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PENGEMBANGAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN KUSUMA BHAKTI  

SEBAGAI LANDMARK SEJARAH PERJUANGAN DI SURAKARTA 

 

 

Abstrak 

Taman Makam Pahlawan merupakan tempat peristirahatan terakhir yang di khususkan untuk 

orang yang diberi  gelar pahlawan oleh Presiden Indonesia. Salah satu taman makam 

pahlawan yang berada di Kota Surakarta adalah Taman Makam Pahlawan Kusuma Bhakti, 

namun sayangnya pengelolaan Taman Makam Pahlawan Kusuma bhakti ini belum dilakukan 

secara maksimal. Banyak infrastruktur yang belum dikelola dengan baik dan masih banyak 

lahan kosong yang belum difungsikan secara maksimal.  Maka dari itu perlunya 

pengembangan pada taman makam pahlawan Kusuma Bhakti agar lokasi yang sudah 

ditetapkan menjadi cagar budaya oleh Walikotamadya tersebut menjadi lebih berkembang  

dan terdapat aktivitas yang produktif yang terjadi dan dapat dikelola menjadi lebih baik. 

Sehingga baik masyarakat maupun pemerintah dapat saling menguntungkan dengan 

masyarakat dapat mengenal lebih baik cagar budaya, mengenang dan mengetahui sejarah 

akan perjuangan para pahlawan dan pengelolaan yang baik ini  juga dapat menambah daerah 

hijau kota dan memberi nilai tambah estetika pada tatanan kota.   

Kata Kunci : Taman Makam Pahlawan, Pengembangan, Cagar Budaya 

 

Abstract 

The heroes cemetery park is the final resting place specifically for people who are given the 

title of hero by the President of Indonesia. One of the heroes cemetery park  in the city of 

Surakarta is the Kusuma Bhakti Heroes Cemetery Park, but unfortunately the management of 

the Kusuma Bhakti Heroes Cemetery Park has not been carried out optimally. Many 

infrastructures have not been managed properly and there are still many vacant land that has 

not been fully utilized. Therefore, it is necessary to development the heroes kusuma bhakti 

cemetery park so that the location that has been designated as a cultural preserve by the 

Mayor becomes more developed  and there are productive activities that occur and can be 

managed for the better. So that both the society and the government can be mutually 

beneficial with the society to get to know the cultural heritage better, remember and know the 

history of the struggle of the heroes and good management can also add to the green areas of 

the city and provide added value aesthetics in the city order.  

Keywords : The Heroes Cemetery Park, Development, Cultural Heritage 

 

1. PENDAHULUAN 

Di Indonesia, nasionalisme yang mendasarkan diri pada nilai-nilai kemanusiaan yang 

hakiki dan bersifat asasi. Tujuannya, mengangkat  harkat,  derajat, dan  martabat  

kemanusiaan  setiap  bangsa  untuk  hidup bersama  secara  adil  dan damai tanpa 



2 
 

diskriminasi di dalam hubungan-hubungan sosial.  Rasa nasionalisme itu sudah dianggap 

telah muncul dimana  suatu bangsa memiliki cita-cita yang sama untuk mendirikan suatu 

negara kebangsaan. 

Sejumlah pemerhati sosial menilai prinsip nasionalisme dalam diri pemuda 

Indonesia pada umumnya telah mengalami degradasi dan hal diakibatkan oleh terus 

menerus tergerus oleh nilai-nilai dari luar. Mereka berlomba- lomba berkiblat pada dunia 

barat. Terlihat budaya westernisasi telah menyulap pemuda negeri ini menjadi lupa akan 

jati diri mereka sebagai bangsa Indonesia yang masih memegang teguh budaya timur. 

Selain itu, munculnya sikap individualisme yang menimbulkan ketidakpedulian antar 

perilaku sesama masyarakat sekitar. Dengan adanya individualisme maka orang tidak 

akan peduli dengan kehidupan bangsanya. 

Kondisi ini terlihat semakin parah karena belum adanya pembaharuan atas 

pemahaman dan prinsip nasionalisme dalam diri pemuda.  Jika kondisi dilematis itu tetap 

dibiarkan, bukan tidak mustahil degradasi nasionalisme akan mengancam generasi muda 

sebagai penerus bangsa. Pemuda Indonesia umumnya belum sadar akan ancaman arus 

global yang terus menerus menggerogoti identitas bangsa. 

Pahlawan Nasional adalah gelar yang diberikan pemerintah kepada warga negara 

Indonesia yang berjuang melawan penjajahan di wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, yang gugur demi membela bangsa dan  negara, atau  dalam  semasa  hidupnya 

melakukan tindakan kepahlawanan  atau berprestasi dan memiliki karya yang luar biasa 

bagi  pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia berdasarkan 

Surat Keputusan Presiden RI. 

Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya” kalimat 

tersebut merupakan salah satu kalimat yang terdapat dalam pidato Ir. Soekarno pada saat 

peringatan Hari Pahlawan pada tanggal 10 November 1961. Eksistensi kejayaan bangsa 

tidak dapat terlepas dari sejarahnya dan para pahlawanlah yang telah mengantarkan kita 

pada pintu gerbang kemerdekaan sehingga generasi selanjutnya dapat meneruskan 

perjuangan leluhurnya yakni pembangunan kesejateraan sosial.  

Banyak hal yang dapat kita lakukan sebagai wujud penghormatan atas jasa-jasa 

pahlawan dari hal kecil seperti menjalankan upacara bendera dengan baik dan benar, 

belajar dengan sungguh-sungguh, mengamalkan pancasila dalam kehidupan sehari-hari 

dan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, saling menghormati dan 

menghargai sesama anggota masyarakat dengan menerapkan musyawarah mufakat, 

gotong royong, toleransi, dan sebagainya, atau pemerintah juga dapat membuat 
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monumen atau landmark untuk mengenang jasa pahlawan agar masyarakat tidak tutup 

mata akan sejarah. Bentuk upaya mewujudkan penghormatan kepada para pahlawan 

yang dapat dilakukan pemeritah dan masyarakat yang lainnya yaitu dengan cara 

memelihara dan mengelola Taman Makam Pahlawan (TMP) dan Makam Pahlawan 

Nasional  (MPN). 

Taman Makam Pahlawan Nasional (TMPN) dan Makam Pahlawan Nasional 

(MPN) cenderung luput dari perhatian publik. Keberadaannya dianggap tidak 

mempunyai manfaat bagi masyarakat sehingga kepedulian untuk ikut berpartisipasi 

dalam memelihara, apalagi untuk mengelola masih terbilang rendah.  

Salah satu Taman Makam Pahlawan yang terdapat di kota Surakarta yaitu Taman 

Makam Pahlawan Kusuma Bhakti yang berada di Jl. Ir. Sutami, Pucangsawit, Jebres, 

Kota Surakarta, Jawa Tengah. Taman Makam Pahlawan Kusuma Bhakti sendiri memiliki 

luas lahan lebih kurang 4,6 ha. Namun kondisi saat Taman Makam Pahlawan saat ini 

masih terbilang belum memenuhi standar yang terdapat pada Peraturan Menteri Sosial 

Republik Indonesia. Belum terdapatnya berbagai fasilitas yang seharusnya terdapat pada 

Taman Makam Pahlawan memberikan kesan Taman Makam Pahlawan Kusuma Bhakti 

tersebut terlihat kurang terawat, terlebih kondisi disekitar juga kurang mendapat 

perhatian dari pemerintah dalam segi penataan sehingga hal tersebut membuat kawasan 

Taman Makam Pahlawan terlihat tidak terawat. 

Walikota Kota Surakarta, F.X. Hadi Rudyatmo mengatakan bahwa Taman 

Makam Pahlawan Kusuma Bhakti ini memiliki potensi sebagai wisata sejarah untuk 

warga dan juga dapat dijadikan sebagai sarana edukasi bagi anak-anak sekolah. Beliau 

juga mengatakan bahwa Taman Makam Pahlawan Kusuma Bhakti belum tertata dengan 

baik, terlebih sejumlah fasilitas seperti penerangan jalan yang masih kurang, untuk itu 

diperlukan lebih banyak penerangan di area makam. Selain itu, untuk mempercantik 

lokasi, Pemerintah kota Surakarta juga akan membangun Pendopo di lokasi tersebut. 

Walikota kota Surakarta berharap Taman Makam Pahlawan Kusuma Bhakti dapat  

secantik Taman Makam Pahlawan di Kalibata, Jakarta Selatan. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diperoleh perumusan masalah 

yakni bagaimana konsep dan desain perencanaan Taman Makam Pahlawan Kusuma 

Bhakti di Surakarta agar mendapat pengelolaan yang baik dan benar dan mampu menjadi 

solusi terhadap degradasi nasionalisme masyarakat dengan menciptakan lingkungan yang 

mendukung edukasi serta memenuhi aspek aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. 
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2. METODE 

Metode pengolahan data didapatkan dengan berbagai cara seperti observasi, interview, 

studi literatur dan survey lokasi site dan studi komparasi. Data yang telah terkumlul 

kemudian diolah dengan metode deskriptif kualitaatif yaitu dengan mengidentifikasi 

potensi yang ada dilapangan yang selanjutnya dikaitkan dengan permasalahan yang 

terjadi untuk mendapatkan solusi terbaik dalam konsep desain yang nantinya akan 

dipakai 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Lokasi perencanaan dan perancangan Pengembangan Taman Makam Pahlawan Kusuma 

Bhakti ini terletak di Jl. Ir. Sutami, Pucangsawit, Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah.  

