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Metode Pemindaian Cepat Lanskap Kota Bersejarah
Buku Panduan untuk Dosen di Indonesia

Indonesia, negara kepulauan dengan lebih dari 300 suku bangsa, memiliki keanekaragaman 
lanskap alam dan budaya. Hubungan dinamis antara manusia dan lanskap telah mengubah 
lanskap kota dari waktu ke waktu. Integrasi pelestarian pusaka budaya dengan proses 
pembangunan kota merupakan upaya untuk menjaga karakter dan identitas kota bersejarah 
yang diekspresikan oleh budaya dan pusaka lokal, yang merupakan penentu kualitas hidup dan 
kesejahteraan masyarakat lokal. 

Perubahan lanskap, yang pada tingkat tertentu disebabkan oleh faktor sosial budaya, politik, 
dan ekonomi, telah membentuk lanskap sejarah di kota-kota yang menanamkan nilai-nilai 
warisan, sebagai atribut yang menjadi ciri dan pembeda kota satu dengan kota lainnya. 
Konferensi Umum UNESCO mengadopsi rekomendasi tentang Lanskap Kota Bersejarah 
(Historic Urban Landscape atau HUL), yang didefiniskan sebagai kawasan kota yang dihasilkan 
dari lapisan kesejarahan nilai dan atribut budaya serta alam, yang cakupannya tak hanya pada 
konsep pusat atau entitas bersejarah namun memasukkan konteks perkotaan yang lebih luas 
beserta tatanan geografisnya. Pendekatan HUL memberikan dasar untuk pendekatan yang 
komprehensif dan terintegrasi untuk identifikasi, penilaian, konservasi, dan pengelolaan HUL 
dalam kerangka pembangunan berkelanjutan secara menyeluruh. 

Pelestarian dan pengembangan HUL dengan nilai-nilai pusaka bendawi dan tak bendawi 
semestinya menjadi perhatian dan tanggung jawab multidisiplin ilmu. Pemindaian Cepat HUL 
adalah metode untuk menjembatani perbedaan antar-disiplin ilmu untuk mencapai tujuan 
bersama dalam konservasi dan pengembangan HUL yang mempertimbangkan nilai-nilai 
pusaka dan memecahkan masalah lingkungan yang ada. Dengan menerapkan pendekatan ini, 
pusaka dan budaya lokal setiap kota di Indonesia dapat dilindungi dan dilestarikan secara 
turun-temurun. 

Metode Pemindaian Cepat HUL dalam buku panduan ini berupaya menjadi alternatif bagi 
dosen dari bidang ilmu yang relevan dalam melakukan pembelajaran. Buku panduan ini 
juga menawarkan pendekatan interdisipliner untuk melakukan program atau kegiatan yang 
relevan dengan tantangan peradaban (industri 4.0 dan masyarakat 5.0) dan sejalan dengan 
kebijakan nasional pendidikan tinggi, yakni ‘Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)’ 
atau semangat merdeka belajar. MBKM mendorong mahasiswa untuk memilih beberapa 
jalur untuk mengembangkan kompetensi mereka dengan pembelajaran yang fleksibel 
(pembelajaran mandiri terinformasi) dan memproyeksikan dosen sebagai kopilot dalam 
perjalanan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Buku panduan ini dapat menjadi referensi 
untuk pembelajaran berbasis proyek dan kolaboratif, juga memberi lebih banyak kesempatan 
bagi para mahasiswa untuk belajar di luar kampus.

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mendukung kerja sama Universitas Indonesia, Institut 
Pertanian Bogor, Universitas Trisakti, Badan Warisan Budaya Belanda (RCE), dan Heritage 
hands-on dalam pembuatan buku panduan ini. Semoga buku panduan ini bermanfaat sebagai 
referensi bagi dosen, peneliti, dan praktisi dari jurusan yang relevan dan terkait dengan HUL. 
Kami juga berharap bahwa alih pengetahuan dari metode praktis ini akan berdampak pada 
pelestarian dan pengembangan pusaka kota serta budaya lokal di Indonesia.  

Aris Junadi
Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

Republik Indonesia 

KATA PENGANTAR
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Indonesia merupakan negara yang kaya akan pusaka budaya dan alam. Setiap kota atau 
pemukiman pedesaan memiliki fitur pusakanya yang khas, baik berupa bendawi maupun 
tak bendawi. Fitur khas ini tidak hanya menumbuhkan rasa memiliki dari masyarakat tetapi 
juga dapat menjadi aset besar untuk pembangunan berkelanjutan jika dimanfaatkan dengan 
tepat. Namun, mengungkap potensi pengembangan fitur pusaka merupakan tantangan dan 
membutuhkan upaya berkesinambungan dalam pembelajaran maupun praktik. Hal ini tidak 
hanya berlaku di Indonesia tetapi hampir di setiap kota bersejarah di dunia.

Badan Warisan Budaya Belanda (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed atau RCE) terlibat dalam 
berbagai cara untuk pengelolaan berkelanjutan berbasis pusaka. Metode pemindaian cepat 
untuk lanskap kota bersejarah (jangan dicampuradukkan dengan metode yang disajikan dalam 
buku panduan ini), misalnya, adalah alat yang dikembangkan yang mengaitkan pusaka dengan 
agenda sosial dan memosisikannya sebagai aset untuk pembangunan kota dan pembuatan 
kebijakan di tingkat lokal. 

Buku panduan ini merupakan contoh dalam mengeksplorasi pilihan metode yang beragam. 
Metode yang disajikan dalam buku panduan ini adalah produk kerja sama sekaligus perpaduan 
pengetahuan serta keahlian Indonesia dan Belanda. Lebih jauh, metode ini didasarkan pada 
Rekomendasi UNESCO mengenai pendekatan Lanskap Kota Bersejarah (Historic Urban 
Landscape atau HUL) yang diadopsi oleh negara-negara anggotanya sejak tahun 2011. 
Metode ini bukan menggantikan metode HUL UNESCO, namun merupakan latihan dalam 
mengeksplorasi peluang dalam kerangka metode HUL dan dapat mendorong penerapan HUL. 
Lokakarya partisipatif yang diselenggarakan oleh universitas-universitas Indonesia untuk 
mahasiswa dan/atau profesional muda, bersama dengan pemangku kepentingan setempat, 
masyarakat, dan pemerintah, menjadi kunci dalam hal ini.

Kami memandang buku panduan ini merupakan eksperimen inovatif untuk mewujudkan 
pembangunan berkelanjutan kota-kota bersejarah Indonesia. RCE dengan senang hati 
berkontribusi atas permintaan organisasi-organisasi di Indonesia. Kerja sama dimulai dengan 
lokakarya di Muntok (2018) dan Banjarmasin (2019). Universitas Indonesia (UI), bersama 
Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Universitas Trisakti, mewakili Indonesia dalam buku 
panduan ini. Mereka didukung oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian 
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Belanda diwakili oleh Badan 
Warisan Budaya Belanda, mendukung proyek ini dalam kerangka Program ‘Shared Heritage’; 
dan organisasi Heritage hands-on, yang mengkhususkan diri dalam pertukaran pengetahuan 
antarlembaga warisan budaya. 

Harapannya, Buku Panduan Metode Pemindaian Cepat HUL untuk para dosen perguruan 
tinggi di Indonesia ini dapat bermanfaat untuk memfasilitasi pemahaman yang lebih luas dan 
mendalam tentang pelestarian pusaka dan pembangunan berkelanjutan, sekaligus membuka 
kesempatan untuk bekerja sama di waktu mendatang.

Jinna Smit
Direktur Program Kerjasama Warisan Internasional

Badan Warisan Budaya Belanda (RCE)
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Sains Belanda
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Seperti halnya di berbagai tempat di dunia, pusaka 
budaya dan alam Indonesia memiliki potensi yang sangat 
besar dalam memberikan solusi terhadap tantangan 
perkotaan. Muncul desakan untuk merevitalisasi kota-
kota tua dan kawasan bersejarah untuk pembangunan 
sosial dan ekonomi. Kota-kota di Indonesia yang 
terlibat dalam hal ini berusaha mencari cara untuk 
melanjutkan proses tersebut, dan mereka semakin 
tertarik dengan pendekatan Lanskap Kota Bersejarah 
(Historic Urban Landscape). Untuk meningkatkan 
kesadaran, beberapa pemangku kepentingan telah 
mengundang Badan Warisan Budaya Belanda (RCE) 
untuk berbagi pengalaman di bidang pusaka kota dan 
pembangunan berkelanjutan. Kegiatan ini melahirkan 
kolaborasi erat antara organisasi-organisasi dari 
kedua negara, yang menghasilkan Metode Pemindaian 
Cepat HUL (HUL Quick Scan Method).

Studi kasus pertama mengenai Metode Pemindaian 
Cepat HUL adalah lokakarya tahun 2018 di Muntok, 
Kecamatan Bangka Barat, Bangka Belitung, dan yang 
kedua adalah lokakarya tahun 2019 di Banjarmasin, 
Kalimantan Selatan. Mitra kerjasama di kedua kota 
tersebut meliputi instansi pemerintah, lembaga 
swadaya masyarakat (LSM), perguruan tinggi, dan 
masyarakat setempat. Sebagai upaya berkelanjutan 
untuk mendiseminasikan Metode Pemindaian Cepat 
HUL di Indonesia, Universitas Indonesia (UI), Institut 
Pertanian Bogor (IPB) University Institut Pertanian 
Bogor (IPB), Universitas Trisakti, Heritage hands-
on, dan RCE menerbitkan buku panduan ini untuk 
dosen di seluruh Indonesia. Tujuannya agar para 
dosen dapat menyelenggarakan lokakarya di tempat 
masing-masing bersama para mahasiswa dan seluruh 
pemangku kepentingan. 

Pendekatan Lanskap Kota Bersejarah 
(HUL)
Kesadaran terhadap pusaka budaya dan alam di 
tingkat global telah meningkat secara signifikan 
dalam tiga dekade terakhir, terutama dalam konteks 
pembangunan perkotaan. Fenomena ini diamati 
dengan seksama oleh UNESCO, badan internasional 
yang memiliki otoritas formal di bidang pusaka 
budaya dan alam. Pada tahun 2011, UNESCO 
dengan persetujuan dari anggotanya, mengadopsi 
pendekatan untuk upaya pelestarian pusaka yang 

disebut Lanskap Kota Bersejarah (HUL). Pendekatan 
HUL mengintegrasikan kebijakan dan praktik secara 
holistik dalam memadukan nilai-nilai bendawi 
(tangible) dan tak bendawi (intangible), menyatukan 
unsur-unsur alam, budaya, ekonomi, dan sosial dan 
berfokus pada pemberdayaan sumberdaya manusia.

Penerapan pendekatan HUL meliputi survei dan 
pemetaan sumber daya alam, budaya, dan masyarakat 
perkotaan  serta mencapai konsensus  melalui 
perencanaan partisipatif dan konsultasi dengan 
para pemangku kepentingan untuk menetapkan 
nilai-nilai yang akan dilindungi dan dikembangkan, 
untuk diteruskan ke generasi mendatang, dan untuk 
menentukan atribut yang membawa nilai-nilai 
tersebut. Selain itu, pendekatan ini juga berfokus 
pada penilaian tentang perkembangan terakhir (sosial 
ekonomi, perubahan iklim) yang mempengaruhi 
atribut-atribut tersebut, dan mengintegrasikan nilai-
nilai pusaka kota dan status kerentanannya ke dalam 
kerangka pembangunan kota yang lebih luas. Hasil dari 
pendekatan HUL dapat secara signifikan berkontribusi 
pada perencanaan, desain, dan implementasi proyek 
pembangunan, dan membantu memprioritaskan 
tindakan untuk pelestarian dan pembangunan melalui 
kemitraan dan kerangka kerja manajemen lokal yang 
tepat.

Metode Pemindaian Cepat HUL 

Metode Pemindaian Cepat HUL merupakan 
instrumen praktis yang didasarkan pada pendekatan 
HUL.  Metode ini dikembangkan oleh Universitas 
Indonesia, Institut Pertanian Bogor, Universitas 
Trisakti, Heritage hands-on, dan RCE. Fokus utamanya 
adalah menginspirasi masyarakat untuk terlibat dalam 
memahami kawasan kota bersejarah dan bersama-
sama merumuskan proposal untuk pengembangan 
masa depan kawasan tersebut. Penerapan Metode 
Pemindaian Cepat HUL melalui lokakarya – atau 
lokakarya Pemindaian Cepat HUL – harus dilihat 
sebagai kegiatan partisipatif yang melibatkan 
pemerintah, pemangku kepentingan, warga, dan 
pengusaha dengan tujuan untuk menginspirasi 
masyarakat. Cara ini diharapkan dapat mendorong 
diseminasi pendekatan HUL. Prinsip utama 
Metode Pemindaian Cepat HUL adalah eksplorasi, 
penerjemahan, dan inspirasi. Rincian mengenai 
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prinsip-prinsip utama tersebut dijelaskan pada Bab C 
dari buku panduan ini.
Hasil dari dua lokakarya awal pada tahun 2018 dan 
2019 tersedia secara daring melalui situs web RCE.

Lokakarya Muntok: 

Lokakarya Banjarmasin: 

Buku Panduan Metode Pemindaian Cepat 
HUL
Setelah evaluasi bersama terhadap lokakarya awal, 
dan berdasarkan pengalaman praktis, maka dilakukan 
berbagai perbaikan yang akhirnya menghasilkan 
model lanjutan dari metode yang disajikan dalam 
buku panduan ini. Buku panduan ini dibuat untuk para 
dosen yang ingin memberikan kontribusi nilai tambah 
pada modul mengenai pelestarian pusaka yang telah 
ada. Buku panduan ini tidak harus dilihat sebagai 
modul baru tetapi lebih merupakan pengayaan dari 
apa yang telah dikembangkan oleh masing-masing 
universitas untuk meningkatkan kesadaran tentang 
pusaka budaya, dan untuk mengembangkan panduan 
tentang cara mempraktikkannya. Tujuannya adalah 
agar dapat digunakan oleh sebanyak mungkin dosen 
dan untuk menjangkau sebanyak mungkin mahasiswa.

Dalam menyelenggarakan lokakarya Pemindaian 
Cepat HUL, akademisi bekerja sama dengan sektor 
pemerintah, LSM, masyarakat lokal, dan praktisi 
profesional di bidang pusaka. Kolaborasi antara sains, 
kebijakan, dan prakteik merupakan kondisi yang 
diperlukan, dan pendekatan yang ideal dan realistis 
dalam Metode Pemindaian Cepat HUL. Proses 
kolaborasi dari elemen-elemen segitiga ini pada 
dua lokakarya sebelumnya menghasilkan pengayaan 
bagi semua pihak yang terlibat. Mahasiswa dan 
profesional muda yang berpartisipasi secara aktif 
memperoleh pengetahuan tentang pusaka budaya 
dan pembangunan berkelanjutan, serta pengalaman 
praktis di lapangan. Pemerintah daerah, LSM, dan 
banyak pihak lain yang terlibat dalam lokakarya 

menjadi terinspirasi untuk melakukan pelestarian 
terpadu situs kota bersejarah dan mulai bekerjasama 
lebih intensif untuk mencapainya.

Buku panduan ini ditulis dalam bahasa Inggris 
dan Indonesia, dan tersedia secara daring untuk 
masyarakat umum. Isinya sangat praktis dan dapat 
digunakan sebagai panduan oleh para dosen untuk 
mengadakan lokakarya Pemindaian Cepat HUL 
bagi mahasiswa di perguruan tinggi. Organisasi 
atau profesional lain yang bekerja di bidang pusaka 
kota dipersilakan untuk menggunakannya dan juga 
menyelenggarakan lokakarya Pemindaian Cepat HUL 
secara mandiri.

