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PENDAHULUAN 
 

[1.1]  JUDUL 

 Revitalisasi Kampung Pecinan Balong Surakarta sebagai  Kawasan Wisata Budaya 

dengan penekanan Koridor jl. Suryopranoto dan Segmen  Kalipepe  sebagai Pusat Atraksi 

Wisata. 

[1.2]  PENGERTIAN JUDUL 

 Yang dimaksud Revitalisasi Kampung Pecinan Balong Surakarta sebagai  

Kawasan Wisata Budaya adalah sebuah rangkaian upaya menghidupkan kembali 

kawasan pecinan Balong dengan segala potensi yang dimiliki, baik dari segi setting 

kawasan, kualitas lingkungan, sarana, prasarana, serta kehidupan sosial masyarakatnya 

(sosio kultural, sosio ekonomi dan sosio politik), yang pada akhirnya nanti segala potensi 

tersebut dapat diangkat dan diberdayakan sebagai aset wisata budaya di Surakarta. 

Penekanan Koridor Jl. Suryopranoto dan Segmen Kalipepe sebagai pusat atraksi 

wisata dimaksudkan agar segala potensi yang terdapat pada kedua ruang linier tersebut 

dapat dioptimalkan sehingga dapat dijadikan sebagai atraksi wisata yang berupa zone 
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wisata kuliner, belanja dan promenade yang kental dengan nuansa Cina. Pemusatan 

kegiatan wisata dilakukan pada kedua koridor tersebut dengan penataan yang 

seedimikan rupa sehingga koridor tersebut menjadi ikon pada kawasan Pecinan tersebut. 

Pengembangan aktivitas berupa kegiatan wisata kuliner dan belanja ditujukan untuk 

menambah “lifetime” kawasan khususnya pada malam hari yang cenderung mati atau 

sepi. 

 
[1.3]  LATAR BELAKANG 

1.3.1 Keberadaan Warga Etnis Tionghoa di Surakarta 

Menurut sejarahnya, etnis Tionghoa di Solo sudah hidup dan menetap jauh 

sebelum Keraton Kasunanan Surakarta pindah ke Solo. Sehingga tak dapat dipungkiri 

bahwa keberadaan dan kehidupan etnis Tionghoa di Kampung Balong juga merupakan 

bagian dari kehidupan Surakarta. Secara tak langsung budaya dan tradisi etnis Tionghoa 

juga merupakan bagian dari kebudayaan Surakarta. Kebudayaan Cina yang sudah ada 

perlu dipertahankan dan dikembangkan untuk mempertahankan eksistensinya di 

Surakarta. 

Proses asimilasi sudah berlangsung baik tanpa ada resistansi maupun 

diskriminasi dari kalangan pribumi. Semasa zaman penjajahan Belanda, etnis Tionghoa di 

Solo memiliki tiga orientasi. Ada yang berorientasi ke leluhurnya di Tiongkok, ada yang 

berorientasi ke Belanda, tetapi ada juga yang berorientasi ke tradisi masyarakat 

setempat.  

Di era abad XIX, muncul Khong Tong Hwee, cikal bakal PMS yang sudah 

berorientasi pada tradisi masyarakat setempat. Fakta sejarah ini menunjukkan etnis 

Tionghoa di Solo sudah jadi bagian masyarakat Solo 

Keberadaan etnis Tionghoa di Solo yang menyatu dengan masyarakat setempat 

bisa dilihat di Kampung Balong, Kepanjen, Limolasan, dan Ngampil di Sudiroprajan. Etnis 

Tionghoa sudah mendiami tempat itu sejak ratusan tahun lalu dan populasinya 40 persen 

dari total penduduk di daerah itu.  

 
1.3.2 Potensi Budaya Tionghoa sebagai Aset Pariwisata 

Kawasan pecinan memiliki berbagai potensi yang patut diangkat, dikelola dan 

dijadikan modal untuk menggairahkan potensi pariwisata di Surakarta. Jika dikelola 

dengan baik, hal ini akan mendatangkan keuntungan bagi kota Surakarta sendiri.  