Lokasi tersebut merupakan  lahan yang dimiliki pemerintah dan masih banyak lahan 

kosong  yang belum dimaksimalkan sesuai fungsi. Letak lokasi tersebut memiliki nilai 

tambah karena  sangat strategis berada di Jalan Raya Utama Solo-Ngawi. Maka dari itu, 

sangat disayangkan jika lahan tersebut terbengkalai dan tidak dimaksimalkan. Lokasi 

tersebut juga sangat berdekatan dengan Taman Satwa Taru Jurug dan Sungai Bengawan 

Solo.  

3.1 Konsep Pengembangan 

a. Pengembangan Fasilitas Taman Makam Pahlawan guna Menonjolkan Sisi Cagar 

Budaya 

Mendesain ulang bangunan lama namun tidak dengan perubahan tota untuk memberi 

kesan yang nyaman dan sesuai dengan konsep pengembangan. Serta menambah 

bangunan baru berupa pendopo, sesuai dengan masukan bapak Walikotamaya, selain 

sebagai penyediaan lahan jikalau terdapat suatu acara, fungsi lainnya yaitu juga  

menambah kenyamanan bagi masyarakat pada saat mengunjungi taman makam 

pahlawan.  

Dengan demikian baik bangunan lama maupun bangunan baru tidak terjadi 

ketidak seimbangan desain dan dapat disama ratakan tema konsep pada tiap zonasi. 

Penerapan tema pada zonasi taman makam pahlawan sendiri yaitu mengangkat 

suasana kota surakarta pada masa lampau. Dengan gaya arsitektur bangunan yang 

kebanyakan menggunakan arsitektur jengki namun tetap mempertahankan arsitektur 

jawa dengan menambah ciri khas atau ornamen.  

Serta pengembangan dengan pemberian interest area khusus sebagai bentuk 

penghormatan kepada jasa para pahlawan dalam melawan penjajah di taman makam 

pahlawan Kusuma Bhakti pada makam gumpalan darah slamet riyadi cs. 
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b. Pengembangan Lahan guna Menumbuhkan Rasa Nasionalisme 

Museum dapat berfungsi sebagai media informatif yang dapat memberikan wawasan 

tentang sejarah perjuangan di kota Surakarta kepada masyarakat. Konsep museum 

sendiri juga terbagi menjadi dua yaitu museum pasif (galeri tetap) dan museum aktif 

(galeri kontemporer) hal ini untuk menarik minat masyarakat dalam mengunjuingi 

museum namun tetap menyuguhkan inti dari pengembangan kawasan tersebut. 

museum pasif atau galeri tetap menyuguhkan story broad sejarah perjuangan kota 

surakarta serta pengenalan tokoh maupun suasana pada saat masa dahulu. 

Sedangkan museum aktif atau galeri kontemporer merupakan galeri atau pameran 

yang diadakan berbeda pada setiap acara yang dapat berupa, video dokumenter atau 

animasi, permainan aktif dan virtual games dengan login menggunakan sistem 

barcode. 

Hal ini dapat menarik minat masyarakat dengan kondisi dewasa ini yang sudah 

memasuki masa modern, dengan mengimbangi kondisi tersebut maka masyarakat 

mulai tertarik untuk mengunjungi kompleks kawasan tersebut sehingga kawasan 

tidak terbengkalai. 

c. Pengembangan Fungsi Lahan sebagai Ruang Terbuka Hijau 

Selain sebagai cagar budaya, taman makam pahlawan Kusuma Bhakti juga 

merupakan kawasan ruang terbuka hijau karena termasuk dalam kategori 

pemakamanan, Untuk memenuhi kenyamanan pada area terbuka hijau maka perlu 

perancangan ruang terbuka hijau yang rindang, sejuk, dan nyaman bagi semua 

masyarakat untuk bersantai yang juga dapat menambah nilai estetika tatanan kota 

3.2 Konsep Landscape 

Pada konsep landscape dibagi menjadi 3 bagian dalam  segi  penataan yaitu 

hardscape, softscape dan elemen pendukung (street furniture). Hardscape dapat 

berupa pengerasan tanah yang dapat dilakukan dengan cara asphalt, paving block atau  

grass block. Softscape terbagi menjadi 4 jenis tanaman yaitu, pohon, perdu, semak 

dan rumput yangd dipilih sesuai dengan estetika tatanan ruang terbuka hijau. Serta 

pemilihan tanaman-tanaman yang sering dijumpai pada masa lampau untuk 

memperkuat suasana tema keseluruhan. Dan elemen pendukung atau street furniture 

di berikan untuk menambah kenyamanan pengguna seperti pemberian kursi taman, 

lampu taman, signage, gazebo, play ground, serta beberapa landmark yang sesuai 

dengan tema yang diangkat. 

