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Lasem adalah sebuah kecamatan di kabupaten Rembang, Jawa 

Tengah, yang merupakan salah satu awal permulaan peradaban bangsa 

Tionghoa di tanah air. Sebagai kota pelabuhan dari abad ke-7 dan pada 

waktu itu merupakan kota besar sepanjang garis pantai utara, Lasem 

berjarak sekitar 110 Km dari Semarang ke arah timur di pantai utara. 

Dengan sebutan Tionghoa kecil atau banyak juga yang menyebutnya Le 

Petit Chinois, Lasem mempunyai sejarah tersendiri tentang peradaban 

Tionghoa yang hingga saat ini masih dapat ditemui beberapa 

peninggalan kuno bekas kejayaan Lasem oleh bangsa Tionghoa pada 

waktu silam yang mungkin menjadi salah satu bukti awal kedatangan 

Tionghoa ke nusantara. 

Dari latar belakang tersebut, dapat disimpulkan bahwa kajian 

fenomena ini penting dilakukan untuk menjaga keberagaman 

kebudayaan nusantara. Salah satunya ialah budaya Tionghoa dan 

Kolonial di Lasem, peninggalan ini dari sisi sejarah maupun peninggalan 

artefak harus dijaga dan dilestarikan, karena sudah menjadi rangkaian 

sejarah tersendiri terhadap perkembangan bangsa Indonesia dari waktu 

ke waktu. 
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Melalui revitalisasi kawasan Eks Stasiun Lasem dan sekitarnya, 

yaitu suatu proses atau cara dan perbuatan untuk menghidupkan 

kembali kawasan yang sebelumnya terberdaya  menjadikan kawasan  

yang mempunyai aktifitas dan tingkat sosial yang tinggi, diharapkan 

Lasem dapat dikembangkan dan dimanfaatkan sebagai Kawasan 

Heritage dengan penekanan desain interaksi antar ruang sejarah. Ruang 

sejarah yang dimaksud adalah mengambil sejarah dan budaya yang 

berbeda yaitu budaya Tionghoa, Belanda dan Jawa. Semuanya harus 

menjadi satu kesatuan, bersinergi, dan saling berinteraksi sehingga 

mempunyai tujuan yang sama. 

Kata Kunci : Revitalisasi, Stasiun, Kolonial, Tionghoa 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Lasem adalah sebuah kecamatan di kabupaten Rembang, Jawa 

Tengah, yang merupakan salah satu awal permulaan peradaban bangsa 

Tionghoa di tanah air. Sebagai kota pelabuhan dari abad ke-7 dan pada waktu 

itu merupakan kota besar sepanjang garis pantai utara, Lasem berjarak 

sekitar 110 Km dari Semarang ke arah timur di pantai utara. Dengan sebutan 

Tionghoa kecil atau banyak juga yang menyebutnya Le Petit Chinois, Lasem 

mempunyai sejarah tersendiri tentang peradaban Tionghoa yang hingga saat 

ini masih dapat ditemui beberapa peninggalan kuno bekas kejayaan Lasem 

oleh bangsa Tionghoa pada waktu silam yang mungkin menjadi salah satu 

bukti awal kedatangan Tionghoa ke nusantara. 

Konon pada masa jayanya, Lasem adalah salah satu kota dagang 

yang sibuk, sehingga pada tahun 1883 setelah kedatangan Belanda yang 

menjajah tanah air, dibuatkan sebuah stasiun untuk mengakomodir kebutuhan 

transportasi dan perdagangan. Stasiun Lasem ini merupakan satu-satunya 

stasiun di Indonesia yang memiliki percampuran arsitektur Tionghoa dan 

Eropa, terlihat dari ujung atapnya yang melengkung dan atap tapal kuda khas 

Tionghoa. Stasiun ini menghubungkan Lasem dengan kota-kota pedalaman 

seperti Bojonegoro, sampai Surabaya yang berada di sebelah timur. 

Memang belum ada penelitian yang memastikan darimana bangsa 

Tionghoa mulai masuk ke Indonesia, namun berbagai sumber mengatakan 

bangsa Tionghoa mendarat di Indonesia pada abad ke 5, di pesisir pantai 

Jawa Timur. Mereka adalah pedagang yang berlayar untuk mencari rempah-

rempah, dan kemudian karena satu dan lain hal, mereka menetap di 

Indonesia dan berasimilasi dengan penduduk setempat. Para pedagang 

Tionghoa ini juga diyakini sebagai pembawa agama dan tradisi Islam masuk 

ke Indonesia, karena berkat Jalan Sutra, agama Islam yg berasal dari Arab, 

masuk ke Tionghoa melalui India. Bahkan menurut sejarah, beberapa orang 
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dari Wali Songo adalah keturunan Tionghoa seperti Sunan Ampel, Sunan 

Bonang, Sunan Kalijaga, dan Sunan Gunung Jati. 

Terdapat beberapa pelabuhan yang dimanfaatkan bangsa Tionghoa 

sebagai jembatan untuk masuk ke tanah Jawa, diantaranya yang terbesar 

adalah Surabaya, Semarang dan Lasem. Hal ini diperkuat dengan adanya 

Klenteng di sekitar sungai babagan Lasem, yaitu Klenteng Cu An Kiong, yang 

merupakan salah satu Klenteng tertua di pulau Jawa. Di sekitar klenteng 

masih dapat dilihat kampung Pecinan sampai pada saat ini. Adapun klenteng 

lain yang terdapat di Lasem, yaitu Gie Yong Bio, menambah daftar asset 

sebagai “saksi bisu” kejayaan Lasem di masa lampau.

Namun itu tidak berlangsung lama, setelah Indonesia merdeka di 

tahun 1945, banyak kebijakan-kebijakan yang berubah, dan sebagian besar 

malah merugikan Kota Lasem. Bangunan pabrik gula dihancurkan dan 

ditempati kampung baru. Rumah-rumah di utara Soditan dihancurkan ketika 

gerilya nasionalis menyerang Jepang. Hanya ada 5 rumah yang tertinggal. 

Sungai Lasem yang dipakai sebagai pusat pembuatan kapal, sekarang 

menjadi dangkal, hanya rakit kecil yang dapat memasuki sungai itu. Kampung 

Bugisan juga hilang, sebagai gantinya beberapa orang pribumi membangun 

rumah disekitarnya. Sekolah Indonesia didirikan di timur Lasem, tidak hanya 

sekolah dasar, tetapi juga SMP dan SMA. Pasar di tengah kota diubah 

menjadi alun-alun. Kekuatan politik baru tentunya mempengaruhi kota kecil 

ini, khususnya penduduk Tionghoa. 

Pada era orde baru dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto 

memang kurang menguntungkan bagi pihak Tionghoa, dengan kebijakan 

tertentu sehingga budaya Tionghoa tidak berkembang dan cenderung 

terlupakan oleh masyarakat. Bangunan kuno banyak yang hancur dan tidak 

terurus. 

Keadaan membaik saat pemerintahan era reformasi yang dipegang 

oleh Presiden Gus Dur. Dengan prinsip penyamarataan posisi rakyat tanpa 

terkecuali budaya manapun, kebudayaan Tionghoa mulai bangkit dan bisa 

beraktifitas seperti masyarakat lainnya. Begitu juga dengan pemerintahan 

presiden selanjutnya yang mendukung untuk menghargai budaya Tionghoa 



13 

 

sebagai bagian dari NKRI. Kondisi tersebut sedikit demi sedikit 

menghilangkan dampak psikolosial-diskriminatif budaya Tionghoa. 

Tidak hanya perbaikan dari segi mental, tetapi juga artefak arsitektur 

asli Tionghoa yang berusia diatas 50 tahun dijadikan cagar budaya dan 

dilindungi oleh undang-undang yaitu Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. 

Salah satunya stasiun Lasem, dibangun pada tahun 1883 yang 

berarti saat ini berusia 132 tahun. Bangunan Stasiun Lasem tampak menawan 

dengan ragam Arsitektur bangunan khas Tionghoa daratan dengan lengkung 

yang estetis diatapnya, dengan ornamen piring-piring porselen bergambar 

burung Phoenix, Naga atau Dewa dimana akulturasi dan asimilasi budaya 

Tionghoa dan Jawa terlihat sangat kental. Sayangnya Stasiun Lasem tidak 

lagi beroprasi sebagai pemberhentian kereta sejak tahun 1989 dan beralih 

fungsi menjadi lahan parkir truk secara illegal. 

Dikutip dari website PT KAI yang menuturkan bahwa “Berdasarkan 

UU No 11 tahun 2010, Sebagai salah satu Bangunan Cagar Budaya Stasiun 

Kereta Api Lasem diharapkan bisa dipakai sebagai pemicu dalam 

menciptakan kembali suasana masa kejayaan kota Lasem dan jaringan 

perkeretapian dalam bentuk adaptasi yang lain dengan melestarikan, merawat 

serta menjaga keberadaan bangunannya yang bersinergi pada beberapa 

potensi budaya daerah”

Dari latar belakang tersebut, dapat disimpulkan bahwa kajian 

fenomena ini penting dilakukan untuk menjaga keberagaman kebudayaan 

nusantara. Salah satunya ialah budaya Tionghoa dan Kolonial di Lasem, 

peninggalan ini dari sisi sejarah maupun peninggalan artefak harus dijaga dan 

dilestarikan, karena sudah menjadi rangkaian sejarah tersendiri terhadap 

perkembangan bangsa Indonesia dari waktu ke waktu. 

Dengan adanya keterkaitan antara sejarah Tionghoa yang melekat 

pada daerah Lasem, dirasa perlu untuk mengembangkan kawasan sekitar 

stasiun yang memiliki nilai historis sebagai potensi untuk kegiatan wisata dan 

ekonomi bagi masyarakat Lasem dan Kabupaten Rembang pada umumnya. 
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Kajian rencana pengembangan dalam bentuk rancangan arsitektur ini 

mengambil spot Eks Stasiun Lasem sebagai gerbang kawasan heritage.

Melalui revitalisasi kawasan Eks Stasiun Lasem dan sekitarnya, yaitu 

suatu proses atau cara dan perbuatan untuk menghidupkan kembali kawasan 

yang sebelumnya terberdaya  menjadikan kawasan  yang mempunyai aktifitas 

dan tingkat sosial yang tinggi, diharapkan Lasem dapat dikembangkan dan 

dimanfaatkan sebagai Kawasan Heritage dengan penekanan desain interaksi 

antar ruang sejarah. Ruang sejarah yang dimaksud adalah mengambil sejarah 

dan budaya yang berbeda yaitu budaya Tionghoa, Belanda dan Jawa. 