Buku panduan ini merupakan upaya kami untuk 
mendukung pembangunan kota berbasis pelestarian 
pusaka di Indonesia dan untuk memperkuat kerja 
sama antara Indonesia dan Belanda. Buku panduan 
ini merupakan proses berkelanjutan yang senantiasa 
memerlukan perbaikan dari waktu ke waktu. Oleh 
karena itu, umpan balik dan masukan akan selalu kami 
terima.

Semua anggota tim mengucapkan, selamat membaca 
dan selamat menjajal lokakarya Pemindaian Cepat 
HUL!

https://english.cultureelerfgoed.nl/publications/
publications/2019/01/01/new-horizons-for-an-old-
tin-mining-town

https://english.cultureelerfgoed.nl/publications/
pub l i cat ions /2020/01/01/sa feguard ing-and-
rejuvenating-the-identity-of-a-river-city
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Mengintegrasikan budaya dalam pembangunan kota 
yang berkelanjutan tengah menjadi topik diskusi yang 
hangat. Pada praktiknya, kontradiksi dan inkonsistensi 
dalam menyelesaikan ketegangan antara tujuan 
pelestarian pusaka dan kebutuhan pembangunan 
sosial-ekonomi tidak mudah dipecahkan. Di berbagai 
belahan dunia, ketegangan ini mencerminkan ancaman 
terhadap pusaka akibat praktik pembangunan 
yang tidak berkelanjutan dan urbanisasi yang tidak 
terkendali. Selain itu, pada banyak kasus, pemahaman 
tentang pusaka kota dan pengelolaanya dalam konteks 
pembangunan kota masih sangat minim.

Rekomendasi UNESCO tentang Lanskap Kota 
Bersejarah, yang diadopsi pada tahun 2011, 

merupakan tonggak penting, karena mengakui 
pemanfaatan pusaka budaya dan pembangunan kota 
yang berkelanjutan sebagai hal yang saling terkait. 
‘Lanskap Kota Bersejarah’ bukanlah kategori pusaka. 
Sebaliknya, pendekatan ini harus dilihat sebagai hasil 
pelapisan sejarah (Gambar B.1) dari nilai-nilai dan 
atribut budaya dan alam. Pendekatan ini tidak hanya 
mencakup kawasan bersejarah tetapi juga konteks 
perkotaan yang lebih luas dan pengaturan geografisnya. 
Dengan menekankan pada manfaat budaya, sosial, dan 
ekonomi, UNESCO menyebarluaskan pendekatan 
HUL untuk mewujudkan pengelolaan dan pelestarian 
terpadu kawasan kota bersejarah yang baik. 

Pendekatan HUL
Kota adalah entitas yang dinamis di mana pembangunan 
kota merupakan suatu keharusan, dan tidak dapat 
dihentikan oleh waktu. Oleh karena itu, pendekatan 
HUL didasarkan pada konsep manajemen perubahan 
dan pencapaian masa depan kota yang berkelanjutan. 
Dalam konteks itu, pusaka kota memegang peranan 
penting. “Pusaka kota, baik komponen bendawi 
(tangible) maupun tak bendawi (intangible), merupakan 
sumberdaya utama dalam meningkatkan kelayakan 
huni kawasan perkotaan. Selain itu, pusaka kota juga 
mendorong pembangunan ekonomi dan kepaduan 
sosial dalam lingkungan global yang terus berubah. 
Mengingat masa depan umat manusia bergantung pada 

perencanaan dan pengelolaan sumber daya secara 
efektif, pelestarian menjadi salah satu strategi untuk 
mewujudkan keseimbangan antara pertumbuhan kota 
dan kualitas hidup yang berkelanjutan” (UNESCO, 
2011, Intr. 3). 

Pendekatan HUL tidak menggantikan pelestarian 
pusaka tradisional tetapi dianggap sebagai instrumen 
tambahan dalam mewujudkan pembangunan 
yang memanfaatkan pusaka secara berkelanjutan. 
Penerapannya melibatkan survei sumber daya alam, 
budaya, dan manusia, serta mencapai konsensus 
melalui perencanaan partisipatif dan dengan 

Gambar B.1. Konsep lanskap kota bersejarah tidak sekedar pelestarian pusaka secara tradisional tetapi juga mencakup beberapa lapisan 
yang merupakan esensi kota (Sumber: UNESCO Jakarta dan PDA, 2016, diadaptasi oleh Anggun).
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Implementasi pendekatan HUL berfokus pada empat 
instrumen, yaitu pengetahuan dan perencanaan, 
keterlibatan masyarakat, sistem keuangan, dan sistem 
regulasi. Pengadopsiannya memungkinkan untuk 
memantau dengan cermat perencanaan, desain 
dan pelaksanaan proyek pembangunan, dan untuk 
memprioritaskan kegiatan-kegiatan untuk pelestarian 
dan pembangunan. Selanjutnya, pengadopsian HUL 
juga membantu untuk membangun kemitraan 
yang tepat, kerangka kerja pengelolaan lokal untuk 
proyek-proyek yang diidentifikasi untuk pelestarian 
dan pembangunan, dan koordinasi berbagai kegiatan 

Pendekatan HUL
Inisiatif untuk mengembangkan pendekatan 
pelestarian kota yang baru, dimulai pada Kongres 
Pusaka Dunia dan Arsitektur Kontemporer yang 
diadakan di Wina,  Austria pada tahun 2005. Kongres 
tersebut membahas tentang transformasi kota 
dan dampaknya terhadap pusat-pusat bersejarah. 
Hasil Kongres berupa Memorandum Wina tentang 
Pusaka Dunia dan Arsitektur Kontemporer yang 
memperkenalkan Lanskap Kota Bersejarah  sebagai 
pendekatan baru untuk memahami nilai pusaka 
kota dan menerapkan pelestarian kota. Pendekatan 
ini selanjutnya diadopsi oleh UNESCO sebagai 
Rekomendasi tentang Lanskap Kota Bersejarah 
(HUL) dalam Sidang Umum UNESCO tahun 2011.

Dengan slogan ‘Nafas Baru untuk Kota-Kota 
Bersejarah’, rekomendasi ini mencakup pendekatan 
menyeluruh dalam pengelolaan pusaka kota sebagai 
aset sosial, budaya dan ekonomi untuk pembangunan 
kota. Pendekatan HUL “berfokus pada seluruh 
lingkungan manusia dengan semua kualitas bendawi 
dan tak bendawinya. Pendekatan ini juga berusaha 
untuk meningkatkan keberlanjutan intervensi 
perencanaan dan desain dengan memperhatikan 
lingkungan yang telah terbangun, pusaka tak 
bendawi, keragaman budaya, faktor sosial-ekonomi 
dan lingkungan beserta nilai-nilai masyarakat lokal” 
(UNESCO, 2013, hlm. 5). 

di antara aktor yang berbeda, baik publik maupun 
swasta. Negara-negara anggota UNESCO berusaha 
untuk mengimplementasikan Rekomendasi tentang 
Lanskap Kota Bersejarah (HUL) atau konsep-
konsep terkait HUL. Meskipun beberapa kemajuan 
telah dicapai, masih ada elemen yang memerlukan 
perhatian tambahan. misalnya implementasi di tingkat 
lokal, diseminasi praktik terbaik, program pendidikan 
untuk profesional muda, dan partisipasi masyarakat 
lokal (Hosagrahar, 2019). 

Gambar B.2. Buklet: Penjelasan Pendekatan HUL 
(Sumber: UNESCO, 2013).

berkonsultasi pada para pemangku kepentingan 
tentang nilai-nilai yang harus dilindungi untuk 
ditransmisikan dan dikembangkan untuk generasi 
mendatang, serta menentukan atribut yang membawa 
nilai-nilai tersebut. Langkah selanjutnya adalah 

menilai bagaimana pembangunan (sosial ekonomi, 
lingkungan) dapat mempengaruhi atribut lokal dan 
mengintegrasikan nilai-nilai pusaka kota dalam 
pembangunan kota. 
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Pembangunan yang Berkelanjutan
Banyak kota di seluruh dunia berfokus pada 
pembangunan kota yang berkelanjutan. Proyek 
penelitian Cultural Heritage Counts for Europe 
(CHCfE) menyoroti dengan jelas bagaimana pusaka 
budaya dapat berfungsi sebagai pendorong utama 
pembangunan berkelanjutan (CHCfE Consortium, 
2015). Pembangunan berkelanjutan dapat dicapai 

Gambar B.3. Diagram pendekatan holistik empat domain (Sumber: CHCfE Consortium, 2015, hlm. 17).

dengan menggabungkan perspektif holistik yang 
melibatkan domain budaya, sosial, lingkungan, dan 
ekonomi (Gambar B.3). Meskipun istilah yang 
digunakan mungkin berbeda dalam konteks proyek 
penelitian ini, perspektifnya serupa dengan perspektif 
yang ingin dicapai dalam buku panduan ini.
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Gambar B.4. 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sumber: UN, 2015).

Pada tahun 2015, PBB mengadopsi Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan (TPB, atau Sustainable 
Development Goals), yang dirancang menjadi cetak biru 
untuk mencapai masa depan yang lebih baik dan lebih 
berkelanjutan untuk semua (Gambar B.4). Pusaka 
berperan dan dapat memainkan peran penting pada 
hampir semua TPB (Labadi, Giliberto, Rosetti, Shetabi 
& Yildirim, 2021). Implementasi pendekatan HUL 
dapat berkontribusi secara luas dalam pencapaian 
TPB, khususnya pada Tujuan 11, yaitu tentang kota 

dan komunitas yang berkelanjutan. HUL sejalan 
dengan visi yang disampaikan dalam Agenda Baru 
Perkotaan (New Urban Agenda) yang diadopsi pada 
Konferensi PBB mengenai Pembangunan Perumahan 
dan Perkotaan yang Berkelanjutan (Habitat III) di 
Quito, Ekuador pada tahun 2016.  Agenda ini berfokus 
pada pencapaian urbanisasi, jika direncanakan dan 
dikelola dengan baik, sebagai alat yang ampuh untuk 
pembangunan berkelanjutan.
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Pelestarian Pusaka di Indonesia
Dibandingkan dengan negara-negara lainnya, 
pengelolaan pusaka budaya masih relatif baru pada 
pasca kemerdekaan Indonesia. Indonesia merupakan 
negara kepulauan terbesar di dunia dengan dinamika 
ekonomi, sosial, dan budaya yang sangat beragam. 
Pengelolaan pusaka budaya berproses tanpa henti 
untuk menemukan metode pelestarian yang unik 
dan tepat. Pengelolaan pusaka budaya Indonesia 
secara khusus menjadi krusial dan penting karena 
mencatat periode awal kesadaran negara dalam 
memperjuangkan identitas setelah kemerdekaan. 

Republik Indonesia mengadopsi Monumenten 
Ordonnantie, yang diperkenalkan pada tahun 1931 
oleh pemerintah kolonial Belanda untuk melindungi 
utamanya pusaka tak bendawi (intangible). Peraturan 
ini berkembang menjadi Undang-Undang Nomor 
5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya yang 
kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 
11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Menurut 
undang-undang ini, cagar budaya meliputi benda, 
bangunan, struktur, situs, dan kawasan, serta lanskap 
budaya dengan berbagai tingkat signifikansi (Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 
tentang Cagar Budaya, 2010). 

Sistem hukum pelestarian yang direvisi telah mengakui 
pusaka bendawi (tangible) dan tak bendawi (intangible) 
secara keseluruhan. Pengakuan ini merupakan 
pencapaian yang cukup signifikan dan berarti bahwa 
gagasan tentang lanskap bersejarah, baik di wilayah 
perkotaan maupun non-perkotaan, diakui dan 
diperjuangkan. Selanjutnya, desentralisasi pengelolaan 
pusaka ke tingkat pemerintah daerah merupakan 
elemen penting lainnya dari sistem yang direvisi. Setiap 
wilayah administrasi memiliki kesempatan untuk 
mempromosikan, melestarikan, dan mengembangkan 
aset pusakanya dengan cara yang bermanfaat bagi 
kepentingan masyarakat setempat. 

Para Walikota dan Bupati pun telah membentuk 
jaringan kota pusaka untuk mendukung kesadaran 
dan upaya untuk memobilisasi pusaka, baik bendawi 
maupun tak bendawi, sebagai aset pembangunan. 
Semakin banyak kota yang meluncurkan peraturan 
lokal mengenai pusaka dan membentuk tim ahli 
yang disertifikasi secara resmi oleh Kementerian 
Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Indonesia, 
sebagai tim ahli cagar budaya. Bahkan salah satu kota, 
yaitu Sawahlunto di Sumatera Barat (Gambar B.5), 
telah termasuk dalam Daftar Pusaka Budaya Dunia 
UNESCO pada tahun 2019 dengan fokus nilai penting 
pusakanya yaitu kawasan penambangan batu bara 
Ombilin. 

Gambar B.5. Kota bekas pertambangan batu bara, Situs Warisan Dunia Sawahlunto (Sumber: Wijayanto, 2020).
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Selain sektor pemerintah, pemangku kepentingan 
lainnya yang berperan penting adalah masyarakat sipil 
melalui berbagai organisasi pusaka. Organisasi pusaka 
berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran tentang 
pusaka budaya, terutama sejak tahun 1980-an, ketika 
pembongkaran bangunan tua di kawasan perkotaan 
Indonesia terjadi dengan cepat. Berbagai gerakan protes 
telah mendorong terbentuknya organisasi pusaka yang 
diinisiasi oleh para sukarelawan.  Organisasi pusaka 
ini pada awalnya muncul secara perlahan di beberapa 
tempat tetapi kini telah menjamur di banyak kota dan 
daerah di Indonesia sejak tahun 2000. 

Organisasi pusaka secara bertahap telah mengubah 
peran mereka dari aktor pengawas menjadi mitra 
kerja sama instansi pemerintah untuk peningkatan 
kapasitas di bidang pusaka budaya. Kedua belah pihak 
saling bahu membahu dalam meningkatkan kebijakan 
dan implementasi pelestarian pusaka budaya, yang juga 
berkontribusi besar pada pendekatan berorientasi 
sosial budaya dalam pelestarian pusaka budaya.

Lanskap Kota Bersejarah  – Indonesia 
Salah satu upaya pertama untuk memperkenalkan HUL di Indonesia adalah Pameran HUL di Jakarta yang diselenggarakan 
oleh UNESCO, Pemerintah DKI Jakarta, organisasi JOTRC (Jakarta Old Town Revitalization Corporation), dan WHITRAP 
(World Heritage Institute of Training and Research-Asia and Pacific) pada tanggal 3 Februari 2015. Tujuan umum dari 
pameran ini adalah untuk berbagi aksi dan dukungan revitalisasi Kota Tua Jakarta dengan publik. Semua pihak juga telah 
membahas kerjasama untuk membuat Jakarta sebagai percontohan penerapan pendekatan HUL. Selama bertahun-tahun, 
Kota Tua Jakarta telah menjadi sasaran banyak kegiatan pelestarian pusaka (Gambar B.6). 

Upaya lainnya adalah Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka/P3KP yang digagas Kementerian Pekerjaan Umum dan 
Badan Pelestarian Pusaka Indonesia (BPPI) pada tahun 2012. Melalui lokakarya, program ini telah membantu pemerintah 
kota dan kabupaten dalam memahami konsep HUL dan bagaimana menerapkannya terkait aset pusaka lokal. BPPI dan 
Pusat Dokumentasi Arsitektur (PDA) adalah organisasi yang secara aktif mendorong pengenalan pendekatan HUL. Kedua 
organisasi ini menyediakan berbagai tenaga ahli untuk pelatihan pusaka kota dan HUL. Di bidang akademik, semakin banyak 
studi tentang pendekatan HUL di kota-kota Indonesia yang dipresentasikan pada pertemuan ilmiah. Pendekatan ini juga 
telah diintegrasikan secara luas ke dalam kurikulum melalui modul tentang pelestarian pusaka, terutama oleh jurusan 
arsitektur dan arsitektur lanskap di perguruan tinggi. 