Sebagai sebuah kawasan pemukiman dan perdagangan dengan mayoritas 

penduduk etnis Tionghoa tentu akan memberikan suatu atmosfir yang berbeda dengan 

kawasan kota yang lain. Kentalnya suasana pecinan yang dibangun dari nilai tradisi dan 
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kehidupan masyarakatnya sangat terasa. Tradisi Tionghoa inilah yang harus 

dipertahankan sehingga dapat menjadi potensi tersendiri bagi kawasan pecinan.  
Potensi yang dimiliki oleh kawasan pecinan yaitu budaya dan tradisi cina yang 

berkarakter kuat berupa kesenian, kuliner, arsitektur dan peninggalan lamanya, barang-

barang kerajinan, ilmu pengobatan tradisional, meramal dan lain-lain. Namun sayangnya 

potensi yang ada tampaknya kurang mendapat perhatian dari warga maupun Pemkot.

Upaya untuk merevitalisasi kawasan pecinan Balong sebagai kawasan wisata 

dapat mengangkat dan memperkenalkan berbagai kebudayaan khas Tionghoa, karena 

kini seni dan budaya Tionghoa juga punya tempat untuk tampil semakin terbuka. Kota 

pun menjadi beragam dan kaya nuansanya (multietnis). Gilirannya tentu sangat 

menunjang sektor pariwisata. 

Revitalisasi Balong mencakup revitalisasi fisik kawasan (berupa restorasi 

bagunan-bangunan tua peninggalan cina maupun dengan penataan lingkungan kawasan) 

dan revitalisasi non fisik (berupa eksplorasi nilai-nilai kebudayaan dan tradisi masyarakat 

sebagai penunjang kegiatan wisata). 

 
1.3.3  Visi ”Masa Lalu” Pengembangan Kota Solo1

Mengamati rencana pembangunan Kota Solo seperti yang dilontarkan 

Pemerintah Kota Solo, muncul beberapa hal yang jadi catatan serta patut menjadi 

perhatian. Berulang kali, Wali Kota Solo Joko Widodo mengungkapkan, visi pembangunan 

Kota Solo adalah kota budaya yang berorientasi pada nilai masa lalu. 

Dalam visi yang konkret Solo’s Past is Solo’s Future (Solo Masa Lalu adalah Solo 

Masa Depan). Yang layak jadi catatan dari sisi konseptual, adalah konsep “masa lalu” 

sebagai konsep yang mengarah pada “budaya”. 

Konsep ini perlu mendapat perhatian, karena “budaya” tak melulu menyangkut 

masa lalu, namun yang utama adalah menyangkut “masa depan”. Jika visi ke depan 

pembangunan Kota Solo adalah masa lalu, yang jadi pekerjaan selanjutnya adalah 

bagaimana menggabungkan visi “masa depan” budaya dengan kondisi “masa lalu” Solo. 

Bagaimana visi itu bisa mengakomodasi kepentingan “masa depan” dengan konsep 

“masa lalu” Solo. 

Konsep masa lalu dalam urban design seringkali hanya diasosiasikan dengan ikon 

fisik, seperti bangunan tua dan situs peninggalan budaya lama. Penerjemahan konsep 

pada wilayah fisik ini tidak salah, namun jangan terjebak pada bentuk fisik dan 

mengabaikan apa yang ada jauh di luar bangunan fisik, yaitu nilai. Yang dijabarkan 

 
1 www.arsitekturindis.com 
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dengan masa lalu oleh Pemkot Solo baru tersirat pada bentuk fisik. Katakanlah rencana 

Pemkot melakukan restorasi dan konservasi beberapa situs kebudayaan masa lalu, 

seperti Kampung Laweyan, Taman Sriwedari, dan lain-lain. 