Semuanya harus menjadi satu kesatuan, bersinergi, dan saling berinteraksi 

sehingga mempunyai tujuan yang sama. 

1.2 Rumusan Masalah

Dalam upaya menghidupkan kembali daerah yang pernah jaya, untuk 

menghargai dan bentuk kepedulian terhadap sejarah, kemanusiaan, dan 

bidang lain juga, terdapat beberapa rumusan masalah, antara lain:

a. Bagaimana mengembangkan kawasan yang awalnya berfungsi di 

bidang transportasi, menjadi pusat kebudayaan yang mengangkat 

histori daerah setempat ? 

b. Bagaimana mengatur pendekatan arsitektural dalam perpaduan 

setiap masa bangunan yang bertema heritage Tionghoa, Belanda 

dan Jawa ? 

c. Apa saja ruang yang diperlukan sehingga kawasan dapat 

mencerminkan perjalanan panjang bangsa Tionghoa di tanah 

Lasem dan mudah dimengerti bahkan oleh orang yang tidak 
berlatar belakang sejarawan ? 

d. Bagaimana tindak perlakuan yang benar terhadap bangunan 

stasiun dan bangunan bersejarah lain yang notabene adalah 
bangunan heritage ? 
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1.3 Tujuan

Dari permasalahan tersebut, terdapat beberapa tujuan yang ingin 

dicapai oleh penulis, diantaranya: 

a. Sebagai acuan untuk mengembangkan sebuah kawasan yang 

pada awalnya berada di bidang yang berbeda, yaitu sebuah 

stasiun dan dikembangkan menjadi kawasan heritage. 

b. Mengetahui pendekatan arsitektural yang sesuai untuk semua 

massa yang ada terkait dengan langgam arsitektur Belanda, 

Tionghoa, dan Jawa. 

c. Mengetahui ruang dan massa yang diperlukan dalam koridor 

memperkenalkan ke masyarakat tentang sejarah Lasem dan 

budaya Tionghoa yang ada di dalamnya. 

d. Mengetahui tindakan yang dianjurkan dan yang tidak 

diperbolehkan sesuai syarat-syarat yang ada dalam menangani 

bangunan heritage berumur ratusan tahun. 

1.4 Manfaat

1.4.1 Secara Subjektif 
� Untuk memenuhi persyaratan dalam menempuh Tugas Akhir 

sebagai penentu kelulusan Sarjana Strata 1 (S1) pada Jurusan 
Teknik Sipil Prodi Arsitektur Fakultas Teknik UNNES 2015. 

� Sebagai pedoman dalam Landasan Program Perencanaan dan

Perancangan Arsitektur (LP3A) guna penyusunan dalam 

perancangan atau desain. 

1.4.2 Secara Objektif 
� Dapat bermanfaat sebagai pengetahuan dan penambah wawasan 

pembaca pada umumnya, mahasiswa arsitektur pada khususnya 
yang akan mengajukan produk Tugas Akhir. 
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� Dapat dijadikan sebagai salah satu masukan dan rekomendasi 

kepada Pemerintah Daerah (Pemda) dalam proses rencana 

pengembangan ruang kota sebagai Kawasan Heritage 

Kebudayaan.

� Memperkenalkan daerah Lasem dalam kontribusinya sebagai 

tonggak sejarah awal masuknya etnis Tionghoa di Indonesia.

� Mengangkat kembali budaya yang telah terkubur dan mengungkap 

peninggalan artefak yang ada sebagai edukasi kepada 
masyarakat.

1.5 Lingkup Pembahasan 

1.5.1 Lingkup Substansial
Lingkup pembahasan meliputi segala sesuatu yang 

berkaitan dengan bangunan heritage peninggalan kolonial Belanda,

arsitektur khas Tionghoa dan penduduk lokal Jawa sebagai penunjang 

dalam aktifitas di kawasan revitalisasi. Penekanan desain interaksi 

antar ruang sejarah merupakan bangunan massa banyak dengan titik 

berat pada hal-hal yang berkaitan dengan disiplin ilmu arsitektur

Belanda ,Tionghoa dan Jawa, sedangkan hal-hal diluar ke-arsitekturan 

yang mempengaruhi, melatar belakangi dan mendasari faktor-faktor

perencanaan akan dibatasi, dipertimbangkan dan diasumsikan tanpa 

dibahas secara mendalam. Melihat kondisi ruang sejarah yang berada 

di titik setelah stasiun, dimana lebih kental nuasa pecinan, desain yang 

akan dibuat pun akan lebih dominan terhadap langgam Tionghoa yang 

berasimilasi dengan arsitektur Belanda serta Jawa sebagai arsitektur 

pribumi.

1.5.2 Lingkup Spasial
Daerah perencanaan pengembangan kawasan Heritage 

dimulai dari Eks Stasiun Lasem yang sekarang tidak berfungsi sebagai 

stasiun, terletak di Desa Dorokandang, Kecamatan Lasem. 

Selanjutnya berada di kawasan klenteng Gie Yong Bio, berada di Desa 

Babagan, yang terkenal dibangun untuk memperingati pertempuran 
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Perang Tionghoa, selanjutnya melewati pecinan menuju sungai, dan 

menyusuri sungai sampai Desa Dasun. Perjalanan terakhir di Desa 

Dasun menuju rumah kuno Lawang Amba dan batas kawasan heritage 

berada di klenteng Cu An Kiong.

1.6 Metode Pembahasan 

Metode pembahasan yang digunakan dalam penyusunan LP3A

Tugas Akhir Prodi Arsitektur dengan judul Pengembangan Kawasan 
Heritage Stasiun Lasem dan Sekitarnya dengan Penekanan Desain 
Interaksi Antar Ruang Sejarah ini adalah metode deskriptif. Metode ini 

memaparkan, menguraikan, dan menjelaskan mengenai design requirement 

(persyaratan desain) dan design determinant (ketentuan desain) terhadap 

perencanaan dan perancangan tersebut.

Berdasarkan design requirement dan design determinant inilah 

nantinya akan ditelusuri data yang diperlukan. Data yang terkumpul kemudian 

akan dianalisa lebih mendalam sesuai dengan kriteria yang akan dibahas. 

Dari hasil penganalisaan inilah nantinya akan didapat suatu kesimpulan, 

batasan dan juga anggapan secara jelas mengenai perencanaan dan 

perancangan Pengembangan Eks Stasiun Lasem sebagai Kawasan Heritage 

Kebudayaan Tionghoa, kolonial Belanda, dan Jawa dengan Penekanan 

Desain Interaksi Antar Ruang Sejarah 

Hasil kesimpulan keseluruhan nantinya merupakan konsep dasar 

yang digunakan dalam perencanaan dan perancangan Pengembangan 

Stasiun Lasem sebagai Kawasan Heritage. 

Dalam pengumpulan data, akan diperoleh data yang kemudian akan 

dikelompokkan ke dalam 2 kategori yaitu: 

a) Data Primer 

� Observasi Lapangan, dilakukan dengan cara pengamatan 

langsung di wilayah lokasi dan tapak perencanaan dan 
perancangan Pengembangan Kawasan Heritage. 
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� Wawancara, wawancara yang dilakukan dengan pihak pengelola 

serta berbagai pihak-pihak yang terkait dalam perencanaan dan 

perancangan Kawasan Heritage, baik pihak komunitas pusat 

budaya, sejarawan, instansi, atau masyarakat umum. 

b) Data Sekunder 

� Studi literatur melalui buku dan sumber-sumber tertulis mengenai 

perencanaan dan perancangan pusat budaya, serta peraturan-

peraturan yang berkaitan dengan studi kasus perencanaan dan 

perancangan Pengembangan Stasiun Lasem sebagai Kawasan 
Heritage. 

1.7 Sistematika Penulisan 

Pembahasan yang dilakukan dalam penulisan ini terbagi kedalam 

bagian-bagian utama yang masing-masing berisikan sebagai berikut : 

Bab I  PENDAHULUAN 
Berisi tentang hal-hal yang melatar belakangi pemilihan topik,  

permasalahan-permasalahan, tujuan dan sasaran yang hendak dicapai 

serta kerangka berpikir dalam proses perumusan konsep perencanaan dan 

perancangan.

Bab II  TINJAUAN PUSTAKA 
Berisi tinjauan tentang heritage, revitalisasi, awal budaya Tionghoa 

di Indonesia, Kota Lasem, Stasiun Lasem, pusat kebudayaan, studi 

banding dengan pusat kebudayaan yang ada di Indonesia dan studi 

banding dengan Kawasan Heritage Melacca Malaysia.

Bab III  TINJAUAN LOKASI 
Berisi tentang tinjauan lokasi yang akan direncanakan untuk 

mengetahui data, peraturan, persyaratan bangunan pada lokasi tersebut 

agar bangunan sah menempati lokasi yang dipilih. 
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Bab IV  PENDEKATAN KONSEP PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 
Menguraikan analisa dari pelaku dan jenis kegiatan, proses 

aktivitas pelaku, kebutuhan fasilitas ruang, studi kapasitas dan besaran 

ruang, hubungan antara fasilitas ruang, pendekatan dalam menganalisa 

tapak, serta pendekatan arsitektur konstektual Tionghoa, Belanda, dan 

Jawa.

Bab V  KONSEP PERENCANAAN DAN PERANCANGAN KAWASAN 
HERITAGE 

Berisi tentang pendekatan konsep Kawasan Heritage ditinjau 

dengan pendekatan sistem pola ruang dan desain fungsional yang 

berisikan tinjauan sirkulasi baik unsur sirkulasi, aspek pergerakan 

pembentuk sirkulasi, sirkulasi type ruang, dan antar masa dalam kawasan.
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1.8 Alur Pikir 

Latar Belakang
Aktualita :

- Stasiun Lasem sudah tidak difungsikan lagi sebagai stasiun aktif pemberhentian 
kereta

- Budaya Tionghoa di Lasem berkembang cukup pesat, dilihat dari banyaknya 
bangunan tua khas Tionghoa yang masih bertahan sampai sekarang

- Bangunan bersejarah mulai tergantikan dengan adanya modernisasi.
Urgensi :

- Perlunya menjaga kelestarian bangunan cagar budaya sekaligus menjaga 
kebudayaan itu sendiri, dalam hal ini adalah budaya Tionghoa.

Originalitas :
- Belum ada kawasan yang menyatukan interaksi antara budaya barat dan 

Tionghoa. Bertajuk bangunan heritage transportasi kereta api yang mengambil unsur 
arsitektur langgam Kolonial dan Tionghoa.

