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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Deskripsi 

Laporan Dasar Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (DP3A) 

mengangkat judul “Pengembangan Amenitas di Kawasan Kauman Surakarta 

dengan Konsep Infill Design dan Adaptive Reuse”. Penjelasan terkait istilah-istilah 

yang digunakan pada judul tersebut akan dijelaskan sebagai berikut: 

Pengembangan : (Dalam konteks kepariwisataan) merupakan rangkaian 

upaya yang bertujuan dalam mewujudkan suatu 

keterpaduan penggunaan dari beragam sumber daya 

pariwisata, melakukan integrasi dengan segala bentuk 

dari aspek di luar pariwisata yang memiliki 

keterkaitan secara langsung maupun secara tidak 

langsung terhadap kelangsungan pada pengembangan 

pariwisata (Horner & Swarbrooke, 1996). 

Amenitas : Segala bentuk fasilitas berupa pelayanan kepada 

wisatawan dalam semua bentuk kebutuhan selama 

tinggal ataupun berkunjung pada suatu daerah yang 

menjadi tujuan dalam wisata (Lawson & Baud Bovy, 

1998). 

Kauman Surakarta : Kauman merupakan kawasan yang dikenal sebagai 

kawasan wisata batik dan terdapat banyak bangunan-

bangunan kuno di dalamnya. Kauman menjadi salah 

satu kelurahan yang terdapat di Kecamatan Pasar 

Kliwon, Kota Surakarta.  
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Infill Design : Suatu usaha dalam menyisipkan bangunan baru pada 

suatu lahan kosong yang berada dalam lingkungan 

berkarakteristik kuat dan teratur. Bangunan baru yang 

dibuat dalam satu kompleks dengan bangunan eksisting 

merupakan bangunan sisipan yang disebut sebagai 

insertion (Ardiani, 2009). 

Adaptive Reuse : Tindakan melakukan perubahan terhadap bangunan 

dengan tujuan untuk mengakomodasi kebutuhan baru. 

Selain itu, adaptasi yang dilakukan diharuskan mampu 

menambah nilai dan juga kualitas dari bangunan 

bersejarah (Orbasli, 2008). 

1.2 Latar Belakang 

Dalam suatu wilayah atau kota terdapat unsur-unsur ruang yang mengalokasi 

ruang, manusia dan kegiatannya. Kepribadian dan jati diri suatu kelompok 

masyarakat dapat dilihat melalui ruang kota yang ditempati, namun hal ini juga 

berlaku sebaliknya. Dengan kata lain ruang kota juga bisa mengambil peran dalam 

membentuk kepribadian dan jati diri masyarakat di dalamnya (Grand Design P3KP, 

2012). 

Terdapat banyak pelajaran dan inspirasi yang terkandung di dalam peninggalan 

sejarah masa lalu, baik berupa ruang, bangunan, kehidupan maupun tradisi yang 

dapat dimanfaatkan kepentingan ke depan. Peninggalan tersebut tentu saja memiliki 

banyak collective memory yang secara tidak langsung mampu untuk menyatukan 

masyarakat, menghadirkan suasana kebersamaan, kenangan masa lalu hingga 

semangat bersama dalam membangun dan memelihara. Peninggalan lama membantu 

generasi di masa selanjutnya untuk memahami pengalaman serta perjuangan generasi 

di masa sebelumnya dalam menjawab tantangan zamannya dengan melihat, 

merasakan dan menikmati secara langsung bukti sejarah yang ada. Sangat 

disayangkan ketika pelajaran-pelajaran tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik, 
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bahkan seringkali diabaikan (Purwohandoyo, Cemporaningsih, & Wijayanto, 2018). 

Nilai sosial budaya pada suatu kota merupakan sebuah potensi yang menjadi elemen 

penting bagi pertumbuhan dan perkembangan suatu wilayah dan kota (Grand Design 

P3KP, 2012).  