Setidaknya, langkah itu adalah awal yang baik, sementara begitu banyak situs 

peninggalan masa lalu di Solo yang terbengkalai. Sejauh ini masih terlalu minim 

perhatian Pemkot dan juga masyarakat terhadap konservasi bangunan fisik peninggalan 

masa lalu itu. Persoalan kedua, konsep budaya memiliki terminologi luas. 

Pembangunan budaya tak bisa dilakukan secara parsial terhadap satu aspek 

tertentu, seperti fisik. Budaya lebih berorientasi pada nilai atau spirit, menghasilkan 

manusia (masyarakat) yang berbudaya (sifat). Dari sisi konseptual spiritual ini, pencarian 

nilai masa lalu Solo adalah upaya kembali menghadirkan originalitas nilai Solo, nilai lokal 

yang berujung penemuan local genius dan identitas. 

Karakter Solo yang berwajah multikultural adalah identitas Solo masa lalu di balik 

sejarah hegemoni kultur Jawa Mataram. Sisa dari ciri kota multikultural masih dapat 

dilihat hingga saat ini. Lagi- lagi, karena kurangnya minat konservasi dan desakan 

kepentingan yang lebih pragmatis, kekayaan nilai budaya itu nyaris punah. Wajah 

multikultur Solo tampak dari pluralitas populasi yang sesuai dengan karakternya sebagai 

kota komersial, menjadi tempat kelahiran organisasi dagang terbesar (Syarikat Dagang 

Islam), yang dengan sendirinya mengundang pelaku ekonomi dari berbagai masyarakat. 

Saat ini masih tampak kawasan perkampungan yang memiliki karakter arsitektur 

budaya etnis tertentu. Perkampungan masyarakat Cina adalah salah satu simbol 

perkotaan. Di Solo, perkampungan Cina di kawasan Pasar Gede dan Balong masih 

terawat dan memberi warna dominan pada tata ruang Solo, selain perkampungan 

masyarakat Arab di kawasan Pasar Kliwon yang juga memiliki nilai kultural khusus. 

Laweyan, Kauman, Balong, atau Pasar Kliwon adalah jejak sejarah perkembangan tata 

kota Surakarta, dengan warna arsitektur dan latar belakang sosiologisnya. Berbagai 

gedung dengan corak arsitektur Jawa, Eropa, Indis, Art Deco, Tionghoa, hingga Timur 

Tengah jika semua bisa dirawat dan dikonservasi, bisa dijadikan proyeksi sebagai tujuan 

wisata, yakni wisata kota.  

 
1.3.4 Mencegah hilangnya aset-aset kota2

Revitalisasi pada prinsipnya tidak sekedar menyangkut masalah konservasi 

bangunan dan ruang kawasan bersejarah saja, tetapi lebih kepada upaya untuk 

 
2 Pedoman Umum Program Penataan dan Revitalisasi Kawasan 
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mengembalikan atau menghidupkan kembali kawasan dalam konteks kota yang tidak 

berfungsi atau menurun fungsinya agar berfungsi kembali, atau menata dan 

mengembangkan lebih lanjut kawasan yang berkembang pesat namun kondisinya 

cenderung tidak terkendali. 

Arti penting revitalisasi kawasan perkotaan adalah upaya untuk mencegah 

hilangnya aset-aset kota yang menandai rangkaian riwayat panjang perjalanan suatu 

kota beserta masyarakat yang ada di dalamnya, karena penghilangan aset kota 

merupakan salah satu penyebab utama memudarnya karakter suatu kota. 

 

Menurunnya vitalitas kawasan timbul akibat berbagai permasalahan, diantaranya : 

- Kerusakan bentuk ruang kota 

• Terjadinya proses ”perusakan diri-sendiri” (self-destruction) karena 

minimnya perawatan akibat ketidakmampuan dan ketidakpedulian 

masyarakat dalam merawat bangunan dan kawasan mereka sendiri. 