Studi Pustaka
- Kawasan 

Heritage
- Perkereta 

apian
-

Studi Lapangan
- Lokasi

Tapak
- Tinjauan Kabupaten 

Rembang Kecamatan 
lasem

Studi Banding
- Taman Budaya 

Tionghoa TMII
- Korean Cultural Center
- Lawang Sewu
- Kawasan Heritage 

Melacca

Tujuan Pambahasan :
- Mengadakan penyusunan data dan menganalisa potensi-potensi lingkungan untuk 

dijadikan landasan konseptual dan program dasar perencanaan  dan  perancangan
Pengembangan Stasiun Lasem sebagai Kawasan Heritage.

Konsep Dasar dan Program Perencanaan dan 
Perancangan Pengembangan Kawasan 
Heritage Stasiun Lasem dan Sekitarnya.

Analisis :
Analisis antara   tinjauan   pustaka   dan   data   untuk   memperoleh pendekatan   

aspek   fungsional   ,kontekstual   ,teknis   dan   kinerja program  perencanaan  dan  
citra  (konsep) perancangan  Pengembangan Stasiun Lasem sebagai Kawasan 
Heritage

FE
ED

 B
AC

K
 C

O
N

TR
O

L



11 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
2.1 Tinjauan Heritage 

2.1.1 Pengertian Heritage 

UNESCO memberi definisi `heritage` yaitu sebagai warisan 

(budaya) masa lalu, apa yang saat ini dijalani manusia, dan apa yang 

diteruskan kepada generasi mendatang. Dalam kamus Inggris-Indonesia 

susunan John M Echols dan Hassan Shadily, heritage berarti warisan atau 

pusaka. Sedangkan dalam kamus Oxford, heritage ditulis sebagai sejarah, 

tradisi, dan nilai-nilai yang dimiliki suatu bangsa atau negara selama 
bertahun-tahun dan diangap sebagai bagian penting dari karakter mereka. 

Dalam piagam pelestarian pusaka Indonesia dideklarasikan di 

Ciloto 13 Desember 2003, heritage disepakati sebagai pusaka. Pusaka 

(Heritage) Indonesia meliputi : 

a. Pusaka Alam 

Pusaka alam adalah bentukan alam yang istimewa, misalnya, 

Taman Nasional Komodo, Taman Nasional Ujung Kulon, Taman 
Nasional Lorentz, dan Cluster Tropikal Heritage of Sumatra. 

Gambar 2.1 Taman Nasional Komodo 
Sumber : Indonesia.travel.co.id 
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b. Pusaka Saujana 

Pusaka saujana adalah gabungan pusaka alam dan Pusaka 

Budaya dalam kesatuan ruang dan waktu. Pusaka saujana dikenal 

dengan pemahaman baru yaitu cultural landscape (Saujana Budaya), 

yakni menitik beratkan pada keterkaitannya budaya dan alam. Dan ini 

merupakan fenomena kompleks dengan identitas yang berwujud dan 

tidak berwujud. Berpegang pada pemahaman di atas , flokor dalam 

bentuk cerita rakyat, tarian, kulinari, music tradisional, dan lainnya 

masuk dalam pusaka budaya yang disebut Heritage. Misalnya 

menyimpan dan memelihara kenangan yang ditinggalkan orang 

tersebut. Baik dalam bentuk petuah, buku harian, koleksi buku, etos 

kerja, mobil tua, album foto, dan lain-lain. Khusus untuk gedung dan 
bangunan tua, yang bisa dikatagorikan sebagai pusaka kota. 

Gambar 2.2 Batik Pekalongan 
Sumber : batik.or.id 

c. Pusaka Budaya 

Pusaka Budaya, dan pusaka Saujana. Pusaka Alam adalah 

pusaka alam yang istimewa. Pusaka Budaya adalah hasil cipta, rasa, 

karsa, dan karya yang istimewa dari lebih 500 suku bangsa di tanah air 

Indonesia Pusaka Budaya mencakup pusaka berwujud (tangible) dan

pusaka tidak berwujud (itangible). Pusaka budaya yang berwujud 

(tangible) misalnya bangunan kuno dan rumah adat. Pusaka budaya 

yang tidak berwujud (itangible) meliputi folklore dalam bentuk cerita 

rakyat, tarian, kulinari, dan musik tradisional.  
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Gambar 2.3 Lawang Sewu 
Sumber : Dokumentasi Pribadi 

2.1.2 Kawasan Heritage

Kawasan Heritage atau Heritage Site ini adalah kawasan yang 

merupakan asilimasi dari beberapa atau banyak pusaka peninggalan 

sejarah. Melalui penanganan yang tepat, kawasan heritage dapat menjadi 

pusat perekonomian, pusat budaya, dan pusat sosial kota yang menarik 
wisatawan untuk berkunjung.

Perlunya melestarikan suatu kawasan cagar budaya didasari oleh 

setidaknya tiga hal. Hal yang pertama adalah kawasan cagar budaya 

adalah milik bersama; kawasan cagar budaya merefleksikan keunikan, 

konteks dari suatu kawasan, kota, atau bahkan suatu negara, sehingga 

pelestarian cagar budaya berarti menjaga barang publik (common good) 

yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat 
dan membangun rasa memiliki dalam masyarakat (Rui, 2008). 

Hal yang kedua adalah pelestarian kawasan cagar budaya dapat 

membantu pemerintah dalam pengembangan ekonomi. Berdasarkan hal 

yang terjadi di negara-negara maju, seperti Inggris dan Amerika, 

pelestarian cagar budaya tidak bisa bergantung pada dana pemerintah 

saja, kekuatan sosial dan pasar berperan penting dalam hal ini (Zhang, 

2007). Pada gilirannya, kawasan cagar budaya yang telah dikelola dan 

dikonservasi dengan baik, akan dapat menghasilkan keuntungan yang 
besar bagi negara. 
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Dan yang ketiga, sebagai salah satu perwujudan dari 

pembangunan berkelanjutan. Pelestarian kawasan cagar budaya 

merupakan salah satu isu penting dalam pembangunan berkelanjutan. 

Dengan melakukan pelestarian suatu cagar budaya, dan 

menghidupkannya kembali dengan cara yang baru, merupakan salah satu 

bentuk realisasi pembangunan berkelanjutan yang efektif (Rui, 2008). 

Kecenderungan yang terjadi di banyak kota adalah pertumbuhan 

kota yang dinamis yang terus menerus membutuhkan lahan untuk 

pembangunan. Sedangkan, kawasan-kawasan cagar budaya di kota, 

seringkali terpusat pada lokasi-lokasi pusat kegiatan ekonomi,sosial budaya di 

masa lalu yang disebut dengan kota lama. Walaupun telah mengalami 

penurunan fungsi dan kebaikan-kebaikan pusat kotanya telah menyusut, 

lokasi kota lama tetap saja merupakan suatu kawasan yang strategis yang 

diincar oleh investor, sehingga pertumbuhan kota ini mengancam eksistensi 

dari kawasan cagar budaya yang ada (Kompas, 2003). Beberapa kawasan 

kota lama yang memiliki tatanan kota yang khas dan jati diri kota yang 

bertumpu pada evolusi perubahan bentuk yang berlangsung secara 

inkremental, nyaris tidak tampak lagi (Budihardjo, 1997). Wajah pusat kota 

mengalami perubahan drastis tanpa nuansa kultural. Hal tersebut sangat 

disayangkan, karena kota merupakan perwujudan organisasi sosial-budaya 

masyarakat yang harus dijaga keseimbangan, keadilan serta kesinambungan 

eksistensinya (Danisworo, 2002). 

Gambar 2.4 Peta Kawasan Heritage Melaka 
Sumber : gardjoew.wordpress.com
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2.1.3 Pengertian Stasiun 

Stasiun kereta api adalah tempat untuk menaikkan dan 

menurunkan penumpang yang menggunakan jasa transportasi kereta api.

Selain stasiun, pada masa lalu dikenal juga dengan halte kereta api yang 

memiliki fungsi nyaris sama dengan stasiun kereta api. Untuk daerah/kota 

yang baru dibangun mungkin stasiun portabel dapat dipergunakan sebagai 
halte kereta.(Sumber: Wikipedia) 

Fasilitas stasiun kereta api umumnya terdiri atas: 

� Pelataran parkir di muka stasiun

� Tempat penjualan tiket, dan loket informasi

� Peron atau ruang tunggu

� Ruang kepala stasiun, dan

� Ruang PPKA (Pengatur Perjalanan Kereta Api) beserta 

peralatannya, seperti sinyal, wesel (alat pemindah jalur), 

telepon, telegraf, dan lain sebagainya.

Stasiun besar biasanya diberi perlengkapan yang lebih banyak 

daripada stasiun kecil untuk menunjang kenyamanan penumpang maupun 

calon penumpang kereta api, seperti ruang tunggu (VIP ber AC), restoran, 

toilet, mushola, area parkir, sarana keamanan (polisi khusus kereta api), 

sarana komunikasi, dipo lokomotif, dan sarana pengisian bahan bakar. 

Pada papan nama stasiun yang dibangun pada zaman Belanda, umumnya 

dilengkapi dengan ukuran ketinggian rata-rata wilayah itu dari permukaan 

laut, misalnya Stasiun Bandung di bawahnya ada tulisan plus-minus 709 

meter. 

Pada umumnya, stasiun kecil memiliki tiga jalur rel kereta api yang 

menyatu pada ujung-ujungnya. Penyatuan jalur-jalur tersebut diatur dengan 

alat pemindah jalur yang dikendalikan dari ruang PPKA. Selain sebagai 

tempat pemberhentian kereta api, stasiun juga berfungsi bila terjadi 

persimpangan antar kereta api sementara jalur lainnya digunakan untuk 

keperluan cadangan dan langsir. Pada stasiun besar, umumnya memiliki 

lebih dari 4 jalur yang juga berguna untuk keperluan langsir. Pada halte 
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umumnya tidak diberi jalur tambahan serta percabangan. Pada masa lalu, 

setiap stasiun memiliki pompa dan tangki air serta jembatan putar yang 
dibutuhkan pada masa kereta api masih ditarik oleh lokomotif uap. 

Karena keberadaan stasiun kereta api umumnya bersamaan 

dengan keberadaan sarana kereta api di Indonesia yang dibangun pada 

masa zaman Belanda, maka kebanyakan stasiun kereta api merupakan 

bangunan lama yang dibangun pada masa itu. Sebagian direstorasi dan 

diperluas, sedangkan sebagian yang lain ditetapkan sebagai bangunan 

cagar budaya. Kebanyakan kota besar, kota kabupaten, dan bahkan 

kecamatan di Jawa dihubungkan dengan jalur kereta api sehingga di kota-
kota tersebut selalu dilengkapi dengan stasiun kereta api. 