Terdapat beberapa tantangan dalam implementasi pendekatan HUL di Indonesia. Pertama, pelestarian pusaka sering dilihat 
sebagai jalan pintas untuk memperoleh hasil cepat dari pembangunan ekonomi melalui pariwisata. Pelestarian pusaka juga 
hanya dilihat sebagai media untuk mencapai status bergengsi sebagai Situs Pusaka Dunia. Fenomena umum ini berkaitan 
dengan paradigma yang salah tentang pelestarian pusaka yang baik dan benar. Idealnya, pelestarian dicapai melalui proses 
partisipatif yang melibatkan semua pemangku kepentingan dari tingkat bawah hingga atas untuk memenuhi kebutuhan 
dan keinginan mereka. Pemahaman bahwa lanskap kota bersejarah dilestarikan pertama dan terutama untuk kepentingan 
masyarakat lokal perlu mendapat perhatian lebih. Sayangnya, persyaratan administratif kepemimpinan pemerintah seringkali 
belum memungkinkan terwujudnya paradigma ideal ini.

Gambar B.6. Kota Tua Jakarta telah menjalani program revitalisasi besar-besaran sejak tahun 2015 (Sumber: Wijayanto, 2019).
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Asal Mula Metode Pemindaian Cepat HUL 
Pusaka budaya bersama (Shared Cultural Heritage) 
adalah salah satu tema yang menjadi fokus dalam 
kebijakan budaya internasional Belanda, yang menjadi 
tanggung jawab Kementerian Pendidikan, Kebudayaan 
dan Ilmu Pengetahuan Belanda dan Kementerian 
Luar Negeri. Program Pusaka Budaya Bersama 
mempromosikan kerjasama internasional yang 
berfokus pada pertukaran pengetahuan dan keahlian. 
Revitalisasi pusat kota menjadi salah satu prioritas 
dari program ini. Banyak negara yang ingin mengetahui 
lebih banyak pengalaman Belanda dan sebaliknya. 
Pertukaran pengetahuan lintas budaya memungkinkan 
hal ini dipelajari dari berbagai perspektif.

Indonesia dan Belanda memiliki sejarah kerja sama 
yang panjang di bidang pelestarian pusaka. Sejak tahun 
1990-an berbagai lokakarya di bidang pusaka kota 
telah diselenggarakan, misalnya dengan menggunakan 
pemindaian cepat yang dikembangkan berdasarkan 
pengalaman Belanda dalam peremajaan kota dan 
pengelolaan pusaka berbasis kawasan. Pemindaian 
cepat ini mencakup pemahaman struktur bagian 
dalam kota yang bersejarah, penilaian ancaman dan 
peluang serta perumusan peluang pengembangan 
masa depan (Corten & Lovegrove, 2018). Hal ini telah 
diterapkan di kota-kota seperti Medan, Semarang, 
Jakarta, Padang, Probolinggo, Sawahlunto, dan yang 
terbaru di Ternate. 

Gambar B.7. Buklet dengan contoh-contoh penerapan pendekatan HUL Belanda (Sumber: RCE, 2018).
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Saat mengkaji pendekatan HUL, RCE memutuskan 
untuk bereksperimen dengan model lokakarya 
praktis tambahan yang terinspirasi paradigma HUL 
dan pemindaian cepat yang telah disebutkan tadi. 
Eksperimen ini menghasilkan pemindaian cepat HUL 
yang diuji dan dikembangkan lebih lanjut bersama 
dengan Heritage hands-on, Universitas Indonesia, 
Institut Pertanian Bogor, dan Universitas Trisakti. 
Atas permintaan beberapa organisasi di Indonesia, 
Metode Pemindaian Cepat HUL diterapkan pada 
dua lokakarya yang diadakan bekerja sama dengan 
pemerintah daerah, LSM, dan masyarakat setempat, 
serta beberapa perguruan tinggi Indonesia. Kerja 
sama dilakukan dalam kerangka kebijakan pemerintah 
Belanda tentang pusaka bersama. 

Metode Pemindaian Cepat HUL adalah suatu proses. 
Pada laporan lokakarya dari Muntok dan Banjarmasin 
metode yang diaplikasikan merupakan model 
Metode Pemindaian Cepat sebelumnya dengan 
langkah-langkah dan penekanan yang sedikit berbeda. 
Setelah dilakukan evaluasi bersama dan berdasarkan 
pengalaman praktis melalui dua lokakarya tersebut, 
Metode Pemindaian Cepat HUL disempurnakan 
oleh universitas-universitas Indonesia yang terlibat, 
Heritage hands-on, dan RCE. Model yang disajikan 
dalam buku panduan ini merupakan hasil kerja kolektif 
model yang telah disempurnakan. Model tersebut 
memadukan pengetahuan, keahlian, dan budaya dari 
Belanda dan Indonesia; misalnya pengalaman Belanda 
dalam pendekatan berorientasi pembangunan dan 
menciptakan metode berpadu sedangkan pengalaman 
Indonesia dalam pendekatan berorientasi sosial 
budaya serta dan mengintegrasikan narasi pusaka 
alam dan budaya dalam kegiatan perencanaan. 

Lanskap Kota Bersejarah – Belanda
Belanda memiliki lebih dari 470 lanskap kota dan desa yang dilindungi. Pada abad ke-20, banyak area yang dilindungi 
mengalami kerusakan parah. Dengan mempertimbangkan protes masyarakat terhadap tindakan pembongkaran besar-
besaran yang dilakukan pada 1960-an pemerintah melakukan peremajaan kembali. Pada tahun 1970-an dan 1980-an, banyak 
area perkotaan bersejarah mendapat kesempatan hidup baru (Blom & Timmer, 2020). Kementerian Perumahan dan Tata 
Ruang dan Kementerian Kebudayaan bekerja sama dengan pemerintah kota dalam proyek ini. Organisasi-organisasi publik-
swasta di bidang pusaka dan peremajaan kota seperti ‘Stadsherstel’ serta keterlibatan masyarakat mulai berkembang.

Deklarasi Amsterdam tahun 1975 tidak hanya mempengaruhi jenis pembaruan kota di Belanda tetapi juga di seluruh dunia 
(Jokilehto, 2007). Deklarasi ini memperkenalkan konsep ‘pelestarian terpadu’, yang mengakui bahwa pelestarian pusaka 
secara tradisional tidak cukup untuk menangani degenerasi perkotaan. Dalam hal ini maka perencanaan kota harus menjadi 
fokus, yang meliputi dimensi manusia, memastikan fungsi-fungsi dan keragaman sosial dan budaya dari situs kota bersejarah, 
sekaligus memenuhi kebutuhan kehidupan kontemporer (International Council of Monuments and Sites, 2011).

Pada tahun 1990-an, survei sejarah budaya (Cultuurhistorische Verkenning/CV) diperkenalkan sebagai metode yang berfokus 
pada ‘penerjemahan’ fitur sejarah berbasis kawasan  sebagai titik awal  perancangana kota dan perencanaan tata ruang. 
Hal ini akhirnya berkembang menjadi pepatah bijak bahwa ‘pusaka sebagai sumber inspirasi’, yang disebarkan oleh 
Memorandum Belvedere dari beberapa kementerian Belanda pada tahun 1999. Pada abad ke-21, pusaka budaya secara 
bertahap berkembang dari ‘sektor’ dan ‘faktor’ menuju ‘vektor’ dalam pembangunan kota (Janssen, Luiten, Renes, & 
Stegmeijer, 2017). Dengan diperkenalkannya Undang-Undang Lingkungan baru yang terintegrasi pada tahun 2022, pusaka 
budaya akan sepenuhnya melekat dalam sistem perencanaan tata ruang. 

Sektor kreatif, pemanfaatan kembali yang adaptif, densifikasi kota, dan pembangunan kembali kota (lokasi industri) adalah hal 
yang saat ini terjadi di Belanda. Pusaka diperhitungkan atau dalam hal ini berfungsi sebagai aset, sejalan dengan prinsip-prinsip 
Rekomendasi HUL. Hal ini juga berlaku untuk Situs Pusaka Dunia seperti Amsterdam (Gambar B.7). Pada periodeyang 
sama, saat ini sedang terjadi pergeseran paradigma. Setelah bertahun-tahun memberikan pendampingan khususnya pada 
kegiatan sektor swasta, pendekatan yang lebih seimbang masih terus dicari dimana pendekatan tersebut lebih memberi 
perhatian pada nilai emosional dari suatu tempat (sense of place) dan bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat. 
Hal ini muncul bersamaan dengan tantangan besar yang dihadapi kawasan bersejarah, seperti kekurangan perumahan, 
perubahan iklim, penurunan permukaan tanah, transisi energi, gentrifikasi, pariwisata yang berlebihan, dan, di beberapa 
daerah, penurunan populasi. RCE terlibat dalam proses ini dengan memberikan saran, mengumpulkan pengetahuan, dan 
membuat pedoman untuk antisipasi dan intervensi yang memadai.
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Menerapkan Paradigma HUL
Seringkali terlihat jelas mana saja bangunan bersejarah, 
fitur lanskap, dan tradisi budaya yang terpenting 
di suatu daerah. Namun menganalisis fitur-fitur ini 
dalam konteks spasial, budaya, sosial ekonomi, dan 
lingkungan bukanlah praktik yang umum dilakukan. 
Hal inilah yang mendasari dibuatnya pendekatan 
terpadu untuk pelestarian dan pembangunan dengan 
mengantisipasi isu-isu lingkungan, sosial ekonomi, 
dan perkotaan. Partisipasi para ahli, pemangku 
kepentingan, pemerintah, dan masyarakat lokal yang 
terlibat di lapangan sangat dibutuhkan. Sayangnya, hal 
ini tidak selalu terjadi, walaupun para aktor ini secara 
kolektif menentukan masa depan kota dan aset 
pusakanya. 

Mendapatkan respons yang memadai terhadap 
berbagai tantangan merupakan masalah yang 

kompleks dan memerlukan waktu bertahun-tahun. 
Tidak selalu jelas apa yang mungkin dihasilkan, 
manfaat khusus yang didapatkan atau bagaimana 
membuat orang berkomitmen pada proses tersebut. 
Di sinilah Metode Pemindaian Cepat HUL dapat 
digunakan. Metode Pemindaian Cepat HUL adalah 
metode praktis untuk menyelenggarakan lokakarya 
yang menghasilkan ide-ide untuk masa depan yang 
terinspirasi dari pengelolaan pusaka berkelanjutan 
situs kota dan mendorong orang-orang untuk 
bekerja sama dan berkontribusi dalam masalah ini. 
Metode ini sama sekali bukan dimaksudkan untuk 
menggantikan pendekatan HUL UNESCO, yang jauh 
lebih komprehensif dalam cakupan dan penerapannya. 
Penyelenggaraan lokakarya Pemindaian Cepat HUL 
harus dilihat sebagai kegiatan yang dapat membuka 
jalan bagi penerapan pendekatan HUL (Gambar C.1). 

Gambar C.1. Metode Pemindaian Cepat HUL dalam kaitannya dengan pendekatan HUL.

Tujuan Pemindaian Cepat HUL
Metode Pemindaian Cepat HUL harus dianggap sebagai model kegiatan partisipatif di bidang pusaka budaya dan 
pembangunan berkelanjutan. Tujuan utamanya adalah untuk menginspirasi. Metode ini adalah latihan, dan yang terpenting, 
metode ini mempraktikkan cara berpikir HUL dan menjadikannya konkret. Pendekatan praktisnya memungkinkan untuk 
membuat gambaran tentang aset pusaka bendawi dan tak bendawi yang paling signifikan, tantangan dan peluang, hal yang 
perlu dilakukan dan terutama untuk menentukan (dengan cukup cepat) hal yang paling memungkinkan untuk dilakukan. 
Tujuannya adalah untuk menghasilkan visi dan proposal tentang pelestarian dan pembangunan pada skala perkotaan dan/
atau regional, menciptakan perspektif masa depan dan dasar untuk pembangunan masa depan. Dengan demikian, maka 
dapat tercipta ‘cakrawala’ yang menarik dan mendorong masyarakat untuk menerapkan pendekatan HUL atau bertindak 
sesuai dengan paradigmanya.

Gambar C.2. Prinsip-Prinsip Utama Metode Pemindaian Cepat HUL.
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Prinsip-Prinsip Utama
Prinsip-prinsip utama (Gambar C.2) Metode 
Pemindaian Cepat HUL adalah eksplorasi, 
penerjemahan, dan inspirasi. Ketiga prinsip tersebut 
penting untuk diperhatikan saat metode ini diterapkan.

Eksplorasi berkaitan dengan pemahaman mengenai lingkungan kota yang bersejarah dalam arti yang 
seluas-luasnya. Hal ini mencakup analisis masa lalu dan masa kini suatu daerah dan pertumbuhan 
struktur kota, karakter, dan narasi yang terkait seperti apa kawasan dan sekitarnya, dan apa fungsinya 
di masa lalu? Bagaimana penampakannya saat ini, dan apa elemen dan atribut pentingnya? Bagaimana 
budayanya? Hal apa yang berkontribusi pada perkembangan atau hilangnya elemen atau atribut penting 
tersebut? Bagaimana fungsinya secara sosial ekonomi, apa saja masalah lingkungan, dan pembangunan 
yang direncanakan dan tidak direncanakan yang dapat mempengaruhi lingkungan kota yang bersejarah? 
Apa tantangan dan peluang untuk daerah tersebut? Wawancara dengan orang-orang di jalan, warga, 
pemilik toko, pengusaha, dan pejabat pemerintah daerah dapat mengajarkan kita lebih banyak tentang 
situasi sosial ekonomi, sejarah dari wilayah yang diteliti (kolonialisme, industri, tradisi budaya), dan 
pariwisata. Isu-isu utama sering kali muncul selama diskusi dan wawancara. 

Penerjemahan melibatkan kegiatan pengkonversian data yang diperoleh dari eksplorasi menjadi 
‘building blocks’ untuk pembangunan terintegrasi bagi masyarakat di masa depan dengan menggunakan 
lingkungan kota yang bersejarah – baik atribut fisik dan non-fisik – sebagai titik awal, dan pusaka 
sebagai aset yang tergabung dalam visi untuk kawasan yang terlibat. Pelestarian dan penjagaan nilai-nilai 
pusaka dapat memainkan peran penting dalam pembangunan kota di masa depan. Perspektif spasial dan 
fungsional masa depan seperti apa yang akan menguntungkan kota dan masyarakat lokal? Elemen dan 
narasi pusaka penting mana yang dapat berkontribusi pada tujuan ini dan berfungsi sebagai panduan 
dasar? Bagaimana elemen-elemen ini dapat meningkatkan karakter, pembangunan atau pembangunan 
kembali kawasan tersebut? Tindakan atau proyek yang berkaitan dengan realisasi, pengelolaan atau 
keterlibatan publik dan swasta yang seperti apa yang diperlukan? Masukan oleh pemangku kepentingan 
memberikan wawasan yang bermanfaat mengenai kelangsungan hal ini. Dengan demikian, Metode 
Pemindaian Cepat HUL juga bertujuan untuk menghubungkan berbagai kepentingan dan keahlian yang 
terlibat.