• Terjadinya proses ”perusakan akibat kreasi” yang tidak kontekstual 

(creative-destruction), karena terjadi peningkatan nilai properti yang 

tinggi disertai dengan pembangunan baru yang padat dan dipaksakan 

sehingga merusak bentuk ruang perkotaan dan nilai sejarah kawasan 

yang ada. 

 
- Pudarnya tradisi sosial budaya setempat  

Memudarnya tradisi sosial dan budaya setempat yang telah ditinggalkan 

penghuninya akibat modernisasi yang sedemikian gencar, dan rendahnya 

kepedulian komunitas, masyarakat lokal dan pemerintah terhadap 

pentingnya warisan budaya perkotaan. Kondisi ini tercermin dalam proses 

penghancuran aset, tidak adanya intervensi pemerintah terhadap ruang dan 

bangunan bersejarah, dan komitmen yang rendah untuk investasi di 

kawasan tersebut. 

 
1.3.5 Potensi Pariwisata Surakarta 

Surakarta merupakan suatu kawasan yang memiliki nilai potensi pariwisata yang 

cukup baik, terlihat dari jumlah kunjungan wisatawan ke Surakarta tiap tahunnya 

menunjukkan angka-angka peningkatan.  

Tabel. I.1. Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Surakarta 

TAHUN JUMLAH WISATAWAN DOMESTIK DAN MANCA 
NEGARA 
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2000 118.083 
2001 283.858 
2002 313.446 
2003 357.537 
2004 362.814 
2005 769.744 

Sumber : www.google.com

Angka-angka jumlah wisatawan tersebut tersebar ke berbagai obyek wisata yang 

ada di kota Solo sendiri maupun di daerah-daerah sekitar Solo. Dengan adanya obyek 

wisata budaya berupa kampung pecinan Balong, akan menambah pilihan tujuan wisata 

bagi para wisatawan yang berkunjung ke Surakarta.

Peningkatan di sektor pariwisata merupakan salah satu upaya yang sangat 

potensial dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah Surakarta. Dengan pemanfaatan 

Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA) sebagai modal dalam 

pengembangan pariwisata. 

Dalam rencana daerah yang memprioritaskan sektor wisata disebutkan bahwa 

untuk mengusahakan terciptanya paket-paket perangsang dari sektor pariwisata, perlu 

diperbanyaknya objek dan atraksi yang dikembangkan dan dipromosikan, sehingga 

jumlah pengunjung dan lama tinggal wisatawan lebih tinggi yang untuk selanjutnya akan 

memperbanyak devisa masuk dan meningkatkan penghasilan daerah. 
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1.3.6 Hubungan Rekreasi Wisata Budaya dengan Pariwisata  

Tujuan pariwisata pada dasarnya adalah mendapatkan kesenangan atau 

kenikmatan dari objek-objek yang dikunjungi. Ditinjau dari sudut ini maka dapat 

disimpulkan bahwa pariwisata dan rekreasi mempunyai hubungan yang tidak dapat 

dipisahkan, maka suatu rekreasi wisata haruslah memenuhi beberapa kriteria-kriteria 

sebagai faktor utama dari kelangsungan kehidupan pariwisata, yaitu (Wing Haryono, 

1978): 

a) Faktor adanya suatu yang akan dilakukan (“to do”), yang dapat berupa: 
adanya fasilitas, rekreasi olah raga, rekreasi atau entertainment. Dengan 
adanya faktor ini maka wisatawan yang berkunjung tidak hanya bertujuan 
rekreasi wisata, namun ada sesuatu kegiatan yang akan dilakukan di tempat 
wisata tersebut, dan bisa jadi itu tujuan utamanya. 