Pada zaman Belanda, jalur rel selalu bermuara di Pelabuhan (Tj. 

Priok dan Tj, Perak, Belawan) karena dimaksudkan lebih utama 

mengangkut hasil bumi. Sedangkan stasiun kecil di pedalaman merupakan 

pusat pengumpul hasil bumi. Sekarang kereta api lebih diutamakan untuk 

angkutan penumpang. 

2.2 Tinjauan Revitalisasi 

2.2.1 Pengertian Revitalisasi 

Pengertian dari revitalisasi bisa berarti proses, cara dan atau 

perbuatan untuk menghidupkan atau menggiatkan kembali berbagai 

program kegiatan apapun. Sehingga secara umum pengertian dari 

revitalisasi merupakan usaha-usaha untuk menjadikan sesuatu itu menjadi 

penting dan perlu sekali. Beragam kata revitalisasi sering dipergunakan 

untuk melakukan satu tujuan misalkan revitalisasi pendidikan, revitalisasi 

sebuah kawasan, Revitalisasi Kearifan lokal dan beragam revitalisasi 
lainnya seiring dengan perkembangan zaman. (Sumber: Wikipedia) 

Skala revitalisasi ada tingkatan makro dan mikro. Proses 

revitalisasi sebuah kawasan mencakup perbaikan aspek fisik, aspek 

ekonomi dan aspek sosial. Pendekatan revitalisasi harus mampu 

mengenali dan memanfaatkan potensi lingkungan. Revitalisasi sendiri 

bukan sesuatu yang hanya berorientasi pada penyelesaian keindahan fisik 
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saja, tapi juga harus dilengkapi dengan peningkatan ekonomi 

masyarakatnya serta pengenalan budaya yang ada. Untuk melaksanakan 

revitalisasi perlu adanya keterlibatan masyarakat. Keterlibatan yang 

dimaksud bukan sekedar ikut serta untuk mendukung aspek formalitas 

yang memerlukan adanya partisipasi masyarakat, selain itu masyarakat 

yang terlibat tidak hanya masyarakat di lingkungan tersebut saja, tapi 

masyarakat luas. Ada beberapa aspek lain yang penting dan sangat 

berperan dalam revitalisasi, yaitu penggunaan peran teknologi informasi, 

khususnya dalam mengelola keterlibatan banyak pihak untuk menunjang 

kegiatan revitalisasi. Selain itu revitalisasi juga dapat ditinjau dari aspek 

keunikan lokasi dan tempat bersejarah atau revitalisasi dalam rangka untuk 
mengubah citra suatu kawasan. 

Proses revitalisasi sebuah kawasan atau bagian kota mencakup 

perbaikan aspek fisik dan aspek ekonomi dari bangunan maupun ruang 

kota. Revitalisasi fisik merupakan strategi jangka pendek yang 

dimaksudkan untuk mendorong terjadinya peningkatan kegiatan ekonomi 

jangka panjang. Diperlukan perbaikan dan peningkatan aktivitas ekonomi 

(economic revitalization) yang merujuk kepada aspek sosial budaya serta 

aspek lingkungan (environmental objectives). Hal tersebut mutlak 

diperlukan karena melalui pemanfaatan yang produktif, diharapkan akan 

terbentuklah sebuah mekanisme perawatan dan kontrol yang berkelanjutan 
terhadap keberadaan fasilitas dan infrastruktur kota. 

Sebagai sebuah kegiatan yang sangat kompleks, revitalisasi 

terjadi melalui beberapa tahapan dan membutuhkan kurun waktu tertentu 

serta meliputi hal - hal sebagai berikut: 

a. Intervensi fisik 

Mengingat citra kawasan sangat erat kaitannya dengan kondisi 

visual kawasan khususnya dalam menarik kegiatan dan pengunjung, 

intervensi fisik ini perlu dilakukan. Intervensi fisik mengawali kegiatan 

fisik revitalisasi dan dilakukan secara bertahap, meliputi perbaikan dan 

peningkatan kualitas dan kondisi fisik bangunan, tata hijau, sistem 

penghubung, system tanda/reklame dan ruang terbuka kawasan (urban 
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realm). Isu lingkungan (environmental sustainability) pun menjadi 

penting, sehingga intervensi fisik pun sudah semestinya memperhatikan 

konteks lingkungan. Perencanaan fisik tetap harus dilandasi pemikiran 
jangka panjang. 

b. Rehabilitasi ekonomi 
Perbaikan fisik kawasan yang bersifat jangka pendek, 

diharapkan bisa mengakomodasi kegiatan ekonomi informal dan formal 

(lokal economic development), sehingga mampu memberikan nilai 

tambah bagi kawasan kota (P. Hall/U. Pfeiffer, 2001). Revitalisasi yang 

diawali dengan proses peremajaan artefak urban harus mendukung 

proses rehabilitasi kegiatan ekonomi. Dalam konteks revitalisasi perlu 

dikembangkan fungsi campuran yang bisa mendorong terjadinya 

aktivitas ekonomi dan sosial (vitalitas baru). 

c. Revitalisasi sosial/institusional 
Revitalisasi sebuah kawasan akan terukur bila mampu 

menciptakan lingkungan yang menarik (interesting), jadi bukan sekedar 

membuat sebuah tempat yang indah (beautiful place). Kegiatan tersebut 

harus berdampak positif serta dapat meningkatkan dinamika dan 

kehidupan sosial masyarakat/warga (public realms). Kegiatan 

perancangan dan pembangunan kota untuk menciptakan lingkungan 

sosial yang berjati diri (place making) dan hal ini pun selanjutnya perlu 

didukung oleh suat pengembangan institusi yang baik. 

2.2.2 Revitalisasi Cagar Budaya 

Indonesia merupakan negara yang kaya akan seni dan budaya 

yang diturunkan dari generasi ke generasi. Kekayaan seni dan budaya 

yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sangatlah beraneka macam salah 

satunya adalah bangunan cagar budaya. Menurut Badan Pelestarian 

Pusaka Indonesia ada beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh sebuah 

bangunan agar dapat dikatakan sebagai bangunan cagar budaya, antara 

lain yaitu :
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a. Nilai Sejarah 
� Tempat berlangsungnya peristiwa bersejarah, seperti: perundingan 

dengan penjajah, lokasi pertempuran, dicanangkannya perubahan besar 

� Keterkaitan dengan/bagian dari perubahan atau capaian dalam sejarah, 

seperti setasiun pertama, kantor layanan pos yang pertama, bangunan 

PDAM, gas, dsb 

� Keterkaitan dengan kehidupan orang/tokoh dalam sejarah, seperti 

Istana Oei Tiong Ham, rumah Tasripien dan Kampung Kulitannya 

� Keterkaitan dengan pembangun/arsitek, seperti di Semarang, antara lain 

Pasar Jatingaleh dengan ir. H. Thomas Karsten, Apotik Sputnik dengan 

Arsitek Oei Tjong An, Auditorium Undip, Gedung Administrasi, dan

kompleks FISIP dengan Prof. Ir. Sidharta, dan Rajawali Nusindo dengan 

Liem Bwan Tjie 

� Keterkaitan dengan proses produksi pada masanya. 

b. Nilai Sosial 
� Seberapa jauh bangunan tersebut dimaknai sebagai tempat kegiatan 

tertentu yang melibatkan masyarakat atau sekelompok orang 

� Peran sebagai unsur pembentuk citra kota/kawasan.  Seberapa jauh 

bangunan berperan sebagai acuan arah masyarakat dan/atau peran 
dalam ruang kota (pembentuk, pengisi, penanda, dsb). 

c. Nilai Arsitektur
� Perpaduan bentuk, struktur, dan bahan.  Bagaimana unsur-unsur 

tersebut dipadukan dengan prinsip-prinsip desain  arsitektur, seperti 

skala, proporsi, harmoni,  dsb, yang sebagian ditentukan oleh 

langgam/semangat zamannya 

� Perpaduan bangunan dengan tapaknya.  Seberapa tinggi kualitas 

perpaduan bangunan dan tapaknya 

� Kekriyaan.  Seberapa tinggi kualitas kekriyaan dan pertukangan 

bangunan tersebut 

� Kelangkaan dan/atau keterwakilan dalam hal tipologi bangunan, 

langgam, dll. 

d. Nilai ilmu
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� Kandungan benda arkeologis, yaitu keberadaan dan/atau diduga 

keberadaan tinggalan arkeologis pada lokasi 

� Capaian teknologi setelah proses pencarian yang berlangsung panjang

dalam sejarah perkembangan arsitektur/enjinering.  Contoh:  Pasar 

Johar merupakan puncak pencarian bangunan yang menyelesaikan 

masalah penghawaan, penerangan, dan perancangan ruang kegiatan 

� Nilai kepeloporan dan/atau kebaruan.  Seberapa jauh bangunan/karya 

arsitektur memperlihatkan kebaruan pada masanya dan/atau menjadi 
pelopor yang diikuti oleh arsitek/karya arsitektur lain sesudahnya. 

e. Nilai keaslian bentuk dan/atau pemanfaatan.
Seberapa besar komponen dan/atau bagian asli bangunan 

masih bertahan, dan/atau bagaimana pemanfaatannya masih 

merupakan kesinambungan dari pemanfaatan semula. 

Dalam upaya revitalisasi sebuah Bangunan cagar budaya ada 

beberapa stakeholder (pemangku kepentingan) yang dianggap memiliki 

peranan yang sangat penting yang memerlukan kerjasama antara 

stakeholder baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Tidak 

masalah siapa yang memiliki inisiatif untuk melakukannya, yang paling 

penting adalah bagaimana para stakeholder ini dilibatkan dalam usaha 

revitalisasi Bangunan ini karena dengan peranserta para stakeholder

tersebut dapat membawa kesuksesan dalam melakukan usaha-usaha 

revitalisasi.(Indrawati, 2008).   