Eksplorasi

Penerjemahan

Inspirasi sangat penting untuk menciptakan antusiasme dan selanjutnya menghasilkan komitmen lokal 
dari semua pihak yang terlibat: masyarakat, pemangku kepentingan, dan pemerintah. Secara umum, 
inspirasi adalah tujuan utama dari Pemindaian Cepat HUL yang dapat dicapai dengan melibatkan dan 
menggabungkan pengetahuan dan antusiasme masyarakat selama proses berlangsung. Penggunaan 
sumber daya seperti kunjungan, gambar, foto, audio-visual, peta, media sosial atau instrument-instrumen 
lain merupakan hal yang sangat penting untuk mencapai tujuan ini. Khususnya dalam penyusunan hasil 
akhir dari lokakarya, penyajian proposal mengenai masa depan situs perkotaan yang dipilih dengan (audio) 
visual yang menarik merupakan kunci dalam mencapai inspirasi. Dalam metode ini, satu hal yang sangat 
penting yaitu visualisasi sejarah kota, narasi, dan fitur arsitektur suatu daerah, serta memvisualisasikan 
ide dan proposal yang mewujudkan masa depan berbasis pengelolaan pusaka yang berkelanjuta. Aspek 
penting lainnya yaitu mempresentasikan, membagikan, dan mendiskusikan hasil yang diperoleh kepada 
khalayak luas di lokasi tersebut. Hal ini akan menciptakan dinamika dan momentum dalam masyarakat 
lokal dan berkontribusi pada kondisi yang menguntungkan dan memungkinkan dilakukannya kegiatan 
lanjutan.

Inspirasi
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Cakupan dan Pemilihan Lokasi
Pada prinsipnya, Metode Pemindaian Cepat HUL 
dapat diterapkan pada setiap tingkatan skala. 
Tingkatan skala tersebut dapat mencakup suatu blok 
atau jalan di dalam area perkotaan, area perkotaan di 
dalam kota atau bahkan seluruh kota dan sekitarnya. 
Metode ini juga dapat diterapkan di lokasi pedesaan, 
dalam bentuk pemukiman dan budaya yang terkait 
erat. Namun, perlu diingat bahwa akan terdapat 
keterbatasan bila metode ini diterapkan di pedesaan, 
mengingat metode ini dikembangkan untuk lokasi 
perkotaan.

Pemilihan suatu area perkotaan bersejarah untuk 
penerapan Metode Pemindaian Cepat HUL dapat 

dilatarbelakangi oleh berbagai alasan atau motif. 
Latar belakang pemilihan dapat berupa kepentingan 
pribadi mahasiswa, ambisi masyarakat lokal, keinginan 
untuk mengubah suatu kawasan atau keinginan 
untuk merehabilitasi kawasan yang rusak, atau 
mengantisipasi transformasi yang terencana dan 
tidak direncanakan yang (dapat) mempengaruhi area 
bersejarah tersebut. Pemilihan juga dapat dilatari 
adanya permintaan pemerintah daerah atau LSM 
untuk mempertimbangkan penilaian lokasi atau topik 
perkotaan tertentu yang terkait dengan area tersebut. 
Motif ini sering dikaitkan dengan misi atau, dengan 
kata lain, hal yang ingin dicapai secara umum untuk 
area yang dipilih. 

Gambar C.3. Lima Langkah Metode Pemindaian Cepat HUL.

Langkah-Langkah Metode Pemindaian Cepat HUL
Metode Pemindaian Cepat HUL mencakup lima langkah (Gambar C.3) untuk diaplikasikan pada area yang dipilih. Urutan 
langkah-langkah ini saling terkait, karena setiap langkah didasarkan pada hasil dari langkah-langkah sebelumnya. Hasil dari 
setiap langkah perlu dirumuskan dengan jelas.

• Langkah 1 adalah pencapaian pemahaman mendalam terhadap lingkungan bersejarah di area terpilih dalam 
konteks masa lalu dan masa kini. Hal ini mencakup unsur-unsur yang terkait dengan perkembangan spasial, 
fungsional, dan budaya sepanjang waktu, dilanjutkan dengan analisis faktor-faktor yang (dapat) memiliki atau dapat 
berdampak – atau berpengaruh – pada lanskap kota bersejarah dan faktor-faktor apa yang harus diperhitungkan. 
Karena tapak perkotaan bukanlah entitas yang terisolasi, maka penting untuk melihat suatu area dari skala yang 
lebih luas dengan tujuan untuk memahami bagaimana area tersebut berfungsi dan perkembangan mana yang 
mungkin berpengaruh.

• Langkah 2 adalah identifikasi tantangan dan peluang dari area yang dipilih, yang akan disaring dari hasil langkah 1. 
Identifikasi mencakup kekuatan dan kelemahan serta atribut atau tema mana saja yang mungkin mengungkapkan 
potensi pembangunan di masa depan. 

LANGKAH 1 - Analisis Lingkungan Historis

Masa lalu Masa kini

&

Masa kini/Masa depan

Tata ruang 
Tipologi 
Narasi

Tata ruang 
Tipologi 
Narasi

Faktor dampak dan pengaruh

LANGKAH 2 - Tantangan dan Peluang

LANGKAH 3 - Penentuan Visi

LANGKAH 4 - Prinsip-prinsip Pembangunan

Fungsional Spasial

LANGKAH 5 - Proposal untuk Perspektif Masa Depan

Pelestarian Pembangunan Desain
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Keterlibatan Masyarakat, Pemerintah, 
dan Pemangku Kepentingan

Bagian penting metode ini adalah pelibatan warga, 
perwakilan masyarakat, pejabat pemerintah, pakar 
lokal, LSM, dan pemangku kepentingan lainnya seperti 
calon investor atau pengusaha. Mereka adalah orang-
orang yang tinggal atau bekerja di area studi dan 
membuat keputusan yang membentuk masa depan 
kawasan tersebut. Orang-orang tersebut mengetahui 
banyak hal tentang area atau kota tersebut serta 
fungsinya secara menyeluruh. Pelibatan para pihak 
tersebut juga dapat menumbuhkan perasaan 
memiliki atau kesadaran ‘bersama’ atau ‘kolektif ’ 
tentang pusaka kota dan peluang untuk pelestarian 
dan pembangunan masa depan yang berkelanjutan. 
Dengan menciptakan kondisi dinamis yang tepat 
dan menginspirasi pemerintah, masyarakat lokal dan 
pemangku kepentingan tidak diragukan lagi akan 
meningkatkan kelayakan kemungkinan implementasi 
hasil lokakarya. 

Hasil lokakarya dapat dilihat sebagai gagasan umum 
atau gagasan bersama para peserta tentang masa 
depan kota atau lingkungannya. Namun penting 
untuk ditekankan bahwa jika lokakarya Pemindaian 
Cepat HUL diadakan dengan peserta mahasiswa, 
maka hasilnya adalah produk dengan kualitas sesuai 
dengan kemampuan mahasiswa. Produk tersebut 
adalah visi, dan yang terpenting merupakan proposal 
dan ide mereka. Adopsi produk lokakarya oleh 
pengambil keputusan atau perencana tidak dibahas 
dalam metode ini dan semestinya dipandang sebagai 
kemungkinan tindak lanjut hasil lokakarya. Meskipun 
demikian pemaparan dan pelaporan hasil akhir di 
depan para pengambil keputusan merupakan hal yang 
sangat penting, mengingat hasil lokakarya tersebut 
dapat berperan dalam perencanaan tata ruang dan 
pembangunan kota. 

Visi dan Fokus Interdisipliner
Perumusan visi berperan penting dalam Metode 
Pemindaian Cepat HUL. Namun demikian hal ini 
bukanlah hal yang mudah. Seseorang perlu merubah 

cara pandang dari pendekatan praktis ke pendekatan 
yang lebih konseptual dan membuat pilihan yang 
akan menentukan strategi ke depannya.  Visi harus 
mencakup perspektif berbasis pusaka yang positif 
untuk masa depan kota. Visi akan bertahan dalam 
jangka waktu panjang, jika  perumusannya didasarkan 
pada aset, kondisi, dan potensi kawasan studi. 
Dalam jangka pendek, visi tersebut akan membantu 
semua pihak untuk senantiasa terlibat, terlepas dari 
kemungkinan munculnya berbagai masalah dalam 
implementasi yang tidak dapat dihindari dalam 
penerapan segala jenis proyek perencanaan. 

Pendekatan yang terpadu membutuhkan pandangan 
secara interdisipliner. Buku Panduan Pemindaian 
Cepat HUL ini berfokus pada universitas yang aktif di 
bidang arsitektur, arsitektur lanskap, perencanaan dan 
perancangan kota, dan sejarah. Dalam semua kasus, 
sangat disarankan untuk menyertakan peserta atau 
mahasiswa dari jurusan atau universitas lain – misalnya, 
bidang sosiologi, antropologi, ekonomi, geografi fisik 
atau lingkungan, infrastruktur, seperti pengelolaan air, 
tergantung pada karakter lokasi dan tantangannya. 
Sangat memungkinkan juga untuk melibatkan para 
profesional jika diperlukan atau diinginkan. 

Tempat Lokakarya

Lokakarya Pemindaian Cepat HUL membahas 
pelestarian dan pembangunan pusaka. Oleh karena 
itu, penting untuk secara aktif memberikan contoh 
dengan menggunakan bangunan cagar budaya 
sebagai tempat lokakarya dan mendukung ekonomi 
lokal dengan menjadikannya sebagai bagian dari 
lingkungan area studi. Tempat lokakarya yang 
berlokasi di area studi dan akan lebih baik lagi jika di 
suatu bangunan bersejarah, yang akan menstimulasi 
terciptanya hubungan antara para peserta dengan 
tapak pusaka, serta penduduk setempat. Hal ini juga 
dapat menciptakan topik perbincangan dan dinamika 
diantara kalangan masyarakat setempat, sehingga 
dapat meningkatkan kesadaran mereka terhadap 
pelestarian dan pembangunan pusaka. Cara ini 
menciptakan peluang untuk memperkenalkan kembali 
suatu lokasi dan lokakarya dapat diakhiri dengan 
presentasi atau pameran di lokasi tersebut.

• Langkah 3 adalah penentuan visi umum untuk area yang dipilih berdasarkan hasil dari langkah-langkah sebelumnya. 
Visi ini akan memberikan dasar yang kuat untuk proses selanjutnya.

• Langkah 4 adalah melibatkan perumusan prinsip-prinsip dasar yang dijabarkan dari visi. Proses ini meliputi 
fitur bendawi dan tak bendawi berupa elemen fungsional dan spasial yang dapat digunakan sebagai dasar untuk 
pembangunan atau pembangunan kembali dalam konteks parameter yang ditetapkan oleh visi. 

• Langkah 5 adalah penjabaran prinsip-prinsip dasar dalam bentuk proposal dan gagasan tentang pelestarian melalui 
pembangunan lanskap bersejarah. Fokusnya dapat berupa pelestarian dan intervensi, peluang pembangunan, 
pusaka sebagai katalis untuk pembangunan sosial ekonomi, desain kota, alat perencanaan, arsitektur, dan penataan 
lanskap. Dalam proses ini, unsur fisik dan non-fisik menjadi sumber inspirasi. 
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LANGKAH 1 - Analisis Lingkungan Historis

Masa Lalu Masa Kini

&

Masa Kini/ Masa Depan

Kota/Bagian Kota

 Tata Ruang

i. Pembangunan 
spasial dari waktu 

ke waktu 

ii. Area bersejarah, 
infrastruktur, 

tengaran 

Faktor Dampak dan Pengaruh

Budaya
Pengetahuan, kesadaran, status pelestarian 

Sosial
Kebutuhan, kohesi, kegiatan sosial ekonomi

Manusia
Demografi, pemangku kepentingan, 

sumber daya manusia 

Alam
Ekologi, air, perubahan iklim, bencana

Pemerintah
Perencanaan kota, peraturan terkait pusaka, 

pariwisata

Kota/Bagian Kota

 Tipologi

iii. Lingkungan 
terbangun, ruang 
publik, tata hijau/
tatanan lanskap

iv. Lingkungan 
terbangun, ruang 
publik, tatahijau/ 
tatanan lanskap

Kota/Bagian Kota

 Narasi

v. Fungsi, cerita, 
budaya, tradisi, 

kegiatan

vi. Pusaka tak bendawi, 
kegiatan budaya, 

hubungan emosional 
antara manusia dan 

tempat

LANGKAH 2 - Tantangan dan Peluang

Menilai tantangan dan peluang dari area/tapak, berdasarkan hasil dari langkah 1 

LANGKAH 3 - Penentuan Visi

Menyusun visi umum untuk kota/area dimana pusaka memegang peran penting

LANGKAH 4 - Prinsip-prinsip untuk Pembangunan

Fungsional Spasial

Prinsip-prinsip untuk pembangunan (kembali) fungsional, 
diperoleh dari hasil analisis, sejalan dengan visi

Prinsip-prinsip untuk pembangunan (kembali) spasial, diperoleh dari 
hasil analisis, sejalan dengan visi

Setiap situs kota bersejarah unik dan berbeda. 
Untuk mengungkap karakternya serta mencapai 
pendekatan holistik dan terintegrasi, panduan yang 
rinci dari langkah-langkah Pemindaian Cepat HUL 
disajikan dalam bab ini (Gambar D.1). Halaman-
halaman berikutnya akan berisi uraian terperinci 
tentang tujuan setiap langkah, contoh berbagai opsi 

visualisasi (materi presentasi lokakarya di Muntok 
dan Banjarmasin) dan daftar pertanyaan yang perlu 
diingat selama proses. Penjelasan mengenai contoh 
metode dapat ditemukan dalam laporan lokakarya 
seperti yang disebutkan dalam Pendahuluan atau 
dapat dilihat pada Bab F dan G Buku Panduan ini.

Gambar D.1. Rincian Lima Langkah Metode Pemindaian Cepat HUL.

LANGKAH 5 - Proposal untuk Perspektif Masa Depan

Proposal dan gagasan yang menggabungkan pelestarian, pembangunan, dan/atau desain dan dikombinasikan dengan persyaratan, kegiatan, 
dan strategi yang harus terpenuhi untuk menciptakan kondisi yang kondusif untuk pengimplementasian

Pelestarian Pembangunan Desain

Elemen lanskap kota bersejarah fisik 
dan non-fisik yang membutuhkan 
perhatian (mendesak) dan usulan 

intervensi untuk memfasilitasi 
pembangunan berkelanjutan

Peluang-peluang terkait elemen 
bersejarah fisik dan non-fisik 

yang vital yang merupakan katalis 
potensial untuk pembangunan 
perkotaan dan sosial ekonomi

Rancangan perkotaan, arsitektur, 
dan tatanan lanskap, di mana elemen 
sejarah fisik dan non-fisik berfungsi 

sebagai titik awal dan sumber 
inspirasi
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Langkah 1.i. Masa Lalu Tujuan

Kota/Bagian 
Kota

 Tata Ruang

i. 
Pembangunan 

spasial dari 
waktu ke 

waktu

• Memahami kota/kabupaten berdasarkan pertumbuhan dan evolusinya 
dalam skala luas dengan memetakan perkembangan spasial kota/bagian 
kota dari waktu ke waktu, dengan menggunakan peta lama atau arsip.

• Tergantung pada sifat area studi, pemetaan dapat mencakup unsur-unsur 
seperti geomorfologi, air, infrastruktur, kawasan terbangun (pusat kota/
area industri/perumahan, atau penggunaan campuran), kawasan hijau, 
taman, dll. 

• Pemetaan melibatkan area studi dan sekitarnya.
• Pemetaan juga melibatkan area yang lebih luas (misalnya pada tingkat 

kota) dengan cara yang tidak terlalu mendetail, untuk memahami posisi 
tapak dalam konteks yang lebih luas.

Daftar Pertanyaan

• Bagaimana pertumbuhan perkotaan berinteraksi dengan elemen 
dasar seperti geografi fisik dan lingkungan alami?

• Apakah terdapat ekspansi pada periode tertentu, bagaimana hasilnya, 
perbedaan apa yang terjadi, dan bagaimana dan apa penyebabnya?

• Fungsi yang mana yang mendikte evolusi perkotaan? 