Dalam buku yang berjudul “Pariwisata Kota Pusaka: Mendayagunakan Aset 

Pusaka, Menyejahterakan Masyarakat”, disebutkan bahwa peninggalan masa lalu 

yang memiliki nilai sejarah, mengandung kualitas pikiran, rencana serta 

pembuatannya, dan juga memiliki peran yang sangat penting bagi keberlanjutan 

hidup manusia dikenal dengan istilah pusaka. Dengan kata lain, suatu kota yang 

didalamnya memiliki peninggalan masa lalu dengan kriteria tersebut dapat disebut 

sebagai kota pusaka. 

1.2.1 Kota Pusaka di Mata Dunia 

Berbagai permasalahan terkait sosial budaya yang ada memberikan 

sebuah kerisauan tersendiri dalam keberlanjutan kota pusaka. Pada tahun 1987 

The International Council on Monuments and Sites (ICOMOS)  menyusun 

sebuah piagam internasional yang dikenal sebagai Piagam Washington. Piagam 

baru ini mengemukakan beberapa hal terkait prinsip-prinsip, tujuan serta 

metode yang diperlukan dalam melakukan pelestarian kota dan kawasan 

perkotaan pusaka. Sebagaimana dikemukakan dalam UNESCO: 

Recommendation Concerning the Safeguarding and Contemporary Role of 

Historic Arewas (Warsaw-Nairobi, 1976), pelestarian kota dan kawasan 

perkotaan pusaka dipahami sebagai tahap-tahap yang perlu dilakukan dalam 

rangka melindungi, melestarikan, dan merestorasi kota-kota serta kawasan 

tersebut. Kondisi ini tidak menutup kemungkunan pada perkembangan dan 

adaptasi yang dilakukan secara seimbang dalam kehidupan kontemporer pada 

kota dan kawasan pusaka.  

Direktur UNESCO World Heritage Center yang berkedudukan di Paris, 

menegaskan betapa pentingnya melakukan pengelolaan perubahan dalam Kota 
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Pusaka, bahwa upaya pelestarian pusaka perkotaan telah berevolusi. Dari 

monumen dan situs arkeologi menuju ke arah kota yang hidup dan saujana yang 

ada. Dari restorasi ke regenerasi serta panduan perencanaan dan desain 

perkotaan. Perubahan-perubahan yang terus terjadi perlu dikelola agar pusaka-

pusaka yang ada terlindungi dan termuliakan. 

1.2.2 Pengembangan Kota Pusaka sebagai Pariwisata 

Pariwisata saat ini menjadi sektor yang menarik dan menjanjikan untuk 

dilakukan pengembangan. Menurut data yang didapatkan dari The World 

Tourism Organization, diperkirakan bahwa sektor pariwisata memberikan 

sumbangan mencapai angka 10% dari prosuk domestik bruto global yang 

menjadikan pariwisata sebagai industri terbesar di dunia. Selain itu 

International Tourism Partnership juga mengatakan bahwa pariwisata memiliki 

kontribusi yang besar dalam upaya mengurangi kemiskinan (Kusuma, 2014). 

Menurut Purwohandoyo, Cemporaningsih, & Wijayanto dalam bukunya 

yang berjudul Pariwisata Kota Pusaka: Mendayagunakan Aset Pusaka, 

Menyejahterakan Masyarakat (2018), minat publik bahkan wisatawan terhadap 

pusaka-pusaka di perkotaan (urban heritage) mengalami kenaikan, baik berupa 

aspek alam maupun budaya yang bersifat tangible dan intangible. Sudah 

banyak contoh dari berbagai kota-kota pusaka di dunia yang dapat dirujuk 

sebagai urban heritage tourism yang sukses. Kesuksesan tersebut mampu 

memberikan timbal balik pada kesejahteraan masyarakatnya. Kota pusaka 

dihidupkan oleh masyarakat melalui aspek kepariwisataan dan masyarakat 

mengalami peningkatan kesejahteraan hidup melalui aspek kepariwisataan yang 

menghidupi mereka.  