Contoh upaya revitalisasi Bangunan cagar budaya di Indonesia 

yang melalui tarik ulur kepentingan dari para stakeholder contohnya 

adalah Benteng Vastenburg di Solo. Kondisi Benteng Vastenburg yang 

kurang terawat (hanya meninggalkan tembok luar saja akan tetapi 

benteng bagian dalamnya sudah rata dengan tanah), menimbulkan 

minat dari pihak swasta untuk mengelola Bangunan Benteng tersebut 

untuk didirikan hotel dan Shopping Mall. Akan tetapi Komunitas Peduli 

Cagar Budaya Nusantara (KPCBN) menyurati Depbudpar (sekarang 

KEMENPAREKRAF) agar membatalkan rencana pihak swasta pemilik 

lahan membangun sarana modern yang dikuatirkan merusak kelestarian 
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salah satu warisan budaya kota Solo ini. Sementara itu, sekelompok 

arsitek Jakarta yang peduli pada warisan budaya kota berusaha 

mencarikan solusi yang lebih kompromistik yang dibicarakan dengan 

Walikota Solo. Melihat kondisi Benteng yang tidak terawat sehingga 

tidak  dimungkinkan untuk dilakukannya upaya merekontruksi bangunan 

benteng, sehingga upaya restorasi yang disesuaikan dengan fungsi-

fungsi masa kini. Bentuk pelestarian yang paling tepat adalah memugar 

bangunan gerbang dan tembok keliling, menata lansekap Bangunan luar 

benteng, serta menambahkan bangunan-bangunan di dalam benteng 

dengan fungsi-fungsi yang memberi manfaat ekonomi dan 

kemasyarakatan, misalnya museum, pusat kebudayaan dan hotel. 

Bangunan-bangunan baru dibatasi ketinggiannya maksimal 4 lantai, 

sehingga tidak tampak dari jalan raya, dan karenanya tidak akan 

mengganggu keserasian wajah Bangunan (Priatmojo, 2009). 

Pelestarian bangunan cagar budaya hendaknya disertai 

dengan upaya revitalisasi bangunan yang  bersangkutan sebab jika 

pelestarian bangunan cagar budaya tidak disertai dengan upaya 

revitalisasi biaya pemeliharaan bangunan cagar budaya akan 

membebani kota atau negara. Pendekatan teknik revitalisasi sangat 

kasuistik, tergantung kondisi bangunan dan nilai sejarahnya. Revitalisasi 

bangunan cagar budaya seyogyanya mengandung tiga unsur perlakuan, 

yaitu (Priatmojo, 2009) :

a. Konservasi, yaitu pemeliharaan serta perbaikan bagian yang rusak 

(pemugaran) 

b. Pemberian nilai ekonomi, yaitu penambahan fungsi atau 

perubahan fungsi sesuai dengan kebutuhan manusia masa kini, 

sehingga alih-alih menjadi ”cost center” bangunan cagar budaya 

hendaknya menjadi ”profit center”

c. Pemilihan jenis penggunaan yang dapat memberikan manfaat bagi 

masyarakat luas, dengan demikian bangunan cagar budaya tidak 
menjadi sarana atau wadah kegiatan yang eksklusif. 

Dengan demikian proses revitalisasi sebuah Bangunan cagar 

budaya perlu memperhatikan kondisi Bangunan yang akan direvitalisasi, 
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bagaimana upaya revitalisasi itu dilakukan agar tidak menghilangkan 

nilai-nilai yang telah ada pada Bangunan tersebut, serta bagaimana 

manfaat yang dirasakan dengan adanya upaya revitalisasi yang 

dilakukan terutama bagi masyarakat secara luas. 

2.2.3 Konservasi Bangunan Kuno 

Konservasi secara umum diartikan pelestarian namun demikian 

dalam khasanah para pakar konservasi ternyata memiliki serangkaian 

pengertian yang berbeda-beda implikasinya. Menurut Adishakti (2007) 

istilah konservasi yang biasa digunakan para arsitek mengacu pada 

Piagam dari ICOMOS tahun 1981. Piagam ini lebih dikenal dengan Burra 

Charter. 

Dalam Burra Charter konsep konservasi adalah semua kegiatan 

pelestarian  sesuai dengan kesepakatan yang telah dirumuskan dalam 

piagam tersebut. Konservasi adalah konsep proses pengelolaan suatu 

tempat atau ruang atau obyek agar makna kultural yang terkandung 

didalamnya terpelihara dengan baik. Pengertian ini sebenarnya perlu 

diperluas lebih spesifik yaitu pemeliharaan morfologi (bentuk fisik) dan 

fungsinya. Kegiatan konservasi meliputi seluruh kegiatan pemeliharaan 

sesuai dengan kondisi dan situasi lokal maupun upaya pengembangan 

untuk pemanfaatan lebih lanjut. Bila dikaitkan dengan kawasan maka 

konservasi kawasan atau sub bagian kota mencakup suatu upaya 

pencegahan adanya aktivitas perubahan sosial atau pemanfaatan yang 

tidak sesuai dan bukan secara fisik saja. 

Suatu program konservasi sedapat mungkin tidak hanya 

dipertahankan keasliannya dan perawatannya namun tidak mendatangkan 

nilai ekonomi atau manfaat lain bagi pemilik atau masyarakat luas. Konsep 

pelestarian yang dinamik tidak hanya mendapatkan tujuan pemeliharaan 

bangunan tercapai namun dapat menghasilkan pendapatan dan 

keuntungan lain bagi pemakainya. Dalam hal ini peran arsitek sangat 

penting dalam menentukan fungsi yang sesuai karena tidak semua fungsi 

dapat dimasukkan. Kegiatan yang dilakukan ini membutuhkan upaya lintas 

sektoral, multi dimensi dan disiplin, serta berkelanjutan. Dan pelestarian 

merupakan pula upaya untuk menciptakan pusaka budaya masa 
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mendatang (future heritage), seperti kata sejarawan bahwa sejarah adalah 

masa depan bangsa. Masa kini dan masa depan adalah masa lalu 

generasi berikutnya. 

Istilah perluasan tindakan konservasi yang dibahas dalam Burra 

Charter antara lain : 

a. Restorasi (dalam konteks yang lebih luas) ialah kegiatan 

mengembalikan bentukan fisik suatu tempat kepada kondisi 

sebelumnya dengan menghilangkan tambahan-tambahan atau 

merakit kembali komponen eksisting dengan menggunakan 

material baru.

b. Restorasi (dalam konteks terbatas) ialah kegiatan pemugaran 

untuk mengembalikan bangunan dan lingkungan cagar budaya 

semirip mungkin ke bentuk asalnya berdasarkan data pendukung 

tentang bentuk arsitektur dan struktur pada keadaan asal tersebut 

dan agar persyaratan teknis bangunan terpenuhi.

c. Preservasi (dalam konteks yang luas) ialah kegiatan pemeliharaan 

bentukan fisik suatu tempat dalam kondisi eksisting dan 

memperlambat bentukan fisik tersebut dari proses kerusakan.

d. Preservasi (dalam konteks yang terbatas) ialah bagian dari 

perawatan dan pemeliharaan yang intinya adalah 

mempertahankan keadaan sekarang dari bangunan dan 

lingkungan cagar budaya agar keandalan kelaikan fungsinya 

terjaga baik

e. Konservasi (dalam konteks yang luas) ialah semua proses 

pengelolaan suatu tempat hingga terjaga signifikasi budayanya. 

Hal ini termasuk pemeliharaan dan mungkin (karena kondisinya) 

termasuk tindakan preservasi, restorasi, rekonstruksi, konsoilidasi 

serta revitalisasi. Biasanya kegiatan ini merupakan kombinasi dari 

beberapa tindakan tersebut.

f. Konservasi (dalam konteks terbatas) dari bangunan dan 

lingkungan ialah upaya perbaikan dalam rangka pemugaran yang 

menitikberatkan pada pembersihan dan pengawasan bahan yang 

digunakan sebagai kontsruksi bangunan, agar persyaratan teknis 

bangunan terpenuhi. 
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g. Rekonstruksi ialah kegiatan pemugaran untuk membangun 

kembali dan memperbaiki sekaurat mungkin bangunan dan 

lingkungan yang hancur akibat bencana alam, bencana lainnya, 

rusak akibat terbengkalai atau keharusan pindah lokasi karena 

salah satu sebab yang darurat, dengan menggunakan bahan yang 

tersisa atau terselamatkan dengan penambahan bahan bangunan 

baru dan menjadikan bangunan tersebut laik fungsi dan memenuhi 

persyaratan teknis.

h. Konsolidasi ialah kegiatan pemugaran yang menitikberatkan pada 

pekerjaan memperkuat, memperkokoh struktur yang rusak atau 

melemah secara umum agar persyaratan teknis banguna 

terpenuhi dan bangunan tetap laik fungsi. Konsolidasi bangunan 

dapat juga disebut dengan istilah stabilisasi kalau bagian struktur 

yang rusak atau melemah bersifat membahayakan terhadap 

kekuatan struktur.

i. Revitalisasi ialah kegiatan pemugaran yang bersasaran untuk 

mendapatkan nilai tambah yang optimal secara ekonomi, sosial, 

dan budaya dalam pemanfaatan bangunan dan lingkungan cagar 

budaya dan dapat sebagai bagian dari revitalisasi kawasan kota 

lama untuk mencegah hilangnya aset-aset kota yang bernilai 

sejarah karena kawasan tersebut mengalami penurunan 

produktivitas.

j. Pemugaran adalah kegiatan memperbaiki atau memulihkan 

kembali bangunan gedung dan lingkungan cagar budaya ke 

bentuk aslinya dan dapat mencakup pekerjaan perbaikan struktur 

yang bisa dipertanggungjawabkan dari segi arkeologis, histories 
dan teknis.
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2.3 Studi kasus 

2.3.1 Taman Budaya Tionghoa TMII 

Taman ini merupakan taman yang dibangun dengan 

menyuguhkan konsep bernuansa khas etnik Tionghoa. Taman budaya 

Tionghoa berada di sisi timur, diapit oleh Wahana Pemancingan Telaga 

Mina dan Museum Perangko. Pendirian taman ini dimulai sejak tahun 

2004, melalui Yayasan harapan Kita yang menyediakan lahan seluas 4,5 

hektar kepada masyarakat Tionghoa Indonesia untuk membangun Taman 

Budaya Tionghoa di TMII. Kemudian pada tanggal 8 November 2006 

dimulailah pembangunan Taman ini sekaligus peresmian pintu gerbang 
oleh ketua Yayasan Harapan Kita, H.M Soeharto. 

Gambar 2.5 Piagam Penghargaan Pembebasan Lahan 
Sumber : Dokumentasi Pribadi 

Pembangunan kawasan taman ini didasari oleh keselarasan dan 

keseimbangan, filosofi paling tua yang dianut kalangan Tionghoa, dengan 

memadukan unsur yin (im) dan yang (kang), yakni unsur kekerasan (kasar) 

dan kelembutan (lembut), misalnya ada siang harus ada malam, ada

daratan (dataran) harus ada lautan, ada air harus ada api, dan seterusnya. 