b) Faktor sesuatu yang dilihat (‘to see”), hal ini dapat berupa objek atau atraksi 
wisata yang dimiliki tingkat keunikan tertentu, khusus itu baik dalam lokasi 
yang berupa penampilan bangunan dan tata ruangnya maupun diluar lokasi 
yang berupa objek atau atraksi wisata yang bersifat entertainment. Sesuatu 
yang dapat dilihat tersebut harus harus dapat menimbulkan kepuasan batin 
bagi pengunjung umun dan kebanggaan tersendiri bagi masyarakat 
sekitarnya yang mengunjungi rekreasi wisata tersebut, karena daerahnya 
memiliki sesuatu yang dapat dibanggakan. 

c) Faktor sesuatu yang dapat dibeli, diperoleh (“to buy/ to shop/to get”), hal ini 
dapat berupa   cendramata, keperluan umum, penukaran uang dan 
telephone sehingga rekreasi  wisata tersebut dapat memberikan kesan puas 
setelah mengunjungi  tempat tersebut. Kesan yang didapat pengunjung 
dapat memberikan indikasi keberhasilan dari suatu tujuan wisata tersebut.  

d) Faktor suatu wadah untuk menginap atau istirahat (“to stay”), hal ini dapat 
berupa fasilitas akomondasi dan peristirahatan, sehingga waktu tinggal bagi 
wisatawan akan dapat lebih lama. Namun hal ini harus ditunjang oleh 
lengkapnya fasilitas serta suatu yang dapat dinikmati, sehingga penundaan 
untuk meninggalkan lokasi tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu yang 
mengganjal. 

e) Faktor adanya sesuatu untuk dimakan, diminum dan penyegaran kembali 
(“to eat/to refresh”), yang dapat berupa  restoran, bar, food court ataupun 
night club. Sehingga sifat dari perjalanan wisata itu bukan suatu yang 
meyengsarakan namun mengembirakan dapat tercapai. 
 

Dengan adanya tuntutan pariwisata yang cukup meningkat maka perlu dipikirkan untuk 

merencanakan dan mengembangkan fasilitas-fasilitas yang baik dan lengkap di tempat-

tempat yang mempunyai potensi sebagai objek pariwisata, suatu pengembangan 

pariwisata di Indonesia akan memberikan manfaat dan secara garis besar dapat 

dipandang dari dua sudut yaitu: 

a) Sudut idea 

Mengharapkan hasil yang baik dari tujuan politis persahabatan antar bangsa 

serta pendidikan. 
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b) Sudut material  

Mengharapkan tambahan pendapatan untuk daerah dan meningkatkan 

kehidupan rakyat setempat.  

 
[1.4]  RUMUSAN PERMASALAHAN  

Bagaimana menjadikan Kawasan Pecinan Balong di Surakarta sebagai kawasan 

wisata, khususnya pada koridor Jl. Suryopranoto dan Kalipepe dengan tetap 

mempertahankan fungsi dan karakteristik yang ada di dalamnya sehingga menjadi salah 

satu identitas kota. 

 

[1.5]  TUJUAN DAN SASARAN 

1.5.1  Tujuan 

Membuat konsep perencanaan dan perancangan kawasan Kampung Pecinan 

Balong sebagai kawasan wisata budaya dengan penekanan penataan aktivitas dan fisik 

pada koridor Jl. Suryopranoto dan Kalipepe sebagai pusat atraksi wisata dalam upaya 

menciptakan citra kota, menambah lifetime kawasan, sekaligus pelestarian urban 

heritage dalam konteks revitalisasi.    

 
1.5.2 Sasaran 

Dalam penyusunan konsep Revitalisasi Kampung Pecinan Balong sebagai 

Kawasan Wisata Budaya tersebut terdapat beberapa hal yang menjadi sasaran, meliputi: 

a) Penataan dan pengembangan kegiatan kawasan, khususnya pada koridor Jl. 

