? 

1.7 Keluaran 

1. Mendapatkan konsep analisa tentang site dan bangunan. 

2. Mendapatkan konsep desain sebagai panduan perancangan  

3. Mendapatkan konsep tata masa dan tata ruang 

1.8 Metodologi Pembahasan 

1.8.1 Pengumpulan Data 

1. Studi literatur yang mengkaji berbagai literatur tentang 

konservasi pada cagar budaya dan pengelolahan pusat kuliner 

2. Survey yaitu proses pencarian data di lapangan untuk 

melengkapi data-data yang diperlukan 

1.8.2 Metode pengolahan data 

Mengklasifikasikan data yang di peroleh, mengelompokan data 

yang sejenis dan menyusun secara sistematis, mengkaitkan data yang satu 

dengan yang lain guna menunjang pembahasan. 

1.8.3 Sintesa 

Penulisan dilakukan dari hal-hal yang bersifat umum, yaitu 

mengungkapkan dari hasil pengolahan data, merumuskan permasalahan 

kemudian menuju ke hal yang bersifat khusus berupa pendekatan yang 

dilakukan guna menjawab permasalahan yang ada. 
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1.9 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, 

metode pembahasan, dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini berisi mengenai penjelasan mengenai pengertian Pura 

Mangkunegaran, kawasan cagar budaya, revitalisasi, industri 

kreatif, dan konsep bangunan. 

BAB III TINJAUAN LOKASI 

Pada bab ini berisi tentang gambaran mengenai Lokasi Festival 

Legenda Kuliner Mangkunegaran. 

BAB IV TINJAUAN LOKASI 

Pada bab ini membahas bagaimana konsep yang akan diteraqpkan 

pada Festival Legenda Kuliner mangkunegaran ini. 

 