Itulah sebabnya taman ini berupa daratan dan danau buatan di bagian 
belakang. 

Sepasang pilar pintu gerbang, lambing jantan dan betina, menjadi 

penanda pertama gugus taman. Di depan pintu gerbang terdapat sepasang 

patung kilin, hewan mirip Singa yang dipercaya sebagai peliharaan para 

Dewa. Di bagian belakang, tepat di tengah ruang, terdapat batu granit 

hitam berbentuk bulat sebagai citraan bola dunia. Batu dengan berat lebih 
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dari satu ton itu ditopang penyangga sekaligus sebagai pipa yang dialiri air 

bertekanan tinggi untuk memutar batu granit itu dengan arah putaran 
sesuai fengsui. 

Gambar 2.6 Gerbang Taman Budaya 
Sumber : Dokumentasi Pribadi 

Gambar 2.7 Bola Dunia 
Sumber : Dokumentasi Pribadi 

Gambar 2.8 Yin Yang 
Sumber : Dokumentasi Pribadi 
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Dengan adanya Taman Budaya Tionghoa di TMII diharapkan akan 

menjadi daya tarik sekaligus menjadi salah satu wahana yang dapat 

memperlihatkan kepada masyarakat luas bahwa suku Tionghoa termasuk 

sejarah dan budayanya, merupakan bagian integral dalam sejarah dan 

budaya bangsa Indonesia. Pembangunan taman ini juga memiliki maksud 

dan tujuan untuk memamerkan artefak, foto-foto, arsitektur, taman, dan 

lain-lain yang berkaitan dengan eksistensi suku Tionghoa di kepulauan 

Nusantara ini. 

Gambar 2.9 Rumah Khas Tionghoa
Sumber : Dokumentasi Pribadi 

Gambar 2.10 Taman Duabelas Shio 
Sumber : Dokumentasi Pribadi 
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             Gambar 2.11  Patung kong Hu Cu       Gambar 2.12 Patung Legenda Dewi bulan 
Sumber : Dokumentasi Pribadi 

Kompleks taman ini dilengkapi dengan perkampungan kecil 

Tionghoa (pecinan) lengkap dengan segala pernak-pernik, termasuk warna 

merah dan kuning emas yang mendominasi hampir semua kawasan. 

Selain itu, terdapat juga fasilitas lain untuk menambah kesan 

penggambaran secara lengkap kebudayaan Tionghoa Indonesia, seperti 

gazebo danau, sepasang tiang naga, patung Dewi Bulan, patung Kwan 

Kong, jembatan batu Sampek Eng Tay, dan Museum Laksamana Ceng Ho. 

Gambar 2.13 Gazebo 
Sumber : Dokumentasi Pribadi 
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Gambar 2.14 Danau 
Sumber : Dokumentasi Pribadi 

Gambar 2.15  Monumen Garuda Pancasila Gambar 2.16 Patung Guan Yu 
Sumber : Dokumentasi Pribadi 

Gambar 2.17 Museum Cheng Ho 
Sumber : Dokumentasi Pribadi 
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Bangunan terbaru adalah museum Hakka, yang menceritakan 

sejarah kedatangan orang Tionghoa di Kepulauan Nusantara. Gedung 

Museum Hakka terdiri dari 3 lantai dengan fungsi yang berbeda. 

Mempunyai 3 ruangan pamer, yaitu Museum Tionghoa Indonesia, Museum 

Hakka Indonesia, Museum Yongding Hakka Indonesia, gedung Museum 

Hakka terinspirasi dari bentuk bangunan bundar yang disebut “tulou” 

sebuah pemukiman di pegunungan Fujian. 

Gambar 2.18 Museum Hakka 
Sumber : Dokumentasi Pribadi 

Gambar 2.19 Entrance masuk Museum 
Sumber : Dokumentasi Pribadi 
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Di lantai 1, terdapat beberapa ruangan, yaitu ruang pengelola, 

kantor, meeting room untuk keperluan rapat pengelola, ruang tamu untuk 

menerima tamu penting, souvenir, berisi cenderamata yang dijual untuk 

oleh-oleh khas bertema Tionghoa. Selain itu terdapat aula dan panggung 

theater yang biasa disewakan untuk bermacam kegiatan. 

Gambar 2.20 Ruang Tamu   Gambar 2.21 Office & Meeting Room 
Sumber : Dokumentasi Pribadi 

Gambar 2.22 Aula             Gambar 2.23 Panggung Theater 
Sumber : Dokumentasi Pribadi 

Gambar 2.24 Souvenir 
Sumber : Dokumentasi Pribadi 
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Di lantai 2 terdapat museum Hakka Indonesia yang terdiri dari 7 

ruang dengan maksud dan isi yang berbeda. Meliputi ruang yang bercerita 

tentang sejarah masuknya Tionghoa ke nusantara, bagaimana adaptasi 

mereka di beberapa kota di Indonesia, sampai peranan orang Tionghoa 

dalam bidang perfilman, batik, kuliner, dan lain-lain. Salah satu ruangan 

menyuguhkan bidang pameran bertema “Merah Putih”. Berisi foto tokoh-

tokoh Tionghoa yang telah melalui proses seleksi tertentu, yang dianggap 

berjasa dan mempunyai pengaruh besar terhadap kemajuan Nusa dan 

Bangsa 

 Gambar 2.25 Lukisan Ilustrasi Tionghoa Gambar 2.26 Ruang “Merah Putih”
Sumber : Dokumentasi Pribadi 

Gambar 2.27  Batik Tionghoa  Gambar 2.28 Kuliner Tionghoa 
Sumber : Dokumentasi Pribadi 
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Di lantai 3 lebih terfokus pada orang Hakka. Menceritakan 

bagaimana sejarah migrasi Hakka ke nusantara, bagaimana kebudayaan 

dan pendidikannya, dan juga memamerkan barang-barang keperluan 

sehari-hari. Terdapat banyak benda artefak yang dipamerkan, antara lain 

alat-alat rumah tangga, tandu, peralatan pertanian, dan contoh ruangan 

kamar pengantin orang Hakka pada jaman dulu kala. 

Gambar 2.29 Ruang Keluarga  Gambar 2.30 Alat-alat Pertanian 
Sumber : Dokumentasi Pribadi 

Gambar 2.31 Barongsai Hakka  Gambar 2.32 Ruang Pengantin 
Sumber : Dokumentasi Pribadi
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2.3.2 Kawasan Heritage Melacca

Kota Melaka (bahasa Melayu: Bandar Melaka) adalah ibu kota 

negara bagian Melaka di Malaysia. Kota ini dahulu merupakan ibu kota 

Kesultanan Malaka dan pusat peradaban Melayu pada abad ke-15 dan 16. 

Bangsa Portugis menaklukkan Melaka pada tahun 1511. Antara tahun 

1641-1795, Melaka dikuasai Belanda. Kemudian Melaka dikuasai Britania 

Raya pada tahun 1820-an sampai kemerdekaan Malaysia pada tahun 

1957. Britania Raya menyerahkan Bencoolen kepada Belanda dan sebagai 
gantinya mereka mendapatkan Melaka.(Sumber : Wikipedia)

Kawasan Heritage di Melaka sendiri tidak mencakup seluruh kota, 

namun hanya daerah bagian pecinan dan sekitar Gereja Merah. Akan 

tetapi image sebagai kawasan heritage telah melekat terhadap nama kota 

Melaka. Terlebih saat UNESCO mengakui Melaka sebagai World Heritage 

City.

Gabar 2.33 Tanda Selamat Datang Melaka 
Sumber : thew0nderingkind.wordpress.com 

Ada beberapa bangunan heritage yang direvitalisasi disini, 

sehingga menaikkan tingkat popularitas dan dapat menjadikan “ladang” 

perekonomian bagi penduduk lokal. Fasilitas di Melaka World Heritage City 

antara lain: 

a. Gereja Merah (Christchurch Melaka)

Gereja Merah, atau Christchurch Melaka atau yang biasa juga 

disebut dengan Gereja Stadhuys. Sebagian gedung di area ini dulu 
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berfungsi sebagai kantor oleh orang-orang Belanda. Dengan corak 

warna utama merah kusam, sekarang disekitar gereja berungsi sebagai 

toko. Kini Gereja Merah menjadi Landmark dan ikon khas kota Melaka. 

Gambar 2.34 Gereja Merah 
Sumber : thew0nderingkind.wordpress.com 

b. Jonker Walk 

Jonker Walk merupakan pusat kuliner yang ada di Melaka. 

Kegiatan utama terjadi saat menjelang sore sampai malam hari, karena 

selain ramai, jalan ini ditutup untuk kendaraan umum, sehingga 

pengunjung hanya dapat berjalan kaki menyusuri koridor Jonker Walk. 

Gambar 2.35 Gapura Jonker Walk 
Sumber : travelblog.ticktab.com
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c. Benteng Famosa 

Bangunan ini terletak diantara bangunan bekas portugis lainnya 

yang berada di Jalan Merdeka. Dulunya Belanda dan Portugis saat 

masa penjajahan membangun benteng dan gereja sebagai pagar untuk 

mengekang pihak Istana Melaka. 

Gambar 2.36 Benteng Famosa 
Sumber : thew0nderingkind.wordpress.com 

Selain benteng, di kompleks ini banyak juga bangunan-

bangunan bersejarah khas kolonial. 

 Gambar 2.37 Gereja Tua  Gambar 2.38 Makam Belanda 
Sumber : meandmyjourney.com  Sumber : tindaktandukarsitek.com 
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d. Wisata Sungai 

Sungai yang lebar dan bersih, bertemakan Tionghoa, rumah-

rumah di sepanjang bantaran sungai dihias menarik dengan bermacam-

macam warna. Sebagian rumah ini berfungsi sebagai cafe, dan 

sebagian lagi adalah kampung adat. 

Gambar 2.39 Sungai Melaka 
Sumber : tindaktandukarsitek.com 

Gambar 2.40 Kapal Wisata 
Sumber : tindaktandukarsitek.com 

Gambar 2.41 Bantaran Sungai Melaka 
Sumber : thew0nderingkind.wordpress.com 
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e. Museum Maritim 

Museum Maritim merupakan sebuah ilustrasi kapal yang 

“terbengkalai” di sungai Melaka. Kapal ini sendiri adalah replika kapal 

Flor de la Mar, kapal Portugis yang karam dan tenggelam di selat 

Malaka. Museum Maritim ini sangat indah dengan replika-replika kapal 

di dalamnya. Interior kapam menceritakan tentang sejarah kelautan 

Melaka dan perkembangan perdagangan dari zaman kesultanan Melayu 

Melaka hingga ke zaman Kolonial Portugis, Belanda, Inggris, dan 

Jepang.