Suryopranoto dan Kalipepe. 

b) Merencanakan konsep kawasan, khususnya sepanjang Jl.Suryopranoto dan 

Kalipepe dengan memperhatikan potensi dan isu-isu permasalahan yang 

terjadi, sehingga karakter, peran dan fungsi koridor  ini sesuai dengan 

peruntukannya. 

c) Arahan desain yang kontekstual , memberikan kontribusi positif dan solusi 

arsitektur untuk kawasan.

d) Penataan sistem sirkulasi yang sesuai kebutuhan, peran, dan fungsi kawasan 

e) Merencanakan konsep tampilan, peruangan dan pengembangan kegiatan pada 

beberapa bangunan yang direncanakan sebagai pusat kegiatan sesuai dengan 

karakter dan peruntukannya. 

 

[1.6]  BATASAN DAN LINGKUP PEMBAHASAN 
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1.6.1 Batasan 

Batasan ditekankan pada latar belakang permasalahan dan persoalan yang ada, 

yaitu penataan fisik kawasan dan bangunan serta diarahkan sesuai dengan tujuan dan 

sasaran untuk menuju konsep.  

 

1.6.2 Lingkup Pembahasan 

Pembahasan dititikberatkan upaya penataan koridor wisata yang berada di 

sepanjang Jl. Suryopranoto, segmen Kalipepe bagian selatan dan kawasan konservasi 

yang berada diantara keduanya (sekitar Tugu Jam). Serta pada dua buah spot bangunan 

yang terletak pada koridor Jl. Suryopranoto, yaitu bangunan bekas pabrik es dan gudang.  

Meliputi bagaimana menata kawasan Balong dengan segala potensi dan daya dukungnya 

menjadi sebuah kawasan wisata budaya yang mampu memberikan nilai tambah bagi 

masyarakat Balong sendiri dan Surakarta pada umumnya dalam lingkup disiplin ilmu 

arsitektur.  

Pembahasan di luar ilmu arsitektur dibahas sesuai dengan kebutuhan dan 

dilakukan berdasarkan data yang ada sesuai dengan tujuan dan sasarannya. 

 

[1.7] METODE PEMBAHASAN/PENELITIAN 

Metode pembahasan yang digunakan dalam pembahasan permasalahan ini adalah: 

1.7.1 Inventarisasi / pengumpulan data 

Merupakan tahap pengidentifikasian, pengenalan dan pemahaman berbagai 

aspek yang ada di dalam kawasan perencanaan. Pendataan dilakukan melalui 

studi literatur dokumen- dokumen yang berupa surat-surat, laporan-laporan, 

foto-foto, peta, survey terhadap kondisi fisik dan nilai-nilai objek dalam hal ini 

kawasan Pecinan Balong. Kemudian melakukan obsevasi dan wawancara 

terhadap pihak/instansi yang terkait. Data yang diperlukan meliputi penyusunan 

data-data fisik, keunikan budaya, kebutuhan dan potensi serta tanggapan 

terhadap lingkungan fisik, kebutuhan-kebutuhan lain yang menyangkut 

pemerintahan dan kebutuhan masyarakat, fungsi dan penggunaan lingkungan, 

keadaan struktur fisik. 

 
1.7.2. Penyusunan dan pengolahan data dan analisa, meliputi : 

• Pembahasan mengenai analisa kondisi fisik kawasan.  
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Secara substansial analisa kondisi fisik ini untuk mencari peluang-peluang 

yang nantinya akan menjadi arahan dalam penataan dan pengembangan 

kawasan. Kontribusi utama dari analisa kondisi fisik kawasan ini adalah untuk 

memberikan informasi mengenai segala situasi dan kondisi fisik kawasan. 

Informasi ini penting guna menentukan ”performance” kawasan di masa 

depan. 

• Pembahasan tentang studi historis kawasan. 

Secara substansial analisa ini merupakan upaya dalam mencari ’makna suatu 

tempat’  dari kawasan Balong sendiri yang natinya akan memberikan warna 

dan nuansa yang khas bagi kawasan. Makna-makna yang muncul nantinya 

akan menjadi arahan dalam penataan dan pengembangan kawasan. 