Pengelolaan kota pusaka dapat diaktualisasikan melalui perwujudan dari 

pariwisata pusaka atau dikenal sebagai heritage tourism. Pengintegrasian antara 

pengelolaan pusaka dengan pembangunan kota di bidang pariwisata dibutuhkan 

sebagai aspek yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Kasus tersebut dapat 
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dilihat pada pengembangan wisata di beberapa kota pusaka dunia seperti, Kota 

Santiago de Compostella di Spanyol (Purwohandoyo, Cemporaningsih, & 

Wijayanto, 2018). 

1.2.3 Peran Kota Surakarta dalam Pelestarian Kota Pusaka 

Deklarasi pertama Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) pada tahun 

2008 dilaksanakan di Kota Surakarta. Deklarasi tersebut diadakan bersamaan 

dengan penyelenggaraan World Heritage Cities Conference (WHC) 

(Purwohandoyo, Cemporaningsih, & Wijayanto, 2018). Kota Surakarta tercatat 

sebagai anggota dari JKPI yang di dalamnya beranggotakan para walikota  atau 

bupati dari kota atau kabupaten yang memiliki jejak sejarah dan aset-aset 

pusaka kota dengan nilai tinggi. JKPI menjadi organisasi induk di 

kabupaten/kota yang memiliki komitmen untuk melakukan pelestarian pusaka 

(tangible dan intangible heritage).  

Menurut Peraturan Menteri PUPR No. 1 tahun 2015, kota pusaka 

didefinisikan sebagai kota yang memiliki kawasan dengan nilai-nilai penting 

bagi kota, menempatkan penerapan kegiatan penataan serta pelestarian pusaka 

sebagai strategi utama dalam mengembangkan kota. Sedangkan menurut 

dokumen P3KP tahun 2012, kota pusaka merupakan kota dengan kekentalan 

sejarah yang memiliki nilai tersendiri, dimana di dalamnya terdapat pusaka 

alam, budaya ragawi dan budaya non ragawi, serta memiliki rajutan pusaka 

sebagai aset pusaka kawsan yang dikelola dengan efektif. 

Eco cultural city menjadi konsep pembangunan yang sedang diusung 

Kota Surakarta. Konsep pembangunan kota ini mengedepankan perencanaan 

pembangunan pariwisata kota dengan menempatkan pusaka perkotaan sebagai 

pusat dalam pembangunan yang dirasa mampu memberikan karakter dalam 

pembangunan kota secara keseluruhan. Pusaka perkotaan itu sendiri 

memberikan inspirasi dalam penataan kota baik dalam aspek arsitektur, 
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estetika, hingga semangat menghidupkan dan mengembangkan aspek budaya di 

Kota Surakarta (Dewi, 2017). 

1.2.4 Potensi Heritage Tourism di Surakarta  

Riwayat keberadaan Kota Surakarta tidak dapat terlepas dari sejarah 

Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Surakarta dikenal sebagai salah satu 

dari pusat dan inti kebudayaan Jawa kuno. Hal ini dikarenakan Surakarta secara 

tradisional menjadi salah satu pusat politik dan pengembangan tradisi Jawa. 

Kemakmuran Surakarta yang telah berlangsung sejak abad ke-19 mendorong 

berkembangnya berbagai literatur berbahasa jawa, makanan, tarian, pakaian, 

arsitektur dan berbagai hasil kebudayaan lainnya. 

Menurut Surat Keputusan Walikota madya Kepada Daerah Tingkat II 

Surakarta Nomor 646/116/i/1997 tentang Penetapan Bangunan dan Kawasan 

Kuno Bersejarah di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta, bahwa potensi 

budaya dan sejarah kota Solo dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1992 tentang Cagar Budaya. Terdapat 70 obyek bangunan dan kawasan cagar 

budaya. Selain itu, pengembangan dan pengelolaan kawasan cagar budaya yang 

tercantum dalam RTRW adalah melalui: (1) pengembangan jalur khusus wisata 

yang menghubungkan antar kawasan cagar budaya; (2) pelestarian agar budaya 

yang mengalami penurunan fungsi dan kondisi bangunan. 