LANGKAH 1
Analisis Lingkungan Historis

Laporan Lokakarya Banjarmasin, hlm. 23 Laporan Lokakarya Banjarmasin, hlm. 25

Laporan Lokakarya Banjarmasin, hlm. 39 Laporan Lokakarya Muntok, hlm. 20
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Langkah 1.ii. Masa Kini Tujuan

Kota/Bagian 
Kota

 Tata Ruang

ii. Area 
bersejarah, 

infrastruktur, 
tengaran 

• Memahami konteks historis dalam skala luas dengan mengidentifikasi 
tata ruang area kota bersejarah dan asetnya seperti bagian kota 
bersejarah, area, infrastruktur, dan tengaran.

• Tergantung pada sifat area studi, pemetaan dapat mencakup unsur-unsur 
seperti pusat kota, kawasan budaya khas, ruang publik, kawasan hijau, 
taman, jalan, saluran air, bangunan keagamaan, benteng, rumah sakit, 
istana, jembatan, pasar, dll.

• Pemetaan melibatkan area studi dan sekitarnya. 
• Pemetaan juga melibatkan area yang lebih luas (misalnya pada tingkat 

kota) dengan cara yang tidak terlalu mendetail, untuk memahami posisi 
situs dalam konteks yang lebih luas.

Daftar Pertanyaan

• Apa yang tersisa dan menghilang, dan mengapa? 
• Elemen mana yang paling signifikan menandai tata ruang perkotaan, 

dan mengapa elemen tersebut bertahan?
• Apa aset bersejarah yang paling signifikan dalam tata ruang kota? 
• Apa kawasan historis paling signifikan di tingkat kota?

1

1. Makam Sultan Suriansyah
2. Masjid Sultan Suriansyah
3. Makam Datu Buaya (Baya) 

Kuning
4. Masjid Jami Sungai Jingah
5. Pasar Lama
6. Museum Wasaka
7. Kubah Surgi Mu�i
8. Masjid Raya Sabilah

Muhadin
9. Klenteng Suci Nurani
10. Klenteng Po An Kiong
11. Gereja Katedral Keluarga

Kudus
12. Rumah Pusaka Cina Kelayan
13. Makam Antung Si Aminah

Zuriyat Datuk Kalampayan
14. Makam Basirih

2

4

5

8
9

6

7

10

11

3

13

14

12

1

2

3

5
5

6

7

1

8

22

3

4

9
KETERANGAN:
1. Pulau Sewangi (Pusat pembuatan 
Jukung)
2. Pasar Terapung Kuin
3. Sentra Pembuatan Tangui
4. Sentra Pembuatan Ketupat
5. Sentra Pembuatan Sasirangan
6. Sentra Soto Banjar
7. Musik Panting
8. Sentra Penjualan Beras
9. Lontong Orari
10. Wadai Maksuba
11. Sentra Kayu Ukiran

7

10
11

PETA BANJARMASIN DARI MASA KE MASA

1885 : Belanda masuk ke Banjarmasin
dan mendirikan Benteng Tatas di tengah Pusat Kota.
Pedagang dari Cina mendir ikan pemukiman 
disepanjang mulut sungai Martapura

1916 : Kemunculan Kampung
disepanjang pinggiran sungai. terutama 
bagi para pedagang

1940's : Pertumbuhan Jalan 
darat semakin pesat 
dan pertumbuhan kampung serta 
penduduk juga semakin pesat

1984 - 2004 : Pertumbuhan perkotaan semakin pesat 
pertumbuhan penduduk semakin pesat sehingga terbentuklah banyak area kumuh dan 
menjadi permasalahan kota. Pertumbuhan jalan darat yang semakin pesat sehingga 
penduduk kota lebih dominan menggunakan jalan darat daripada sungai. Sehingga 
banyaknya sungai yang menyempit dan mati.

Banjarmasin Tempo Dulu

Kampung Sebagai Identitas Kota Banjarmasin

Pertumbuhan kota Banjarmasin yang pesat melahirkan banyak kampung-kampung pinggiran sungai. Antara lain seperti yang 
tertera di peta persebaran kampung. Masing-masing kampung memiliki sejarah dan identitas masing-masing. 

Kampung Sebrang Mesjid Sabilal Muhtaddin Area

Kuin

Kuin

Pusaka Tak Teraga Kota Banjarmasin

Kebudayaan yang tumbuh di kota banjarmasin dari dulu hingga sekarang melahirkan banyaknya pusaka tak teraga seperti yang 
tertera di peta.

Tempat Bersejarah Kota Banjarmasin

Sejarah kota Banjarmasin dari era Kerajaan banjar, era Kolonial, era pasca-kolonial hingga sekarang menyimpan sejarah panjang 
kota. Adapun tempat-tempat tersebut dijelaskan pada peta berikut.

Kubah Surgi Mufti Mesjid Sultan Suriansyah Mesjid Jami

Penjualan Beras Kelayan Pembuatan Jukung 
Pulau Sewangi

Pembuatan Sasirangan 
Sungai Jingah

TitianRuang Terbuka Publik

sebagai area berjualan

sebagai tempat bermain

sebagai tempat sosialisasi

1927 : Mulai dibangun Jalan darat
oleh pemerintah Hindia Belanda

Banjarmasin Sekarang

background:
“1935 bebouwing lang rivier” KITLV

Laporan Lokakarya Banjarmasin, hlm. 68                

Laporan Lokakarya Banjarmasin, hlm. 35

Laporan Lokakarya Muntok, hlm. 18

Laporan Lokakarya Banjarmasin, hlm. 69



25

Metode Pemindaian Cepat Lanskap Kota Bersejarah
Buku Panduan untuk Dosen di Indonesia

Langkah 1.iii. Masa Lalu Tujuan

Kota/Bagian 
Kota

 Tipologi

iii. Lingkungan 
terbangun, 

ruang publik, 
tata hijau/
tatanan 
lanskap

• Menganalisis ‘karakter’ fisik historis atau benda dari area studi. 
• Kegiatan ini tidak berfokus pada setiap bangunan, tapi lebih melihat pada 

‘tipologi’ area lingkungan terbangun, infrastruktur, ruang publik, dan 
elemen hijau, yang mencakup fitur-fitur seperti penataan ruang; pola 
ruang hijau, air, dan bangunan; garis dan volume bangunan serta fitur 
arsitektur yang khas dan elemen-elemen alam atau lanskap. 

Daftar Pertanyaan

• Jenis pola-pola perkotaan dan volume bangunan mana yang terdapat 
sepanjang waktu?

• Jenis bangunan dan arsitektur, elemen tata hijau, dan fitur-fitur air 
mana yang terdapat di masa lalu?

• Bagaimana ‘fungsi dan penggunaan’ membentuk pola, tipe, dan fitur 
bangunan tersebut?

• Bagaimana elemen-elemen ini berinteraksi dengan lingkungan alami? 

Laporan Lokakarya Banjarmasin, hlm. 43Laporan Lokakarya Muntok, hlm. 18

Laporan Lokakarya Banjarmasin, hlm. 23

1

1. Makam Sultan Suriansyah
2. Masjid Sultan Suriansyah
3. Makam Datu Buaya (Baya) 

Kuning
4. Masjid Jami Sungai Jingah
5. Pasar Lama
6. Museum Wasaka
7. Kubah Surgi Mu�i
8. Masjid Raya Sabilah

Muhadin
9. Klenteng Suci Nurani
10. Klenteng Po An Kiong
11. Gereja Katedral Keluarga

Kudus
12. Rumah Pusaka Cina Kelayan
13. Makam Antung Si Aminah

Zuriyat Datuk Kalampayan
14. Makam Basirih

2

4

5

8
9

6

7

10

11

3

13

14

12

1

2

3

5
5

6

7

1

8

22

3

4

9
KETERANGAN:
1. Pulau Sewangi (Pusat pembuatan 
Jukung)
2. Pasar Terapung Kuin
3. Sentra Pembuatan Tangui
4. Sentra Pembuatan Ketupat
5. Sentra Pembuatan Sasirangan
6. Sentra Soto Banjar
7. Musik Panting
8. Sentra Penjualan Beras
9. Lontong Orari
10. Wadai Maksuba
11. Sentra Kayu Ukiran

7

10
11

PETA BANJARMASIN DARI MASA KE MASA

1885 : Belanda masuk ke Banjarmasin
dan mendirikan Benteng Tatas di tengah Pusat Kota.
Pedagang dari Cina mendir ikan pemukiman 
disepanjang mulut sungai Martapura

1916 : Kemunculan Kampung
disepanjang pinggiran sungai. terutama 
bagi para pedagang

1940's : Pertumbuhan Jalan 
darat semakin pesat 
dan pertumbuhan kampung serta 
penduduk juga semakin pesat

1984 - 2004 : Pertumbuhan perkotaan semakin pesat 
pertumbuhan penduduk semakin pesat sehingga terbentuklah banyak area kumuh dan 
menjadi permasalahan kota. Pertumbuhan jalan darat yang semakin pesat sehingga 
penduduk kota lebih dominan menggunakan jalan darat daripada sungai. Sehingga 
banyaknya sungai yang menyempit dan mati.

Banjarmasin Tempo Dulu

Kampung Sebagai Identitas Kota Banjarmasin

Pertumbuhan kota Banjarmasin yang pesat melahirkan banyak kampung-kampung pinggiran sungai. Antara lain seperti yang 
tertera di peta persebaran kampung. Masing-masing kampung memiliki sejarah dan identitas masing-masing. 

Kampung Sebrang Mesjid Sabilal Muhtaddin Area

Kuin

Kuin

Pusaka Tak Teraga Kota Banjarmasin

Kebudayaan yang tumbuh di kota banjarmasin dari dulu hingga sekarang melahirkan banyaknya pusaka tak teraga seperti yang 
tertera di peta.

Tempat Bersejarah Kota Banjarmasin

Sejarah kota Banjarmasin dari era Kerajaan banjar, era Kolonial, era pasca-kolonial hingga sekarang menyimpan sejarah panjang 
kota. Adapun tempat-tempat tersebut dijelaskan pada peta berikut.

Kubah Surgi Mufti Mesjid Sultan Suriansyah Mesjid Jami

Penjualan Beras Kelayan Pembuatan Jukung 
Pulau Sewangi

Pembuatan Sasirangan 
Sungai Jingah

TitianRuang Terbuka Publik

sebagai area berjualan

sebagai tempat bermain

sebagai tempat sosialisasi

1927 : Mulai dibangun Jalan darat
oleh pemerintah Hindia Belanda

Banjarmasin Sekarang

background:
“1935 bebouwing lang rivier” KITLV

Laporan Lokakarya Banjarmasin, hlm. 68 
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Metode Pemindaian Cepat Lanskap Kota Bersejarah
Buku Panduan untuk Dosen di Indonesia

Langkah 1.iv. Masa Kini Tujuan

Kota/Bagian 
Kota

 Tipologi

iii. Lingkungan 
terbangun, 

ruang publik, 
tata hijau/
tatanan 
lanskap

• Menganalisis ‘karakter’ fisik atau benda area studi saat ini dan 
mengidentifikasi apa yang telah berubah selama bertahun-tahun. 

• Kegiatan ini tidak berfokus pada setiap bangunan, tapi lebih melihat 
pada ‘tipologi’ area lingkungan terbangun, infrastruktur, ruang publik, 
dan elemen hijau, yang mencakup fitur-fitur seperti penataan ruang; 
pola ruang hijau, air, dan bangunan; garis dan volume bangunan serta 
fitur arsitektur yang khas dan elemen alam atau lanskap. 

Daftar Pertanyaan

• Apa yang tersisa dan apa yang menghilang, dan mengapa?
• Pola perkotaan bersejarah dan volume bangunan apa yang saat ini 

ada, dan bagaimana fungsinya?
• Apa tipe bangunan yang khusus dan fitur arsitektur dan lanskap yang 

representatif?
• Apa fungsi-fungsi karakteristik yang ada (perumahan, kantor, layanan 

publik, fasilitas perkotaan, dll)?

Laporan Lokakarya Banjarmasin, hlm. 23.Laporan Lokakarya Banjarmasin, hlm. 43

Laporan Lokakarya Muntok, hlm. 22 Laporan Lokakarya Muntok, hlm. 21
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Metode Pemindaian Cepat Lanskap Kota Bersejarah
Buku Panduan untuk Dosen di Indonesia

Langkah 1.v. Masa Lalu Tujuan

Kota/Bagian 
Kota

 Narasi

v. Fungsi, 
cerita, budaya, 

tradisi, 
kegiatan

• Mencari narasi historis di area studi yang terkait dengan fungsi, budaya 
tertentu, tradisi budaya, dan peristiwa dalam sejarah. Tujuan dari langkah 
ini adalah untuk mendapatkan wawasan tentang cerita, peristiwa, tradisi, 
dan aktivitas budaya dan sosial ekonomi dari waktu ke waktu dalam 
kaitannya dengan lanskap kota bersejarah.

Daftar Pertanyaan

• Identitas budaya seperti apa yang dapat diidentifikasi sepanjang 
waktu?

• Tradisi apa (budaya, agama) yang ada di masa lalu?
• Peristiwa sejarah apa yang terjadi di masa lalu?
• Apakah lokasi tersebut berhubungan dengan orang penting? 
• Apa fungsi yang terpenting dari sudut pandang sosial ekonomi?

Laporan Lokakarya Muntok, hlm. 23               Laporan Lokakarya Banjarmasin, hlm. 41

Laporan Lokakarya Banjarmasin, hlm. 42 Laporan Lokakarya Banjarmasin, hlm. 44
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Metode Pemindaian Cepat Lanskap Kota Bersejarah
Buku Panduan untuk Dosen di Indonesia

Langkah 1.vi. Masa Kini Tujuan

Kota/Bagian 
Kota

 Narasi

vi. Pusaka tak 
bendawi, 
kegiatan 
budaya, 

hubungan 
emosional 

antara manusia 
dan tempat

• Mencari narasi masa kini dari area studi dan mengidentifikasi apa yang 
telah berubah selama bertahun-tahun. Langkah ini meliputi pusaka tak 
benda yang terkait dengan lanskap kota bersejarah – misalnya, signifikansi 
sosial ekonomi, tradisi budaya, monumen, dan upacara-upacara masa 
lalu dan masa kini, termasuk hubungan emosional dengan tempat, yang 
secara langsung terhubung ke karakter non-fisik dari area studi. 

Daftar Pertanyaan

• Apa yang tersisa dan apa yang menghilang, dan mengapa?
• Apa identitas budaya saat ini, dan apa tradisi yang penting?
• Fungsi-fungsi bersejarah apa yang masih ada?
• Fungsi-fungsi kontemporer apa yang perlu diadakan?
• Apakah ada tempat-tempat yang dikenang (memori kolektif)?
• Bagaimana hubungan emosional antara manusia dan tempat di area 

tersebut (sense of place)?