 
1.7.3. Merumuskan konsep Perencanaan 

A. Menetapkan skenario dan strategi perencanaan 

Skenario memuat ide-ide gagasan yang mengarahkan pada gambaran-

gambaran tentang seperti apakah wujud fisik kawasan Balong yang akan 

dikembangkan nantinya. 

Strategi ini memuat pendekatan-pendekatan yang memungkinkan untuk 

dipakai di dalam perencanaan kawasan Balong sekaligus juga menetapkan 

komponen-komponen perencanaan yang signifikan untuk mewujudkan 

skenario perencanaan yang diusulkan. 

Penetapan ini merupakan langkah awal atau acuan di dalam menata 

kawasan yang sangat penting untuk langkah selanjutnya. Secara substansial 

skenario dan strategi ini memuat berbagai gagasan dari berbagai aspek 

dalam mewujudkan kawasan yang berkarakter.  

 
B. Analisa konsep perencanaan dan perancangan 

Pedoman dalam merumuskan perencanaan atau desain berupa gagasan-

gagasan spesifik yang dibutuhkan oleh kawasan. Secara substansial konsep 

memuat empat hal yang berkaitan dengan pengembangan kawasan yaitu 

penataan kegiatan kawasan, tata ruang kawasan, penataan fisik kawasan 

dan penataan utilitas kawasan.   

 

[1.8]  SISTEMATIKA  

Bab I Pendahuluan 
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revitalisasi kampung pecinan balong surakarta
sebagai kawasan wisata budaya 

Mengungkapkan judul, pengertian judul, latar belakang, rumusan 

permasalahan, tujuan dan sasaran, batasan dan lingkup pembahasan, 

metode pembahasan/penelitian, serta sistematika. 

Bab  II Tinjauan Teori 

Mengungkapkan tinjauan teori revitalisasi kawasan,teori urban desain, 

teori kepariwisataan dan prinsip arsitektur Cina.  

 

Bab  III Tinjauan Data Kampung Pecinan Balong 

 Berisi tentang data-data yang memuat segala sesuatu yang 

berhubungan dengan kondisi Kawasan Wisata Kampung Pecinan 

Balong sekaligus analisis kawasan berdasarkan pendekatan teori dan 

kebijakan pemerintah untuk mendapatkan arahan/rekomendasi 

sebagai landasan awal menentukan konsep Penataan Kawasan Wisata 

Kampung Pecinan Balong yang meliputi; studi historis Kawasan 

Pecinan Balong, studi dan analisa mengenai kondisi fisik Kawasan 

Pecinan Balong dari tinjauan aspek Tata Guna Lahan Kawasan, Sistem 

Tautan Kawasan, Tata Bangunan dan Lingkungan dll. 

Bab IV Garis Besar Penataan Dan Pengembangan 
Berisi tentang garis besar komponen dan esensi  perancangan 

kawasan dan arahan pengembangan kawasan Pecinan Balong sebagai 

kawasan wisata budaya berdasarkan studi dan analisa yang telah 

dilakukan sebelumnya. 

Bab V Skenario dan Strategi Pengembangan 

Berisi tentang skenario yang akan diberlakukan pada kawasan beserta 

strategi dalam mewujudkannya. Strategi ini mencakup berbagai cara 

dalam mewujudkan apa yang telah ditetapkan dalam skenario. 

Bab VI Konsep Revitalisasi Kawasan 

 Berisi tentang konsep penataan dan pengembangan kawasan sesuai 

dengan skenario dan strategi perencanaan, meliputi : Konsep Kegiatan 

dan Aktivitas Kawasan, Konsep Pengendalian Kawasan Sebagai 

Perangkat Revitalisasi, Konsep Penataan Fisik Kawasan , meliputi : 

Konsep Tata Guna Lahan dan Tata Bangunan, Konsep Sistem Sirkulasi 

dan Pergerakan Kawasan, Konsep Karakter Gerbang Kawasan, Konsep 

Ruang Terbuka Hijau Kawasan, Konsep Utilitas dll. 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id