Usaha-usaha dari berbagai pihak dalam rangka untuk menjaga eksistensi 

dari aset cagar budaya terus dilakukan. Pemerintah Kota Solo serta Pemerintah 

Pusat juga mengambil langkah-langkah seperti melakukan penetapan beberapa 

bangunan dan kawasan di Kota Solo sebagai aset cagar budaya melalui Surat 

Keputusan (SK) Walikota dan Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata. 

Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) dan Tim Kota Pusaka Kota 

Surakarta juga dilakukan dengan tujuan untuk membantu usaha pelestarian 

pusaka kota. Namun dalam realita di lapangan, usaha pemerintah belum bisa 

dikatakan membuahkan hasil yang optimal. Menurut Priyatmono (2014), hal ini 
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disebabkan kurangnya keterlibatan masyarakat sekitar dalam kegiatan 

konservasi yang dilakukan, sehingga peran dan keterlibatan masyarakat perlu 

ditingkatkan agar didapatkan hasil yang optimal. 

Solo yang dikenal dengan sebutan kota budaya dan menyimpan berbagai 

potensi bangunan mapun kawasan cagar budaya, memiliki karakter tersendiri 

seperti bangunan tradisional jawa, bangunan kolonial hingga kampung-

kampung tradisional. Namun banyak dari potensi tersebut yang tidak terawat 

dan mulai hancur. Kondisi yang sama juga terjadi pada beberapa kampung 

tradisional yang identik di Solo, salah satunya adalah Kampung Kauman yang 

saat ini sebenarnya mulai tumbuh kesadaran dan membenahi diri (Priyatmono, 

2014).  

1.2.5 Kauman Surakarta dan Upaya Revitalisasi yang Dilakukan 

Kauman menjadi salah satu kawasan kuno bersejarah yang memiliki 

karakter spesifik di Surakarta. Berdasarkan sejarah yang ada, Kauman memiliki 

hubungan erat dengan keberadaan Keraton Surakarta. Kauman dulunya 

merupakan kampung yang digunakan sebagai tempat tinggal oleh para abdi 

dalem bidang keagamaan (Musyawaroh, 2001). Kawasan Kauman merupakan 

kawasan dengan deretan pertokoan yang melapisi bagian terluar kawasan. 

Kondisi ini menjadi salah satu faktor yang membuat Kauman kurang dikenal 

oleh masyarakat luas. Di sisi lain, bangunan-bangunan di Kauman yang 

dominan oleh bangunan kuno mengalami penurunan kualitas dan kurang 

terpelihara. 

Kauman memiliki potensi terkait bangunan kuno yang jika 

dimanfaatkan kembali dapat meningkatkan perekonomian kota. Salah satu 

usaha revitalisasi Kauman dilakukan oleh Tim Pengabdian Pada Masyarakat 

Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik UNS berupa program pendampingan 

terhitung sejak Maret 2006. Pendampingan yang dilakukan bekerjasama dengan 

Paguyuban Kampung Wisata Batik Kauman. 
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Hasil dari revitalisasi yang dilakukan yaitu berupa hasil non fisik dan 

hasil fisik. Secara fisik, upaya revitalisasi tersebut terlihat dari pengadaan street 

furniture hingga bertambahnya jumlah pengusaha batik yang kembali aktif 

(Musyawaroh, 2009). Namun kondisi street furniture di Kauman pada tahun 

2019 sudah tidak terawat. Bangku taman, lampu jalan, papan nama jalan, 

pergola dan elemen street furniture lainnya sudah mengalami kerusakan pada 

titik-titik tertentu di Kauman. Bahkan papan informasi (heritage information) 

yang terdapat di Jl. Wijaya Kusuma sudah tidak relevan dengan kondisi 

Kauman saat ini. Pengadaan fasilitas wisata di Kauman harus sejalan dengan 

upaya pemeliharaan fasilitas tersebut. Hal ini harus dilakukan mengingat 

potensi wisata yang dimiliki oleh Kauman merupakan ciri khas atau 

karakteristik kawasan yang tidak dimiliki oleh kawasan lainnya.  

Upaya revitalisasi kawasan Kauman Surakarta dilakukan berdasarkan 

strategi yang telah dirancang yaitu dengan cara: (1) menghidupkan kembali 

usaha batik; (2) menghidupkan kembali suasana kampung santri; (3) 

mengangkat Kauman sebagai kampung wisata (Musyawaroh, 2009).  