Laporan Lokakarya Muntok, hlm. 23

Laporan Lokakarya Muntok, hlm. 24

Laporan Lokakarya Banjarmasin, hlm. 44

Laporan Lokakarya Banjarmasin, hlm. 41
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Metode Pemindaian Cepat Lanskap Kota Bersejarah
Buku Panduan untuk Dosen di Indonesia

Langkah 1.vii. Tujuan

Faktor 
Dampak 

dan 
Pengaruh

Langkah ini menyangkut identifikasi faktor-faktor umum yang berdampak dan berpengaruh dari sudut 
pandang budaya, sosial, manusia, dan pemerintah. Indentifikasi ini mencakup kondisi saat ini dan perubahan 
yang direncanakan atau tidak direncanakan dan pembangunan di masa depan yang mempengaruhi lanskap 
kota bersejarah. Langkah ini melibatkan area studi dan area yang lebih luas (tingkat kota), karena hampir 
setiap sumber daya atau pembangunan saling terkait dengan lingkungannya. Contohnya adalah:
• Pengetahuan sejarah dan kesadaran budaya
• Status pelestarian fitur-fitur pusaka budaya
• Kebutuhan sosial penduduk dan kohesi sosial
• Aktivitas sosial ekonomi dan perubahan yang terjadi
• Demografi
• Pemangku kepentingan penting dan sumber daya manusia yang tersedia
• Isu lingkungan (polusi) misalnya, terkait, ekologi dan air
• Perubahan iklim yang mengakibatkan pemanasan di perkotaan (urban heat island)/kenaikan permukaan 

laut
• Daerah rawan bencana dan kesiapsiagaan bencana (gempa bumi, gunung berapi, tsunami, dll)
• Kebijakan, aturan tata ruang, dan zonasi yang dibuat pemerintah
• Perencanaan kota dan pembangunan atau transformasi yang tidak direncanakan
• Kebijakan tentang pusaka, hubungan masyarakat (PR), placemaking dan pariwisata (fasilitas, kebijakan) 

Contoh

Daftar Pertanyaan

• Faktor dampak dan pengaruh mana yang memberikan manfaat, atau 
menjadi ancaman, bagi perkembangan spasial dan fungsional lanskap kota 
bersejarah saat ini?

• Faktor dampak dan pengaruh mana yang memberikan manfaat, atau 
menjadi ancaman, bagi perkembangan spasial dan fungsional lanskap kota 
bersejarah di masa depan?

Laporan Lokakarya Banjarmasin, hlm. 25                                      

Laporan Lokakarya Muntok, hlm. 25                                      

Laporan Lokakarya Banjarmasin, hlm. 25

Laporan Lokakarya Muntok, hlm. 27
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Metode Pemindaian Cepat Lanskap Kota Bersejarah
Buku Panduan untuk Dosen di Indonesia

LANGKAH 2
Tantangan dan Peluang

Langkah 2 Tujuan

Tantangan dan 
Peluang

Langkah 2 menilai tantangan dan peluang. Langkah sebelumnya membantu peserta untuk 
memperoleh wawasan tentang sejarah dan pusaka kota, bendawi dan tak bendawi, dan juga 
sumber dayanya serta perubahan dan pembangunan yang (akan) terjadi. Dengan wawasan 
tersebut sangat memungkinkan peserta untuk menilai tantangan dan peluang pada area studi.  
Tantangan dan peluang tersebut sering kali berupa poin-poin kelemahan dan kekuatan, namun 
pada langkah ini peserta juga perlu melakukan refleksi atas konsekuensi atau kemungkinan-
kemungkinan yang akan muncul dari poin-poin tersebut. Elaborasi tantangan dan peluang 
harus terlihat dalam skema yang padu. 

Contoh

Daftar Pertanyaan

• Hal-hal dan isu-isu mendesak apa yang memerlukan perhatian (segera)?
• Kualitas mana yang terancam dan harus dipertahankan atau direvitalisasi?
• Aset, tema atau proyek eksisting apa yang penting untuk didorong?
• Aset mana yang memiliki potensi untuk masa depan, terlepas dari 

masalah yang ada saat ini?
• Apa yang dapat diperbarui, disesuaikan atau dikesampingkan dan 

mengapa?

Laporan Lokakarya Banjarmasin, hlm. 45

Laporan Lokakarya Muntok, hlm. 25                              
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Metode Pemindaian Cepat Lanskap Kota Bersejarah
Buku Panduan untuk Dosen di Indonesia

Langkah 3 Tujuan

Penentuan Visi

Langkah 3 meliputi apa yang ingin Anda wujudkan untuk area tersebut secara umum, dalam 
jangka panjang. Hal ini meliputi perumusan singkat dan tepat mengenai ambisi atau tujuan, 
yang disusun berdasarkan hasil dari langkah sebelumnya. Pusaka alam dan budaya kota 
memainkan peran penting dalam visi ini yang berfungsi sebagai pendorong dalam mencapai 
tujuan. Semua peserta lokakarya harus menyepakati visi dan mengingat visi sebagai tujuan 
yang ingin dicapai.

Sebuah visi menggambarkan apa tujuan Anda untuk area studi. Visi ini mencakup perspektif 
masa depan tentang pengembangan area perkotaan, dengan kondisi untuk pengembangan, 
pembangunan kembali, perubahan dan penggunaan, dan peningkatan kualitas yang ada. Sebuah 
visi harus mencakup ambisi untuk mewujudkan tempat yang hidup, menarik, berkelanjutan 
bagi penduduk untuk ditinggali dan bekerja yang mengakomodasi kebutuhan mereka, atau 
bahkan area yang ingin diinvestasikan oleh perusahaan dan yang ingin dikunjungi wisatawan. 
Elaborasi visi secara visual dibuat dalam beberapa poin saja. 

Contoh

Daftar Pertanyaan

• Apa yang dibutuhkan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan 
dan masyarakat yang tangguh atau resilien? 

• Bagaimana seharusnya kawasan itu berkembang dalam jangka panjang, 
dan apa yang membuatnya unik? 

• Bagaimana nilai-nilai inti dapat berperan dalam keunikan tersebut? 
• Apa hal-hal yang penting untuk mewujudkan area vital dan 

mengakomodasi kebutuhan lokal? 
• Tema(-tema) spesifik mana yang penting untuk digabungkan?

LANGKAH 3
Penentuan Visi

Laporan Lokakarya Muntok, hlm. 26                                  

Laporan Lokakarya Banjarmasin, hlm. 46
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Metode Pemindaian Cepat Lanskap Kota Bersejarah
Buku Panduan untuk Dosen di Indonesia

LANGKAH 4
Prinsip-prinsip untuk Pembangunan

Langkah 4 Tujuan

Prinsip-
prinsip untuk 
Pembangunan

Langkah 4 meliputi bagaimana Anda ingin mewujudkan visi untuk area tersebut, yang 
dijabarkan dalam prinsip-prinsip secara umum. Hal ini dijabarkan melalui perumusan prinsip-
prinsip secara singkat dan tepat berdasarkan hasil dari langkah sebelumnya, yang diperlukan 
untuk mencapai tujuan.

Prinsip-prinsip diturunkan dari visi dan mencakup elemen fungsional dan spasial. Prinsip 
dapat digunakan sebagai dasar untuk pembangunan (kembali) dan mengintegrasikan pusaka 
sebagai suatu kondisi atau aset untuk pembangunan masa depan. Prinsip bukan merupakan 
rencana yang telah diuraikan dengan detail tetapi hanya titik awal untuk pembangunan. 
Hal ini sangat penting karena prinsip berisi petunjuk umum dan berjangka panjang untuk 
pengembangan area studi. Elaborasi prinsip harus dikaitkan dengan visi dan disajikan dalam 
beberapa poin saja. 

Contoh

Daftar Pertanyaan

• Elemen mana yang penting untuk pembangunan (kembali) dari perspektif 
sejarah budaya kota?

• Aset pusaka mana yang perlu diperbaiki dan memerlukan tindakan 
terkait pengamanan, dan mengapa hal itu penting untuk pembangunan 
kota di masa depan?

• Aset pusaka mana yang dapat menjadi sumber inspirasi sebagai bagian 
dari prinsip pembangunan?

• Apa yang harus menjadi prinsip-prinsip panduan yang berkaitan dengan 
orientasi, tipologi, struktur, volume, ruang publik, ruang pribadi, garis 
bangunan, garis pandang, pemandangan panorama, infrastruktur, ruang 
hijau, air, fungsi, dll.?

• Apakah memungkinkan untuk menggabungkan prinsip dengan proyek 
atau pembangunan lain untuk merealisasikan visi? 

• Apa yang telah terjadi (budaya, alam, sosial ekonomi, lokal, regional, 
nasional) yang mungkin dapat dimanfaatkan? 

• Apakah ada pembangunan yang lebih luas (regional, provinsi, nasional) 
yang diperlukan untuk mencapai tujuan? 

Laporan Lokakarya Muntok, hlm. 27                                     Laporan Lokakarya Banjarmasin, hlm. 47
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Metode Pemindaian Cepat Lanskap Kota Bersejarah
Buku Panduan untuk Dosen di Indonesia

LANGKAH 5
Proposal untuk Perspektif Masa Depan

Langkah 5 Tujuan

Proposal 
untuk 

Perspektif 
Masa Depan

Langkah 5 melibatkan penjabaran prinsip-prinsip dalam bentuk proposal proyek yang spesifik 
dan konkret, dan dengan demikian langkah ini merumuskan perspektif masa depan untuk 
area tersebut sesuai dengan visi. 

Proposal tersebut dapat mencakup elemen-elemen seperti pelestarian, pengembangan, dan 
desain untuk mewujudkan visi dan prinsip. Mengingat pendekatan HUL yang terintegrasi 
dan holistik, dalam banyak kasus elemen-elemen tersebut saling terkait secara langsung 
sehingga dapat/seharusnya menjadi bagian dari setiap proposal. Selanjutnya, setiap proposal 
harus memasukkan persyaratan wajib, kegiatan, dan strategi yang harus terpenuhi untuk 
menciptakan kondisi yang mendorong implementasi. Presentasi proposal yang menarik 
secara visual sangat penting untuk menginspirasi orang-orang.

Contoh

Daftar Pertanyaan

• Bagaimana kita dapat melestarikan, menggunakan kembali, atau 
mengembangkan kembali beberapa contoh ekspresi dan identitas 
budaya yang terkenal (seperti tengaran atau tempat penting lainnya) 
dan menggunakannya sebagai katalis untuk pembangunan kota yang 
bermanfaat bagi masyarakat lokal?

• Bagaimana mewujudkan revitalisasi atau transformasi, yang memasukkan 
unsur-unsur fisik dan non-fisik sebagai sumber inspirasi? 

• Bagaimana proposal mempertimbangkan kondisi kota, sosial ekonomi 
dan budaya? 

• Bagaimana isu-isu lingkungan, kebutuhan sosial, perubahan iklim, dan 
topik lain yang relevan dengan lokasi yang perlu dilibatkan diintegrasikan 
dalam proposal?

• Bagaimana menggabungkan desain perkotaan, perencanaan tata ruang, 
arsitektur dan lanskap, dengan memfokuskan pada kesinambungan fitur 
kota, arsitektur, budaya, sosial, alam?

Laporan Lokakarya Banjarmasin, hlm. 49Laporan Lokakarya Banjarmasin, hlm. 57

Laporan Lokakarya Banjarmasin, hlm. 
37

Laporan Lokakarya Banjarmasin, hlm. 30 Laporan Lokakarya Muntok, hlm. 
27
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PROSES
LOKAKARYA E
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Metode Pemindaian Cepat Lanskap Kota Bersejarah
Buku Panduan untuk Dosen di Indonesia

Lokakarya di bidang arsitektur, perancangan 
perkotaan, arsitektur lanskap, dan pusaka budaya 
memerlukan perencanaan yang matang. Hal ini 
terbukti khususnya pada lokakarya yang menggunakan 
metode interdisipliner dan partisipatif seperti 
Metode Pemindaian Cepat HUL. Elemen-elemen 
berikut yang berkaitan dengan persiapan lokakarya, 
pelaksanaan lokakarya, dan diseminasi hasilnya 
harus diperhitungkan dengan cermat sebagai bagian 
dari metode kerja Pemindaian Cepat HUL. Gambar 
E.1 memberikan gambaran singkat tentang proses 
lokakarya.

Persiapan Lokakarya
Dosen Pengajar:
• Buatlah kerangka acuan mengenai lokakarya 

atau pernyataan singkat tentang isu-isu atau 
tantangan terkait suatu tapak. Lokakarya 
Pemindaian Cepat HUL bisa jadi diprakarsai 
oleh pemerintah daerah, masyarakat setempat 
atau pemangku kepentingan lainnya. Ringkasan 
tersebut harus menjelaskan tujuan serta 
bagaimana dan kapan hasil lokakarya Pemindaian 
Cepat HUL akan digunakan. 

• Lakukan studi pendahuluan untuk mengumpulkan 
data historis, yang nantinya akan diproses untuk 
memahami pertumbuhan, logika, dan tampilan 
tapak. Jika tidak tersedia data yang memadai, 
dosen harus mempertimbangkan untuk 
melibatkan sejarawan atau mengeksplorasi 
sejarah lisan daerah tersebut.

• Libatkan dan informasikan masyarakat 
setempat, pemerintah daerah, dan pemangku 
kepentingan mengenai lokakarya terlebih 
dahulu. Mereka harus diberitahu tentang 
tujuan dan durasi lokakarya. Undang mereka 
untuk mempertimbangkan hasil pertama pada 
pertengahan sesi selama lokakarya. 

• Tentukan cakupan dan skala Pemindaian Cepat 
HUL. Temukan keseimbangan antara skala area 
yang akan dipilih, waktu yang tersedia untuk 
penerapan metode, organisasi dan orang-orang 
yang dapat/perlu dilibatkan serta topik-topik 
yang perlu dibahas. 

• Pilih atau undang peserta dengan latar 
belakang yang berbeda untuk mencapai hasil 
interdisipliner. Pembentukan kelompok juga 
harus dilakukan sebelum lokakarya. Maksimal 
5-10 orang peserta setiap kelompok merupakan 
jumlah paling tepat agar kegiatan kolaborasi 
kreatif dapat terlaksana dan memungkinkan 
semua peserta terlibat.

• Ada beberapa pilihan dalam pembentukan 
kelompok. Beberapa kelompok yang bekerja 

secara terpisah pada satu area kota merupakan 
pilihan yang menarik. Mereka akan terinspirasi 
oleh persamaan dan perbedaan dari hasil yang 
didapatkan. Prosesnya kemungkinan besar akan 
menunjukkan bahwa keterlibatan di bidang 
pusaka kota bukanlah hal yang sulit. 

• Hal yang paling penting adalah mengikuti tujuan 
dari setiap langkah Metode Pemindaian Cepat 
HUL. Setiap kelompok harus mengikuti semua 
langkah tersebut yang diterapkan pada area 
tertentu. Semua mahasiswa sebaiknya terlibat 
dalam setiap langkah untuk memahami dan 
mengalami filosofi di balik metode tersebut. 

Peserta:
• Pelajari tentang pendekatan HUL dan lakukan 

studi pustaka yang mencakup bagian dari 
langkah 1 Metode Pemindaian Cepat HUL 
sebelum lokakarya. 

• Periksa bagian terpisah pada bagian Pustaka 
di Buku Panduan ini untuk menemukan data 
kesejarahan yang dapat membantu; khususnya 
brosur ‘Digging4Data’ yang menjelaskan 
beberapa tips. Misalnya, saat menelusuri peta 
atau foto lama, perlu diperhatikan bahwa nama 
geografis dan ejaan sering kali berbeda di masa 
lalu. 

Pelaksanaan Lokakarya  
• Mulailah dengan melakukan pertemuan awal 

dengan semua pihak terkait. Sangat penting 
untuk menyamakan ekspektasi dengan 
menjelaskan apa yang ingin Anda capai dan 
proses yang harus diikuti. Temukan cara kreatif 
untuk membuat orang antusias, misalnya dengan 
memberikan beberapa contoh proyek inspiratif 
di kota lain.

• Saat menguraikan langkah 1, eksplorasi lokasi 
tapak, tatanannya, dan konteksnya dalam 
perkotaan penting untuk dlakukan melalui 
kunjungan lapangan. Hal ini diperlukan 
untuk memahami informasi lokasi dan juga 
untuk merasakan lingkungan terbangun dan 
menemukan fitur, fungsi dan karakteristiknya, 
terutama hubungan emosional antara manusia 
dan tempat, elemen dan koneksi yang 
representatif, garis pandang, pemandangan 
panorama, dan detail kota penting lainnya. 
Selain itu pertimbangkan pula tipologi tapak dan 
arsitektur. 