3.3 Konsep Struktur 



6 
 

Struktur yang digunakan dalam pembangunan beberapa fasilitas di Taman Makam 

Pahlawan sendiri berbeda satu sama lain diseesuaikan dengan tingkat kebutuhan 

masing-masing. Pada bagian sub strukturnya untuk bangunan kecil berlantai satu 

menggunakan pondasi batu kali. Sedangkan untuk bangunan pendopo dan museum 

digunakan pondasi tiang pancang untuk memberi kekuatan yang lebih besar. Dan 

pada bagian upper structure  semua bangunan menggunakan struktur beton bertulang. 

   

Gambar 1. Konsep Struktur  

Sumber : Google Images 

3.4 Konsep Zonifikasi 

 

Gambar 2. Zonifikasi  

Sumber : Dokumen Pribadi, 2019 

Pada zona kuning merupakan lahan Taman Makam Pahlawan Kusuma Bhakti yang 

telah dilakukan pembangunan sedangkan untuk zona jingga dan biru belum terbangun 

sepenuhnya. Zona kuning terbagi menjadi 3 bagian, dimana poin A merupakan lahan 

tetap yang digunakan untuk pemakaman sehingga, untuk poin B dan C merupakan 

lahan fasilitas untuk Taman Makam Pahlawan yang nantinya diperuntukan untuk 

kantor, pendhopo, ruang transit, lahan parkir, dsb. Sedangkan untuk lahan yang belum 

terbangun akan dikembangkan untuk memberi atau menambahkan daya tarik 

masyarakat untuk mengunjungi Taman Makam Pahlawan Kusuma Bhakti agar tidak 

terbengkalai tidak pernah didatangi. Pada zona jingga diperuntukkan untuk zona 

ruang terbuka hijau yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat sekitar dan juga 

menambah nilai estetika pada tatanan kota, kemudian pada zona biru diperuntukan 

zona bangunan komersil yang masih berkaitan dengan Taman Makam Pahlawan 

Kusuma Bhakti yaitu Museum Perjuangan Surakarta untuk memberi sarana informatif 
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guna mengingat jasa pahlawan,  hasil dari bangunan komersil tersebut juga dapat 

digunakan untuk biaya perawatan kawasan Taman Makam Pahlwan Kusuma Bhakti 

kedepannya. 

3.5 Eksterior 

 

Gambar 3. Kompleks Kawasan Taman Makam Pahlawan Kusuma Bhakti 

Sumber : Dokumen Pribadi, 2019 

  

Gambar 4. Taman Makam Pahlawan Kusuma Bhakti 

Sumber : Dokumen Pribadi, 2019 

  

Gambar 5. Lahan Pemakaman 

Sumber : Dokumen Pribadi, 2019 

 

Gambar 6. Museum Perjuangan Surakarta 
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Sumber : Dokumen Pribadi, 2019 

 

Gambar 7. Signage Ruang Terbuka Hijau 

Sumber : Dokumen Pribadi, 2019 

  

Gambar 8. Ruang Terbuka Hijau 

Sumber : Dokumen Pribadi, 2019 

3.6 Interior 

 

Gambar 9. Museum Pasif 

Sumber : Dokumen Pribadi, 2019 

 

 

Gambar 10. Museum Aktif 

Sumber : Dokumen Pribadi, 2019 
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4. PENUTUP 

Tujuan dari pengembangan Taman  Makam  Pahlawan Kusuma Bhakti yaitu dengan 

melakukan perbaikan dengan cara pengelolaan kawasan  agar sesuai dengan Peraturan 

Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Standar Pengelolaan 

Taman Makam Pahlawan Nasional dan Makam Pahlawan Nasional, namun tidak 

menghilangkan keaslian  suasana heroik yang sudah terbangun  sejak dahulu sehingga 

keberadaannya tidak terbengkalai dan dapat menjadi bangunan ikonik sebagai kawasan 

monumental bagi masyarakat untuk tidak melupakan sejarah perjuangan para pahlawan 

yang telah gugur dalam  membela bangsa dan  negara serta dapat menciptakan kegiatan  

pada kawasan  Taman  Makam  Pahlawan  Kusuma Bhakti agar lingkungan dapat  selalu  

terjaga serta memberikan aspek kenyamanan dan keamanan bagi seluruh masyarakat 

dalam  menjalankan aktivitas tersebut.  
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