1.2.6 Pengembangan Kawasan Kauman sebagai Heritage Tourism 

Strategi yang direncanakan sebagai upaya dalam revitalisasi Kauman 

diikuti dengan usaha lain berupa perbaikan, perencanaan serta penataan fisik 

lingkungan: (1) kondisi bangunan-bangunan kuno; (2) aksesibilitas kawasan; 

(3) persampahan; (4) drainase; (5) saluran pembuangan limbah; (6) heritage 

walk; (7) ketersediaan open space; (8) penataan parkir; dan (9) manajemen lalu 

lintas (Musyawaroh, 2009). 

Jika melihat dari sudut pandang pariwisata, heritage tourism saat ini 

sedang mengalami pertumbuhan yang subur. Jumlah objek-objek yang terdaftar 

sebagai cagar budaya pun semakin banyak. Pemanfaatan kembali atau 

revitalisasi pada bangunan-bangunan kuno dengan fungsi baru yang signifikan 

seperti restoran, motel, kafe dan lain sebagainya memperlihatkan bahwa 
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potensi-potensi tersebut dapat mendukung perekonomian kota (Clark, 2000 

dalam Wijayanti, 2010). Hal ini juga berlaku bagi kawasan Kauman yang 

secara fisik tumbuh dan berkembang bersama dengan keberadaan bangunan-

bangunan kuno. Kegiatan-kegiatan masyarakat baik dalam sudut pandang usaha 

batik maupun kampung santri diwadahi melalui keberadaan bangunan-

bangunan kuno tersebut. 

Kawasan Kauman yang terus berada dalam jalur revitalisasi dan 

diimbangi dengan pemeliharaan kawasan akan menghadirkan kawasan wisata 

yang ramah pengunjung. Kondisi ini tentunya harus diimbangi pula dengan 

ketersediaan aspek amenitas kawasan yang dapat berupa restoran, penginapan, 

kafe dan fasilitas lainnya. Selain itu pengadaan amenitas kawasan dapat 

dilakukan dengan berdasarkan pada konsep adaptive reuse dan juga infill 

design, sehingga bangunan yang muncul tidak akan merusak nilai kawasan 

yang sudah ada.  

1.3 Rumusan Masalah 

Bagaimana mengembangkan aspek kepariwisataan berupa amenitas di 

kampung Kauman Surakarta sebagai salah satu upaya merespon revitalisasi kawasan 

yang dilakukan melalui pendekatan urban heritage tourism, dengan menggunakan 

konsep infill design pada perancangan bangunan sehingga sesuai dengan konteks 

kawasan sekitar. 

1.4 Tujuan Dan Sasaran 

1.4.1 Tujuan  

1. Mengembangkan konsep koridor wisata sebagai katalisator 

kawasan di sekitarnya. 

2. Mengembangkan kawasan Kauman Surakarta dengan tetap 

mempertahankan nilai kawasan yang sudah ada melalui pendekatan 

revitalisasi dengan konsep adaptive reuse dan infill design. 
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3. Mengembangkan aspek amenitas kawasan yang dapat mendukung 

eksistensi kampung wisata Kauman Surakarta.  

1.4.2 Sasaran 

1. Merencanakan wisata antar kawasan di sekitar Kauman yang saling 

terintegrasi. 

2. Menyusun konsep pengembangan Kauman sebagai kawasan wisata 

heritage berupa jalur wisata dan merancang sarana prasarana 

penunjang wisata. 

3. Merancang aspek amenitas Kauman berupa Restaurant, Warung 

Wedangan, Café, Kauman Mini Museum, Kauman Open Center dan 

Homestay sebagai pengembangan kegiatan wisata di Kauman 

dengan konsep adaptive reuse dan infill design. 

1.5 Lingkup Pembahasan 

Pada perencanaan dan perancangan, terdapat beberapa batasan dalam 

pembahasan yang akan dilakukan. Lingkup pembahasan yang mengacu pada judul 

terbagi menjadi lingkup pembahasan makro, meso dan mikro kawasan. 