• Gabungkan kunjungan lapangan dengan 
wawancara orang-orang di jalan, seperti warga, 
pemilik toko, pengusaha, dan pejabat pemerintah 
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setempat. Mereka dapat mengajari kita banyak 
hal tentang masa lalu kota, tradisi, situasi sosial 
ekonomi, pariwisata, dan subjek terkait lainnya. 
Pertanyaan atau topik yang ditanyakan adalah: 

- Fitur mana yang diapresiasi? 
- Apa yang kurang (material, fungsional)? 
- Apa yang perlu ditingkatkan? 
- Apakah masyarakat mengetahui sejarah budaya 

area tersebut? 
- Mintalah orang-orang untuk menceritakan kisah 

mereka terkait area tersebut.
- Tunjukkan pada mereka gambar elemen 

tertentu.  Apa tanggapan mereka?
• Ketika langkah keempat hampir selesai, 

selenggarakan pertemuan dengan pemangku 
kepentingan untuk konsultasi dan umpan balik. 
Pertemuan ini penting untuk untuk melihat 
apakah analisis, visi, dan prinsipnya sudah layak. 
Pertimbangkan keinginan, pengalaman, dan 
tujuan mereka. Hal tersebut akan memperkaya 
proposal dan ide dan pada saat yang sama akan 
berkontribusi pada hasil realistis yang dapat 
diadopsi dan praktis. 

• Hasil pertemuan dengan pemangku kepentingan 
harus dimasukkan ke dalam proses selanjutnya, 
yang akan dipresentasikan pada presentasi akhir 
di lokasi dengan pengambil keputusan, semua 
mitra, dan pemangku kepentingan dan warga 
yang memberikan masukan atau umpan balik. 

• Sekali lagi, pelibatan pemangku kepentingan 
seperti pemerintah, pakar, LSM, dan perwakilan 
masyarakat setempat sangat penting untuk 
mencapai hasil yang praktis dan dapat 
menciptakan komitmen. Pusaka menghubungkan 
orang-orang! Oleh karena itu, penting untuk 
mempertimbangkan dengan cermat bagaimana 
mentransfer hasil secara visual, untuk 
menginspirasi orang-orang yang terlibat. Ajak 
media lokal dan gunakan media sosial untuk 
meliput hasil lokakarya, dan pikirkan kerangka 
yang menarik untuk menceritakan hasil tersebut. 

Diseminasi Hasil Lokakarya
• Sosialisasi hasil, misalnya dengan melakukan 

pameran keliling atau menyelenggarakan 
acara lainnya, dapat berdampak intensif pada 
implementasi hasil lokakarya. Sosialisasi dapat 
juga dilakukan melalui media sosial atau 
pertemuan terpisah untuk mempresentasikan 
hasil, misalnya dengan pemerintah daerah, 
dengan mempertimbangkan tujuan dan 
kebijakan mereka, atau dengan perwakilan 
masyarakat, LSM atau perusahaan swasta yang 
memiliki proyek atau ingin berinventasi di area 
tersebut.

Anjuran dan Larangan
• Meskipun sudut pandang sejarah dan arsitektur mungkin sangat menarik, jangan berlebihan dalam menganalisis 

tapak. Pantau proses ini. Ingatlah bahwa kegiatan ini adalah pemindaian cepat dan latihan untuk menganalisis, 
bukan survei atau disertasi yang ekstensif. 

• Hindari melompat langsung ke solusi (langkah 5), tetapi ikuti langkah-langkahnya dengan cermat. Langkah-langkah 
tersebut saling terkait dengan tujuan untuk mencapai hasil yang memilki dasar yang baik dan bukti yang kuat.

• Pertimbangkan pemangku kepentingan dan penduduk sebagai unsur yang penting untuk dilibatkan. Pengetahuan 
dan pengalaman mereka sangat penting untuk mewujudkan hasil yang dapat diterapkan dan bermanfaat, dan 
melibatkan mereka dapat membuka modal sumber daya manusia untuk kemungkinan implementasi hasil setelah 
lokakarya. 

• Selalu berpikir dengan sudut pandang holistik. Tapak-tapak perkotaan bukanlah entitas yang terisolasi tetapi 
merupakan bagian dari konteks dan sistem yang lebih besar yang mencakup seluruh kota dan sekitarnya. 

• Tetap terintegrasi! Usulan kepariwisataan, misalnya, yang tidak memasukkan kebutuhan sosial warga dan 
keinginannya, atau tidak memasukkan isu lingkungan, tidak sesuai dengan paradigma HUL.

• Visualisasi sangat penting untuk menyampaikan pesan dan membangkitkan inspirasi. Foto, video, gambar, dan peta 
sangat penting untuk menggarisbawahi, menjelaskan, dan mengilustrasikan ide. 

• Metode terpadu membutuhkan pendekatan interdisipliner. Di samping bidang ilmu perkotaan, arsitektur dan 
sejarah, libatkan misalnya bidang ilmu sosial, ekonomi atau politik.
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Proses Lokakarya

PERSIAPAN

• Pernyataan » Susun ringkasan lokakarya 
atau pernyataan singkat terkait masalah atau 
tantangan yang dihadapi situs kota bersejarah.

• Studi awal » Periksa ketersediaan data historis, 
pemangku kepentingan, dan pakar yang akan 
dilibatkan dan diundang.

• Lingkup » Tentukan ruang lingkup, area studi 
(kota, area tertetntu atau tapak), dan durasi 
lokakarya Pemindaian Cepat HUL.

• Pembentukan Kelompok » Pertimbangkan 
fokus interdisipliner dalam pembentukan 
kelompok, masing-masing kelompok mengikuti 
semua langkah dari metode ini.

• Instruksi » Berikan informasi yang memadai 
tentang HUL dan ruang lingkupnya, dandorong 
peserta persiapan langkah 1.

• Tempat » Berikan contoh dengan memilih 
tempat untuk lokakarya atau pertemuan dengan 
pemangku kepentingan, yang terletak di area 
studi.

• Pemangku Kepentingan » Undang masyarakat 
setempat, pemerintah daerah, dan lainnya (LSM) 
untuk bergabung dalam pertemuan pemangku 
kepentingan/presentasi akhir.

PERTEMUAN 
AWAL

• Pembukaan » Atur pertemuan awal dan, jika 
relevan/dapat dilakukan, undang pemangku 
kepentingan untuk bergabung.

• Harapan » Jelaskan tujuan dan proses lokakarya 
secara menyeluruh selama pertemuan.

LANGKAH 1-4

• Kunjungan Lapangan » Atur kunjungan ke 
lokasi untuk menilai fitur area studi dan luangkan 
waktu yang cukup untuk menemukan kedekatan 
emosional dengan area studi.

• Wawancara » Kombinasikan kunjungan lokasi 
dengan wawancara penduduk, pengunjung, 
pedagang, dan pengusaha untuk mendapatkan 
pengetahuan dan masukan mereka.

PERTEMUAN 
PEMANGKU 

KEPENTINGAN

• Masukan » Selenggarakan pertemuan dengan 
para pakar, pemerintah daerah, dan perwakilan 
masyarakat untuk menerima masukan mereka.

• Konsultasi » Presentasikan hasil awal analisis, 
visi dan prinsip-prinsip (langkah 1-4) selama 
pertemuan untuk menerima umpan balik.

LANGKAH 5

• Pengolahan » Tambahkan masukan dan umpan 
balik pada analisis/visi/prinsip-prinsip dalam 
proposal langkah 5.

• Persiapan presentasi » Pertimbangkan 
bagaimana menyajikan hasil, di mana, dan kepada 
siapa, dengan cara yang kreatif dan/atau menarik 
secara visual.
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Gambar E.1. Proses Lokakarya Metode Pemindaian Cepat HUL.

PRESENTASI 
AKHIR

• Pemangku Kepentingan » Selenggarakan 
pertemuan (publik) dan presentasikan hasilnya 
kepada pemerintah, pemangku kepentingan, dan 
warga yang terlibat. 

• Lokasi » Pilih lokasi di area tersebut, undang 
media lokal, gunakan media sosial, dan hasilkan 
topik dan dinamika.

DISEMINASI

• Pameran » Pikirkan tentang diseminasi, misalnya 
pameran keliling atau acara publik sebagai 
kemungkinan tindak lanjut.

• Pemangku Kepentingan » jika relevan/dapat 
diterapkan, diskusikan hasilnya dengan pemangku 
kepentingan juga (misalnya pemerintah daerah).
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STUDI KASUS:
MUNTOK F



42

Metode Pemindaian Cepat Lanskap Kota Bersejarah
Buku Panduan untuk Dosen di Indonesia

Misi

Muntok merupakan ibukota Kabupaten Bangka 
Barat yang terletak di Provinsi Bangka Belitung. 
Kecamatan Muntok atau yang lebih dikenal dengan 
Mentok memiliki luas wilayah kurang lebih 469 km2 
dengan jumlah penduduk sebanyak 45.523 jiwa. 
Lanskapnya terdiri dari pantai dan hutan tropis, Bukit 
Menumbing setinggi 400 meter, fasilitas peleburan 
dan lubang penambangan timah, perkebunan lada 
putih, perkebunan kelapa sawit, tradisi multikultural, 
lingkungan terbangun, dan pusaka budaya yang sangat 
mengesankan.

Ekspansi penambangan timah dimulai oleh masyarakat 
lokal dan orang-orang Siantan, yang melibatkan orang-
orang Tionghoa, dan secara bertahap tumbuh menjadi 
bisnis yang terkenal di dunia selama pemerintahan 
kolonial Inggris dan kemudian Belanda. Lanskap kota 

Muntok merupakan produk sejarah tersebut (Gambar 
F.1) dan terdiri atas pelabuhan, pemukiman Melayu 
dan Arab, kawasan Pecinan, dan ‘kota perusahaan’ 
yang dibangun oleh pemerintahan kolonial Hindia 
Belanda dan perusahaan pertambangan timah. 
Saat penambangan timah semakin dibatasi dan 
penambangan ilegal berusaha dihentikan oleh 
pemerintah Indonesia, Kota Muntok kini mencari 
alternatif untuk beregenerasi. 

Dalam banyak kasus, kondisi kota dan mata 
pencaharian penduduk sudah tidak seperti dulu lagi 
(Gambar F.2). Bagaimana Muntok dapat menghadapi 
tantangan ini dan menemukan cara memperbaiki 
lingkungan hidup dan memberikan ‘nafas baru’ untuk 
kota? Apakah memungkinkan menggunakan pusaka 
sebagai aset untuk pembangunannya di masa depan?

Gambar F.1. Lanskap Kota Muntok pada tahun 1928 dan saat ini (Sumber: KITLV, 1928; Kurniawan, 2018).

Gambar F.2. Topografi lanskap dan isu lingkungan Muntok (Sumber: Kurniawan, Soedjalmo & Nuraini, 2020).
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Gambar F.3. Para mentor dan mahasiswa di Bukit Menumbing (Sumber: Timmer, 2018).

Lokakarya Pemindaian Cepat HUL diadakan di 
SMP Santa Maria di Kota Muntok pada tanggal 
3-6 November 2018.  RCE bersama Pansumnet,  
Universitas Indonesia, Universitas Trisakti, dan 
Universitas Medan Area bekerja sama dengan 
Pemerintah Bangka Barat dan Museum Timah 
Indonesia, melakukan Pemindaian Cepat HUL 
dalam bentuk lokakarya. Tim lokakarya terdiri dari 
lima mentor dan tujuh peserta mahasiswa jurusan 
Arsitektur dan Arsitektur Lanskap dan dibantu oleh 
pemerintah daerah dan organisasi lokal lainnya. 

Lokasi : SMP Santa Maria, Muntok,
   Bangka Barat
Jadwal : 3–6 November 2018
Durasi : 32 jam
Peserta/kelompok : 7 mahasiswa (Arsitektur 
   dan Arsitektur Lanskap ), 
   terdiri dari 1 kelompok 
Mentor : 5 orang
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Eksplorasi
Durasi  : 12 jam (1,5 hari x 8 jam)
Metode : kuliah, pengumpulan data/
   observasi lapangan
   wawancara lapangan, 
   dokumentasi, diskusi, analisis/
   sintesis, presentasi
Narasumber : Masyarakat lokal
   (warga senior)

Kunci pertama dari tiga elemen ini, yaitu eksplorasi, 
yang difokuskan untuk memahami tempat dan 
fitur pusaka fisik dan nonfisik serta bendawi dan 
tak bendawi. Eksplorasi diawali dengan pemberian 
penugasan sebagai persiapan pada langkah pertama 
metode ini untuk memahami lingkungan perkotaan 
di masa lalu dan masa kini. Peserta diminta untuk 
melakukan latihan individu sebelum lokakarya. 
Mereka diminta untuk melihat dari dekat sejarah Kota 
Muntok: bagaimana perkembangan kota dari waktu 
ke waktu? Karakteristik utama apa yang dimiliki kota 
saat ini? Menurut peserta, apa yang sangat menarik 
dengan karakter tersebut? Peserta mempresentasikan 
hasil latihan pra-lokakarya mereka di hari pertama 
lokakarya. 

Untuk memudahkan elemen pertama dari Pemindaian 
Cepat HUL 2018 ini, mentor dan mahasiswa dibagi 
menjadi 3 subkelompok (Tabel F.1). Selanjutnya, 
mereka melakukan survei lapangan untuk menganalisis 
hal yang berkaitan dengan lingkungan kota bersejarah, 
karakter dari beberapa area yang khas: kelompok 
etnis, daerah tepi sungai/pinggir laut dan bekas kota 
yang dibangun oleh perusahaan Eropa. Pada saat yang 
sama, mereka mewawancarai penduduk kota untuk 
mendengar cerita tentang sejarah kota (Gambar F.4), 
tantangan dan kebutuhan masyarakat lokal. 

Subkelompok A Narasi Kota, Aspek Sosial Budaya/Tak Bendawi, Perbandingan Dulu dan Sekarang

Subkelompok B Morfologi dan Tipologi (Aspek Benda)

Subkelompok B.1 Perkotaan/Lanskap – Aspek Makro 

Subkelompok B.2 Arsitektur

Subkelompok C Lingkungan/Lanskap – Aspek Mikro 

Tabel F.1. Formasi Kelompok.
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Hasil observasi, dokumentasi, wawancara dan diskusi 
pada tahap eksplorasi pertama adalah sebagai berikut:

Subkelompok A
1. Selama ini Muntok selalu dikaitkan dengan 

timah dan Museum Timah Indonesia yang 
dibangun oleh PT Timah Persero (Perusahaan 
Penambangan Timah) dan menjadi tempat yang 
menceritakan sejarah penambangan timah 
(Gambar F.5). Hingga kini, kota ini memiliki 
peleburan timah dan pelabuhan pengekspor 
timah terbesar di dunia. Pusat peleburan yang 
disebut Unit Metalurgi Timah juga telah didirikan 
di Muntok.

2. Lada putih merupakan salah satu produk paling 
terkenal dari Muntok, dan perdagangannya 
telah menjadi komoditas industri penting bagi 
Kota Muntok sejak awal abad ke-20. Lada putih 
Muntok masih didistribusikan ke seluruh dunia 

Gambar F. 4. Siswa menerima cerita langsung dari mantan asisten Soekarno selama wawancara (Sumber: Tim Lokakarya, 2018).

karena kualitasnya yang tinggi. Muntok disebut 
juga Kota Seribu Kue. Bisnis kue rumahan di 
Muntok terkenal dengan berbagai jenis kue 
yang mencerminkan interaksi antara banyak 
budaya yang melekat pada masyarakat – yang 
berdasarkan klasternya terdiri dari: Tionghoa, 
Melayu, dan Eropa. Selain timah, lada dan kue 
merupakan elemen penting dari segi ekonomi, 
budaya, dan sumber daya manusia. 