Gambar 2.42 Museum Maritim 

Gambar 2.43 Interior Museum 
Sumber : tindaktandukarsitek.com 
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Di Indonesia belum ada kawasan yang diakui oleh UNESCO 

sebagai World Heritage City, namun banyak daerah yang mempunyai 

cerita dari sejarah dan kebudayaan yang dimiliki sehingga berpotensi untuk 

dapat dijadikan sebagai Kota Pusaka Dunia, salah satunya Kecamatan 

Lasem. 
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BAB V 
KONSEP PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

PENGEMBANGAN KAWASAN HERITAGE EKS 
STASIUN LASEM DAN SEKITARNYA

5.1 Konsep Kontekstual

5.1.1 Lokasi Perencanaan

Gambar 5.1 Peta Lokasi
Sumber : Annalisa Pribadi

Kecamatan Lasem mempunyai luas wilayah mulai dari pesisir laut 

Jawa hingga ke selatan. Di sebelah timur terdapat gunung Lasem.

Wilayahnya seluas 4.504 ha. 505 ha diperuntukkan sebagai pemukiman, 

281 ha sebagai lahan tambak, 624 ha sebagai hutan milik negara. 

Letaknya yang dilewati oleh jalur pantura, menjadikan kota ini sebagai 
tempat yang strategis dalam bidang perdagangan dan jasa. 
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Sekarang ini, Lasem hanya berbentuk Kecamatan. Kantor 

Kecamatan terletak di Jalan Sunan Bonang Km.01 atau Jalan Lasem-

Tuban. Kecamatan Lasem terdiri atas 20 desa yang terbagi ke dalam 84 

Rukun Warga (RW) dan 219 Rukun Tetangga (RT), dengan ibukota 
kecamatan (gedung kecamatan) terletak di Desa Soditan

Salah satu tempat berkembangnya para imigran dari Tiongkok

terbesar di Pulau Jawa abad ke-14 sampai 15 adalah Lasem (Lao Sam) 

selain di Sampotoalang (Semarang) dan Ujung Galuh (Surabaya). 

Datangnya armada besar Laksamana Cheng Ho ke Jawa sebagai duta 

politik Kaisar China masa Dinasti Ming yang ingin membina hubungan 

bilateral dengan Majapahit terutama dalam bidang kebudayaan dan 

perdagangan negeri tersebut, mereka memperoleh legitimasi untuk 

melakukan aktivitas perniagaannya dan kemudian banyak yang tinggal dan 
menetap di daerah pesisir utara Pulau Jawa. 

5.1.2 Tinjauan Kawasan

Lokasi Kawasan Heritage berada di 3 desa dengan pendekatan 
sejarah yang berbeda. Desa yang dimaksud adalah :

a. Desa Dorokandang 

Kawasan ini lebih banyak nuansa Belanda, salah satunya bekas 
Stasiun Lasem. 

b. Desa Babagan 

Di kawasan ini terdapat asimilasi budaya antara Belanda dan 
Tionghoa, dengan bukti rumah kuno khas Tionghoa-Indise 

c. Desa Dasun 

Desa Dasun merupakan awal mula kehadiran Tionghoa, nantinya 

akan di refleksikan kembali menjadi nuansa dahulu kala, terutama 
di area klenteng Cu An Kiong. 
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Gambar 5.2 Lokasi Kawasan
Sumber : Annalisa Pribadi

Site berada di 3 

kelurahan, yaitu Kelurahan 

Dorokandang, Kelurahan 

Babagan dan Kelurahan Dasun 

di Kecamatan Lasem. Luas 

keseluruhan kawasan yang 

menjadi kawasan heritage 
adalah 18,88 Ha. 

Peraturan 

bangunan setempat : 

� Luas : 188.795 m² 

� KDB maksimal 60% sesuai dengan fungsi tapak 

� KLB : 4 Lantai 

� Setiap 50 m², diwajibkan untuk menanam satu pohon peneduh 

� Bangunan gedung dan/atau lingkungannya yang ditetapkan sebagai cagar 

budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan harus 

dilindungi dan dilestarikan 

� Pelaksanaan perbaikan, pemugaran, perlindungan serta pemeliharaan 

bangunan gedung dan/atau lingkungannya hanya dapat dilakukan sepanjang 
tidak mengubah nilai dan/atau karakter cagar budaya yang dikandungnya. 
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5.2 Konsep Fungsional 

5.2.1 Konsep Kebutuhan dan Kelompok Ruang

Tabel 5.1 Kebutuhan Ruang Segment 1 (Kolonial Belanda)

No. Pengguna Sifat Aktivitas Kebutuhan 
Ruang

1 Pengunjung Pubik Memarkir kendaraan Ruang Parkir

2 Pengunjung Pubik Masuk Kawasan 
Heritage Gerbang kawasan

3 Pengunjung Pubik Istirahat Coffee Shop

4 Pengunjung Pubik Membeli 
cenderamata Souvenir Shop

5 Pengunjung Pubik Bertanya Seputar 
Lasem Pusat Informasi

6 Pengelola Privat Rapat Ruang Meeting

7 Pengelola Privat Menyimpan barang 
karyawan Ruang Ganti

8 Pengelola Service Membuat minuman Dapur
9 Pengelola Privat Bekerja Ruang Pengelola

10
Pengelola Service Menyimpan sisa 

peninggalan bekas 
gedung

Gudang 

11 Pengunjung Semi Pubik BAK & BAB Lavatory
12 Pengunjung Pubik Berkumpul Plasa
13 Pengunjung Pubik Mengambil uang ATM Center

14 Pengunjung Pubik Jual beli barang-
barang kuno Antique Shop

Pengunjung

15 Pengunjung Pubik Pemberhentian 
kereta Stasiun

16 Pengunjung Pubik Area berkumpul Hall
17 Pengunjung Membeli tiket masuk Loket

18
Pengunjung Pubik Memasang materi-

materi bersifat 
sementara

R. Pameran 
Temporer

19
Pengunjung Pubik Memasang materi-

materi bersifat 
tematik

R. Pameran 
Tematik

20 Pengunjung Pubik Memasang materi-
materi utama R. Pamer Tetap

21 Pengunjung Semi Pubik Membaca sejarah 
Lasem Ruang Baca

22 Pengunjung Semi Pubik Menonton video R. Audio Visual



118 

 

sejarah Lasem

23 Pengunjung Semi Pubik Menyimpan 
dokumentasi Lasem R. Sejarah

24 Pengunjung Pubik Membeli makanan MiniShop

25 Pengunjung Pubik Membeli 
Cenderamata Souvenir

26 Pengelola Service Mengendalikan ME R. Panel
27 Pengelola Service Menyimpan peralatan Gudang
28 Pengunjung Semi Pubik BAK&BAB Lavatory
29 Pengunjung Pubik Beribadah Musholla

30 Pengelola Service Mengendalikan 
CCTV

R. Keamanan & 
CCTV

31 Pengelola Privat Menyimpan barang Loker Karyawan
32 Pengelola Privat Bongkar muat Loading Dock

33
Pengelola Privat Menerima barang 

materi 
pameran/penemuan

R. Penerimaan

34 Pengelola Privat Mengkaji benda 
koleksi Kurator

35 Pengelola Privat Merawat benda
koleksi Konservasi

36 Pengelola Privat Menyimpan benda 
koleksi Gudang

37 Pengelola Privat Bekerja Staff Riset
38 Pengelola Privat Bekerja Staff Lab
39 Pengelola Service Mengendalikan ME R. Panel

40 Pengelola Service Mengendalikan 
pompa air R. Pompa

41 Pengelola Service Mengendalikan 
genset R. Genset

42 Pengelola Semi Pubik Menunggu 
pertemuan R. Tunggu

43 Pengelola Privat Bekerja R. Ka Stasiun
44 Pengelola Privat Bekerja R. Rapat
45 Pengelola Privat Bekerja Staff Stasiun
46 Pengelola Privat Bekerja Staff Riset

Sumber : Analisa Pribadi 
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Tabel 5.2 Kebutuhan Ruang Segment 2 (Tionghoa-Indische)

No. Pengguna Sifat Aktivitas Kebutuhan 
Ruang

1 Pengunjung Pubik Mengamati Arsitektur 
Tionghoa

Revitalisasi 
Rumah Kuno

2
Pengunjung Semi Pubik Mempelajari Sejarah 

Lasem/beribadah

Preservasi 
Klenteng Gio 
Yong Bio

3 Pengunjung Pubik Kumpul komunitas Area Outdoor
4 Pengunjung Pubik Menyebrangi Sungai Pedestrian
5 Pengunjung Pubik Membeli Batik Jembatan

6 Pengunjung Pubik Melihat Pertunjukkan Panggung 
Pertunjukkan

7 Pengunjung Pubik Berjalan menyusuri 
jalan Pergola

Tabel 5.3 Kebutuhan Ruang Segment 3 (Awal Kedatangan Tionghoa)

No. Pengguna Sifat Aktivitas Kebutuhan 
Ruang

1 Pengunjung Pubik Berkumpul dan 
bersantai Taman

2 Pengunjung Pubik Berkumpul dan 
bersantai Sitting Grup

3 Pengunjung Pubik Membeli makanan 
dan minuman Resto Riverside

4 Pengunjung Pubik Membeli 
cenderamata Retail

5 Pengunjung Pubik BAB&BAK Lavatory
6 Pengunjung Pubik Memarkir kendaraan Parkir
7 Pengunjung Pubik Charging Gadget Charging Corner
8 Pengunjung Pubik Melihat situasi Lasem Menara Pandang

9 Pengunjung Pubik Mengamati sejarah 
Lasem Dragon Way

10 Pengunjung Pubik Bekumpul dan 
beristirahat Plasa Lasem City

11 Pengunjung Pubik Mengamati sejarah 
Lasem Kapal Ceng Ho

12 Pengunjung Pubik Naik kapal wisata Tambatan Kapal

13 Pengunjung Semi Pubik Beribadah Klenteng Cu An 
Kiong
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5.2.2 Program Ruang

Tabel 5.4 Program Ruang

No. Kebutuhan Ruang Kapasitas Modul Standar Luas (m²)