1.5.1 Lingkup Pembahasan Makro 

1. Konsep yang diajukan berupa koneksi antar kawasan dengan 

batasan berupa kawasan di sekitar Kauman yang memiliki potensi 

sebagai kawasan wisata dan saling terintegrasi satu sama lain.  

2. Kawasan sekitar yang dimaksud pada poin 1 adalah Kemlayan, 

Jayengan, Kratonan, Gajahan dan Baluwarti. 

1.5.2 Lingkup Pembahasan Meso 

1. Pengembangan potensi kawasan wisata Kauman dengan pendekatan 

urban heritage tourism. 
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2. Pengembangan yang dimaksudkan berupa jalur wisata di Kauman, 

sirkulasi pengguna jalan, dan titik-titik berupa magnet wisata di 

Kauman. 

1.5.3 Lingkup Pembahasan Mikro 

1. Perencanaan dan perancangan yang dilakukan menggunakan 

batasan berupa amenitas wisata berupa restaurant, Warung 

Wedangan, cafe, Kauman Mini Museum, Kauman Open Center, dan 

homestay yang berkaitan dengan estetika kawasan. 

2. Perencanaan dan perancangaan jalur pedestrian pada kawasan 

pengembangan berupa street furniture. 

1.6 Metode Pembahasan 

Beberapa metode yang digunakan dalam pencarian data maupun analisis data 

adalah sebagai berikut: 

1. Observasi lapangan 

Pengamatan langsung ke lapangan yang dalam konteks ini adalah 

Kelurahan Kauman dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran dan data 

primer berupa kondisi eksisting bangunan, aktivitas masyarakat, kondisi 

street furniture, dan lain sebagainya. 

2. Studi literatur 

Pengumpulan data yang lain dilakukan melaluti studi literatur untuk 

mendapatkan data sekunder yang berasal dari buku, jurnal, dan majalah 

yang memiliki keterkaitan dengan urban design, heritage tourism dan 

pembahasan lain yang memiliki hubungan dengan judul yang diangkat. 

3. Analisis data 

Data-data yang terkumpul melalui observasi lapangan dan studi literatur 

kemudian dianalisis dengan pendekatan analisis deskriptif kualitatif berupa 

penjabaran kondisi eksisting Kauman terkait kualitas bangunan maupun 

kualitas street furniture. 
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4. Penerapan Konsep Desain 

Hasil yang didapatkan dari observasi lapangan, studi literatur, hingga 

analisis data diakumulasikan kembali dan selanjutnya dilakukan 

pemilihan konsep yang sesuai utnuk diaplikasikan dengan kondisi 

eksisting di Kauman. 

1.7 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan Dasar Program Perencanaan dan Perancangan 

Arsitektur (DP3A) adalah sebagai berikut: 

BAB  I : PENDAHULUAN  

Pendahuluan berisikan tentang uraian latar belakang yang menjadi 

objek penelitian dengan mengangkat rumusan masalah untuk 

mencapai tujuan dan manfaat dari penelitian dengan menggunakan 

metode yang sesuai. 

BAB  II : TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan pustaka berisi tentang dasar-dasar dan teori yang membahas 

bagaimana strategi pengembangan suatu kawasan melalui sudut 

pandang urban heritage tourism. Pada bagian ini juga membahas hal-

hal yang terkait dengan objek penelitian, studi banding, dan 

kesimpulan teori. 

BAB III : GAMBARAN UMUM LOKASI DAN GAMBARAN  

PERENCANAAN 

Pada bab ini dibahas tentang gambaran umum lokasi perencanaan 

dan perancangan, berupa data-data fisik maupun non-fisik, aktivitas 

hingga lingkungan sekitar dari kawasan Kauman. 

BAB IV : ANALISIS KONSEP PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

Terdiri dari analisis konsep makro, meso dan mikro. Analisis yang 

dilakukan meliputi analisis site, kebutuhan ruang, hingga 

pendekatan-pendekatan yang digunakan. 