1 Ruang Parkir
5 Bus, 50
mobil dan 
200 motor

Bus 11x3,5x5 Mobil 
4,75x2,5x50 Motor 
2,2x0,8x200

1138,25

2 Gerbang kawasan 3 lokasi 10 x 3 m 90
3 Coffee Shop 1 9,5 x 6,5 61,75
4 Souvenir Shop 1 10x14 140
5 Pusat Informasi 1 12 x 20 240
6 Ruang Meeting 15 2 m²/org 30
7 Ruang Ganti 2 x 5orang 2 m²/org 20
8 Dapur 12
9 Ruang Pengelola 12 8 m²/org 96
10 Gudang 15
11 Lavatory 2 x 4orang 3 m²/org 24

12 Plasa 100 orang standar 0,6m²/org flow 
100%

120

13 ATM Center 10 2 m²/org 20
14 Antique Shop 15 bangunan 3 x 4 m 180

Discovery Center
Stasiun 2 bangunan 200 m² 400

Hall 50 2 m²/org 100
Loket 1 8 m²/org 8
R. Pameran Temporer 100 4,5 m²/org 450
R. Pameran Tematik 100 4,5 m²/org 450
R. Pamer Tetap 100 4,5 m²/org 450
Ruang Baca 50 2 m²/org 100

R. Audio Visual 150 orang standar 0,6m²/org flow 
100%

180

R. Sejarah 100 4,5 m²/org 450
MiniShop 20 bangunan 3 x 4 m 240

Souvenir 10 bangunan 3 x 4 m 120

R. Panel 1 30  m² 30
Gudang 1 15 m² 15
Lavatory 2 x 4orang 3 m²/org 24
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Musholla 50 0,6 x 09 27
R. Keamanan & CCTV 1 9 m² 9
Loker Karyawan 2 x 10 1 m²/org 20
R. Penerimaan 2 truk 18 m²/trk 36
Kurator 3 org 8 m²/org 24
Preparasi 3 org 8 m²/org 24
Gudang 1 15
Staff Riset 5 org 8 m²/org 40
Staff Lab 5 org 8 m²/org 40
R. Panel 1 15 m² 15
R. Pompa 1 15 m² 15
R. Genset 1 15 m² 15
R. Tunggu 10 2 m²/org 20
R. Ka Stasiun 1 8 m²/org 8
R. Rapat 15 2 m²/org 30
Staff Stasiun 5 org 8 m²/org 40
Staff Riset 5 org 8 m²/org 40

Revitalisasi Rumah 
Kuno

19 500 m² 9500

Preservasi Klenteng
Gio Yong Bio

2 bangunan 1000 m² 2000

Area Outdoor 200 orang standar 0,6m²/org flow 
100%

240

Pedestrian 500 org/hari Lebar 3m panjang total 
2.400 m

7200

Jembatan 32
Panggung 
Pertunjukkan

5 20 m² 100

Pergola 1 4 x 0,6 x 80 192

Taman 100 orang standar 0,6m²/org flow 
100%

120

Sitting Grup 20 4 m² 80

Resto Riverside
Retail 15 bangunan 3 x 4 m 180

Lavatory 2 x 4orang 3 m²/org 24

Parkir
5 Bus, 50 
mobil dan 
200 motor

Bus 11x3,5x5 Mobil 
4,75x2,5x50 Motor 
2,2x0,8x200

1138,25



122 

 

Charging Corner 10 2 m²/org 20
Menara Pandang 25 2 m²/org 50
Dragon Way 1 500
Plasa Lasem City 200 2 m²/org 400
Kapal Ceng Ho 1 500

Tambatan Kapal 2 150 m² 300

Klenteng Cu An Kiong 2 bangunan 1000 m² 2000
Sumber : Analisa 

Jumlah Luas= 29.498,2 m² sirkulasi kawasan sebesar 100%--> 100%*29.498,2 =

29.498,2 m²

Total Luasan = 29.498,2 + 29.498,2 = 58.996,4 m² (5,8 Ha)

5.2.3 Hubungan Ruang
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Klenteng Gio 
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5.3 Konsep Arsitektural

5.3.1 Rencana Kawasan 

Gambar 5.1 Rencana Kawasan Heritage 
Sumber : Analisa Pribadi

Pertimbangan dalam mengembangkan kawasan ini sebagai 

kawasan heritage berdasarkan beberapa alasan dan dasar, antara lain : 

a. Kondisi stasiun yang tidak terurus, terbengkalai dan mengalami 

kerusakan karena tidak adanya perawatan yang berkala.

b. Potensi kawasan karena mempunyai bangunan yang termasuk 

sebagai bangunan cagar budaya.

c. Melihat adanya akulturasi budaya yang unik dan berjalan 

berdampingan selama ratusan tahun sebagai cikal bakal Lasem

d. Banyaknya bangunan yang masih orisinil di ketiga desa.

e. Potensi kereta wisata, yang menghubungkan dengan daerah lain di 

Rembang maupun sampai luar Rembang
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Gambar 5.6 Koneksi Interlink Antar Massa
Sumber : Analisa Pribadi

f. Potensi wisata sungai, sebagai cerminan transportasi air yang 

sangat terkenal pada jaman dulu.

Setiap objek berbentuk bangunan asli atau bangunan tambahan 

seperti plasa, panggung pertunjukkan mempunyai connector yang berbeda 

pula. Tujuannya agar dari objek ke objek terjadi koneksi yang memudahkan 

pengunjung untuk mendatangi seluruh bangunan di kawasan heritage Lasem. 
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Secara mikro dan lebih detail, perancangan tiap segment mengikuti 

tematik yang sesuai. Adapun detail setiap segment adalah, sebagai berikut:

5.3.2 Konsep Arsitektural Segment 1 
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5.3.3 Konsep Arsitektural Segment 2 
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5.3.4 Konsep Arsitektural Segment 3 
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5.3.5 Konsep Pencapaian 
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5.3.6 Konsep Penzoningan Ruang
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5.3.7 Konsep Lansekap 

i. Elemen lembut (soft material) : 

� Vegetasi 

Adapun fungsi tanaman adalah :

� Sebagai komponen pembentuk ruang 

� Untuk mengontrol pandangan terhadap ruang luar dan 

terhadap hal-hal yang tidak menyenangkan 

� Sebagai pembatas fisik semisal mengarahkan pergerakan 

maupun sebagai penghalang pergerakan manusia atau 

hewan. 

� Mengendalikan iklim(mikro) untuk kenyamanan manusia 

� Sebagai penghasil bayang-bayang keteduhan 

� Sebagai aksentuasi 

� Sebagai keindahan lingkungan 

� Air

Bentuk-bentuk visual air : 
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ii. Elemen keras (hard material) 

� Perkerasan 

iii. Furniture lansekap 

� Papan informasi 
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� Tempat duduk/sitting area 

� Playground / kid’s toy.

� Kolam/pond 
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� Penerangan luar (outdoor lighting) 

� Sculpture
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5.4 Konsep Struktural 

5.4.1 Sistem Struktur Bangunan 

Struktur Pondasi 

Sistem super struktur yang terpilih adalah rangka dengan dinding 

sebagai penyekat, hal ini sesuai / cocok untuk menunjang karakter dan 

penampilan bangunan yang diterapkan pada kawasan ini. 

Sub-struktur 

Sistem sub struktur yang digunakan pada bangunan adalah 

Pondasi footplate untuk bangunan panggung satu lantai semisal cottage, 

bangunan pengelola, restoran, & art gallery. 

Pondasi batu kali dan menerus digunakan pada bangunan satu 

lantai dan non panggung seperti bangunan kios makan, bangunan 

penunjang seperti MEE, dan ruang ganti. 

Upper-struktur 

Struktur atap yang digunakan pada bangunan dalam kawasan ini 

adalah sistem rangka. Hal ini sesuai/cocok untuk bangunan dalam 

kawasan yang direncanakan. 

5.4.2 Sistem Struktur Bangunan Air 

Bangunan air yang digunakan dalam kawasan yang direncanakan 

adalah bangunan tambatan kapal. Tambatan kapal permanen adalah 

tambatan kapal dengan konstruksi yang stabil, yaitu tambatan kapal yang 

tidak bisa bergerak naik atau turun akibat dari perubahan ketinggian 

permukaan air. 

Persyaratan teknis : 

� Struktur utama tambatan kapal ditempatkan di atas pondasi beton 
(dalam hal ini digunakan pondasi tiang pancang) 

� Ketinggian pejalan kaki minimal 30 cm di atas permukaan air 
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� Bahan material papan pejalan kaki harus dari bahan yang tidak 
mudah korosi. 

� Untuk keamanan bagi pemakai digunakan pagar pada sisi-sisi 
tambatan kapal. 

5.4.3 Material Bangunan 

Alternatif bahan yang bisa digunakan : 

� Batu bata/batako 

� Partisi 

� Batuan alam 

� Kaca 

� Kayu 

� Beton 

� Genteng 
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5.5 Konsep Kinerja/Utilitas 

5.5.1 Sistem Sumber dan Jaringan Listrik 

Listrik berasal dari dua sumber yaitu PLN dan generator 

Gambar 5.11 Skema Jaringan Listrik 
Sumber : Analisa

 
 
 

5.5.2 Sistem Jaringan Air Bersih 

 

Gambar 5.12 Skema Distribusi Air Bersih 
Sumber : Analisa
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5.5.3 Sistem Pembuangan Sampah 

Gambar 5.14 Skema Jaringan Sampah 
Sumber : Analisa

5.5.4 Sistem Pemadam Kebakaran 

Gambar 5.15 Skema Jaringan Pemadam Kebakaran 
Sumber : Analisa
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5.5.5 Sistem Jaringan Air Kotor dan Drainase 

� Air hujan 

  

Gambar 5.16 Skema Jaringan Air Hujan 
Sumber : Analisa 

� Air kotor dari dapur 

Gambar 5.17 Skema Jaringan Air Kotor Dapur 
Sumber : Analisa

� Air bekas, yaitu air sisa peturasan 

Gambar 5.18 Skema Jaringan Air Kotor Dapur 
Sumber : Analisa

� Air tinja 

Gambar 5.19 Skema Jaringan Air Kotor Dapur 
Sumber : Analisa 
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5.5.6 Sistem Jaringan IPAL Komunal

Daerah Lasem memang terkenal akan batiknya. Salah satunya 

Desa Babagan. Terdapat beberapa rumah produksi batik yang belum 

mempunyai jaringan IPAL. Untuk itu dibuatkan IPAL komunal untuk seluruh 

pengrajin batik agar limbahnya tidak mencemari lingkungan 

Gambar 5.20 Skema Jaringan IPAL 
Sumber : Analisa
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