3. Selama perjuangan kemerdekaan, Muntok 
memainkan peran penting, dan beberapa tempat 
di lanskap Kota Muntok terhubung dengan 
sejarah ini. Misalnya Pesanggrahan Muntok dan 
Pesanggrahan Menumbing yang merupakan 
tempat pengasingan bagi dua Bapak Pendiri 
Indonesia, Soekarno dan Hatta, serta tokoh-
tokoh lainnya. Kedua tempat ini telah menjadi 
sumber sejarah nasional Indonesia di Muntok. 
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Gambar F.5. Bekas kantor pusat Bangka Tin Winning Bedrijf (BTW), dibangun pada tahun 1915 dan sekarang menjadi Museum Timah 
Indonesia (Sumber: Timmer, 2018).

Gambar F.6. Muntok dibagi menjadi empat klaster (Sumber: Arifin, Dranie, Hanum, Hervando, Krista, Muthmainnah & Rifka, 2018).

Subkelompok B
1. Tata ruang Kota Muntok terdiri dari empat area/

klaster: Tionghoa, Melayu, Eropa, dan pelabuhan, 
(Gambar F.6), yang masing-masing memiliki ciri 
khas kota tersendiri (Tabel F.2; Gambar F.7). 

2.Terkait dengan lanskap dan geomorfologi, 
perbedaan ketinggian dan garis pandang – 
misalnya dari tepi pantai hingga Bukit Menumbing 
– menjelaskan situasi bangunan-bangunannya.
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Gambar F.7. Alun-alun Muntok, lokasi Masjid Jami, dan Klenteng Tionghoa yang terletak bersebelahan (Sumber: Timmer, 2018).

Gambar F.8. Tipologi arsitektur yang berbeda dengan fitur Eropa, Melayu dan Cina (Sumber: KITLV, 1929; Timmer, 2018; KITLV, 1900).

Tabel F.2. Analisis karakteristik kota per klaster.

Karakteristik Perkotaan Yang Ada Saat ini

Area Pelabuhan

• Gudang, perkantoran
• Perahu nelayan, peti hasil tangkapan ikan
• Bangunan menuju pelabuhan
•  Area yang ramai

Klaster Tionghoa 

• Kepadatan tinggi, gabungan bangunan rendah dan tinggi
• Arsitektur hibrid 
• Sarang burung 
• Tengaran masyarakat Tionghoa

Klaster Melayu

• Kepadatan lebih rendah, bangunan rendah
• Ruang publik yang hijau dan terbuka
• Bangunan tua berbahan kayu, yang baru berbahan bata
•  Jalan terbuat dari campuran beton

Klaster Eropa

• Kepadatan lebih rendah, banyak ruang 
• Bangunan penting lebih tinggi
• Perumahan dan perkantoran
• Jalur hijau dan taman
• Sekolah dan bangunan terbuat dari batu dan bata
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3. Sungai memegang peranan penting sebagai urat 
nadi kota. Dengan hasil sedimentasinya yang 
melimpah, sungai memiliki peran kunci dalam 
pengembangan lanskap Kota Muntok. 

4. Tipologi kota, seperti tata letak jalan, orientasi 
bangunan, bentuk dan bahan atap, berbeda di 
setiap bagian kota (Gambar F.8). Tipologi ini 
bersifat dinamis, berubah karena pembangunan 
baru.

Subkelompok C
1. Bagian kota yang lebih rendah mengalami banjir; 

oleh karena itu, rumah-rumah bersejarah di 
area tersebut memiliki struktur yang tinggi. 
Namun pembangunan saat ini tidak selalu 
memperhitungkan banjir, yang berarti situasi 
historis bisa menjadi inspirasi. 

2. Kampung-kampung di klaster Melayu mulai 
kehilangan identitasnya seiring dengan 
bertambahnya bangunan beton dan/atau 
pengaspalan jalan di ruang publik dan ruang 
privat. Hal tersebut juga membuat kampung 
menjadi lebih rawan banjir.

Beberapa bangunan yang dibangun oleh perusahaan 
pertambangan timah kolonial Belanda (Bangka Tin 
Winning Bedrijf, BTW) menjadi fitur-fitur kota yang 
paling mengesankan. Kombinasi  antara karakter 
multi-etnis, lada putih Muntok, beberapa kerajinan 
tradisional – termasuk kain Cual atau kain tenun 
tradisional – dan perhatian yang semakin besar terkait 
aset historis telah membuat Muntok mendapatkan 
pengakuan sebagai Kota Pusaka Bangka Barat 
(dideklarasikan pada tanggal 17 Desember 2013). 

Konsultasi dengan pemangku kepentingan dan 
masyarakat sangat membantu dalam menentukan 
nilai mana yang harus dilindungi untuk transmisi dan 
pembangunan di masa depan, termasuk pembangunan 
sosial ekonomi dan pariwisata.

Berdasarkan kunjungan lapangan terungkap bahwa 
terdapat beberapa bangunan bersejarah yang kosong 
yang menunggu kehidupan baru. Rumah sarang burung 
walet yang merupakan bangunan beton besar dengan 
‘fasad buta’ – memiliki dampak negatif terhadap 
lingkungan dan kontras dengan wajah kota bersejarah.  
Sungai (Gambar F.9) dan laut, aset alam yang terkait 
langsung dengan kehidupan sehari-hari di masa lalu, 
mengalami pencemaran akibat penambangan timah. 

Gambar F.9. Bagaimana menghubungkan kembali sungai purba (Mentok Tawar) dengan masyarakat merupakan tantangan penting yang harus 
dihadapi di kota ini (Sumber: Timmer, 2018). 



49

Metode Pemindaian Cepat Lanskap Kota Bersejarah
Buku Panduan untuk Dosen di Indonesia

Semua hal tersebut menghasilkan tantangan dan 
peluang sebagai berikut:

Tabel F.3. Tantangan dan peluang.

Tantangan Peluang

Bangunan terbengkalai/kosong
Sungai (pencemaran lingkungan, limbah penambangan 

timah, dll.)
Sungai (dihubungkan kembali dengan masyarakat)

Penanganan limbah
Pelabuhan dan laut (lingkungan)

Panorama laut
Pertumbuhan pertambangan timah yang berkelanjutan

Sarang burung walet

Industri perikanan
Kota hijau (kampung)

Pelabuhan/bandar bersejarah
Pembangunan kembali lubang penambangan

Panorama laut
Penambangan timah

Kohesi sosial
Ruang terbuka untuk komunitas

Komunitas kreatif
Keanekaragaman budaya dan pembeda antar-area 

perkotaan 
Timah sebagai produk wisata

Sarang burung walet
Rekreasi pantai
Sejarah nasional

Lada putih Muntok
Lanskap hijau alami

Taman kota (dirancang untuk bagian klaster Eropa)

Penerjemahan
Durasi : 8 jam (1 hari x 8 jam)
Metode : kuliah, pengumpulan data/
   observasi/wawancara, 
   dokumentasi, diskusi, analisis/
   sintesis, presentasi
Narasumber  : Perwakilan pemerintah dan 
   masyarakat lokal

Tahap selanjutnya dalam lokakarya difokuskan pada 
penerjemahan data yang telah dianalisis menjadi visi 
dan prinsip untuk membangun Muntok di masa depan. 
Hal ini melibatkan pusaka bendawi Muntok, khususnya 
narasi tentang aspek kehidupan masyarakat dan 
lingkungannya. Selama proses eksplorasi, mahasiswa 
mempelajari  bahwa narasi Muntok dapat memainkan 
peran kunci dalam pembangunan kota di masa depan.
 
Sebagai langkah awal dalam merumuskan visi, para 
mentor lokakarya mengarahkan mahasiswa untuk 
mengelompokkan tantangan berdasarkan peluang 
yang terkait. Kategorinya kemudian ditentukan dengan 
melihat kemungkinan solusi, yang akan menghasilkan 
tema untuk menyusun visi menjadi kalimat yang lebih 
menarik. Selama proses ini, mentor memberikan saran 
yang menginspirasi untuk merangsang terjadinya 
diskusi. Pada tahap akhir, mentor dan mahasiswa 

mengevaluasi kembali visi dan memutuskan visi 
tersebut mencakup elemen-elemen berikut:

• Pusaka sebagai katalis untuk pembangunan
• Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat 

yang berkelanjutan
• Mengembalikan sungai ke kota
• Pembangunan kembali tepi laut
• Pembangunan kembali pemandangan alami/hijau
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Gambar F.10. Perumusan visi berdasarkan analisis mahasiswa
(Sumber: Arifin, Dranie, Hanum, Hervando, Krista, Muthmainnah & Rifka, 2018).
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Tabel F.4. Visi dan prinsip kelompok 1.

Tabel F.5. Visi dan prinsip kelompok 2.

Visi Prinsip

• Pusaka sebagai katalis untuk pembangunan • Penggunaan kembali bangunan bersejarah dan 
lingkungan sekitarnya secara adaptif sesuai dengan 
nilai sejarah.

• Menggunakan narasi Muntok sebagai sumber 
inspirasi.

• Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat 
yang berkelanjutan

• Mengakomodasi dan mengembangkan aset budaya 
Muntok (timah, perikanan, lada putih, kue, sejarah 
nasional, dan kain tradisional).

Vision Principle

• Mengembalikan sungai ke kota • Meningkatkan kualitas sungai dan ekosistem 
sekitarnya, meningkatkan kualitas hidup, dan 
menghidupkan kembali hubungan dan fungsi fisik 
historis. 

• Pembangunan kembali tepi laut • Pembangunan kembali pelabuhan tua dan 
pemukiman tradisional di sekitar pantai untuk 
tujuan rekreasi.

• Memelihara pemandangan terbuka ke laut, 
cakrawala Muntok, dengan panorama Menumbing 
sebagai latar belakang.

• Pembangunan kembali pemandangan alami/hijau • Memperbaiki ekosistem (laut, darat, dan sungai), 
menghentikan penambangan timah di laut.

• Menggunakan karakter dan lanskap hijau historis 
sebagai sumber inspirasi bagi lingkungan alami dan 
terbangun. 

Para peserta selanjutnya diinstruksikan untuk 
menyusun prinsip-prinsip dasar, baik dari perspektif 
fungsional maupun spasial, yang diturunkan dari 
visi yang telah mereka kembangkan. Dalam proses 
diskusi tersebut, peserta dibagi menjadi dua 
kelompok berdasarkan spesialisasi dan latar belakang 
pendidikannya. Pembagian kelompok dan hasil 
diskusinya adalah sebagai berikut:

• Kelompok 1 (Peserta dari program Arsitektur dan Arsitektur Lanskap)

• Kelompok 1 (Peserta dari program Arsitektur dan Sejarah dan Teori Arsitektur)
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Inspirasi
Durasi  : 12 jam (1.5 hari x 8 jam)
Metode : kuliah, pengumpulan
   data/observasi/
   wawancara,  
   dokumentasi,
   diskusi, analisis/
   sintesis, presentasi
Pemangku Kepentingan : Perwakilan pemerintah 
   dan masyarakat lokal

Setelah menyusun prinsip-prinsip, langkah selanjutnya 
menurut Metode Pemindaian Cepat HUL adalah 
mengelaborasikannya menjadi ide dan proposal yang 
benar-benar bisa diimplementasikan dalam waktu 
dekat. Peserta menyusun ide dan proposal  secara 
visual menggunakan gambar, foto, dan peta, dengan 
maksud untuk menginspirasi masyarakat setempat, 
pemangku kepentingan, dan pemerintah dalam 
membangun Muntok. 

Gambar F.11. Pertemuan dengan para pemangku kepentingan dan para anggota Pansumnet untuk memaparkan hasil lokakarya
(Sumber: Dipowijoyo, 2018).

Menciptakan Dinamika
Lokakarya di Muntok didukung oleh Badan Usaha Milik Negara PT Timah Persero, Pemerintah Provinsi Bangka Belitung, 
dan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat. Kegiatan berlangsung di tempat bersejarah yaitu gedung sekolah dan Museum 
Pertambangan Timah. Wawancara peserta dengan warga senior menghasilkan data yang relevan tentang masa lalu 
Muntok, dan banyak penduduk yang sangat tertarik untuk berbagi cerita dengan peserta. Selain itu beberapa organisasi 
memberikan masukan dalam pertemuan dengan pemangku kepentingan, seperti Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, 
Komunitas Pusaka Muntok, dan Museum Timah Indonesia. 

Presentasi akhir hasil lokakarya berlangsung di bekas kantor pusat BTW (Museum Tambang Timah) dan dirangkai dengan 
seminar HUL oleh Jaringan Pelestarian Pusaka di Sumatra (Pansumnet). Seminar ini mendatangkan banyak pakar dari 
Indonesia, Malaysia, dan sekitarnya ke Muntok. WHITRAP yang berbasis di Shanghai – yaitu organisasi internasional 
dengan kepakaran HUL – mengkaji hasil lokakarya Pemindaian Cepat HUL pada seminar tersebut (Gambar 11). Peserta 
seminar bekerja dalam kelompok untuk mempertimbangkan kegiatan tindak lanjut dari hasil lokakarya. Pada akhirnya, 
pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ini menyusun deklarasi tentang HUL yang mengarah pada kerjasama dan kegiatan 
lanjutan, salah satunya dengan pembuatan buku panduan ini. 

Kegiatan ini menginspirasi banyak orang untuk mempertimbangkan lanskap kota bersejarah Muntok dan membantu 
dalam penyebaran pengetahuan dan menciptakan komitmen. Beberapa pakar lokal sudah mulai membuat tur virtual 
pusaka budaya Muntok. PT Timah Persero memperluas dukungannya untuk membuat museum di kota-kota lain di 
Bangka. Bagi pemerintah daerah, lokakarya tersebut meningkatkan pengetahuan dan kesadarannya akan pelestarian dan 
pengembangan pusaka kota. Larangan membangun rumah sarang burung baru di pusat kota bersejarah diterapkan baru-
baru ini. Selain itu, lokakarya ini juga menjadi insentif untuk beberapa proyek yang dilaksanakan pemerintah daerah, 
seperti bertambahnya bangunan yang ditetapkan sebagai pusaka budaya, revitalisasi kawasan pantai (termasuk hutan 
bakau), dan proyek penanggulangan masalah banjir di bagian kota yang rendah. 
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Di hari terakhir lokakarya, para peserta 
mempresentasikan temuan awal mereka kepada 
perwakilan dari beberapa organisasi. Pemangku 
kepentingan lokal yang mengikuti presentasi ini adalah 
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Bangka Barat; Dinas 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bangka Barat; 
Dinas Perumahan, Permukiman dan Perhubungan 
Bangka Barat; Dinas Pekerjaan Umum Bangka Barat; 
Ketua Komunitas Pusaka Muntok, dan Museum Timah 
di Muntok. Diskusi setelah presentasi mengarah pada 
perspektif yang lebih komprehensif untuk rencana 
aksi yang lebih baik di masa mendatang. 

Dengan mengacu pada temuan dan prinsip-prinsip 
sebelumnya, proposal akhir meliputi: 
• Pusaka sebagai katalis pembangunan 
 Pengembangan ‘Peta baru Muntok’ yang dapat 

digunakan untuk memulai diskusi dengan para 
pemilik bangunan bersejarah dan masyarakat 
setempat merupakan program dari usulan ini. 
Tujuan utama inisiatif ini adalah menemukan 
fungsi baru untuk penggunaan kembali 
bangunan bersejarah melalui kerjasama atau 
kemitraan publik-swasta (Gambar F.12). 
Fungsi-fungsi baru tersebut harus sejalan atau 
berkaitan erat dengan fungsi-fungsi ekonomi 
vital yang ada atau narasi dari area tertentu 
di kota dimana bangunan tersebut berada.  

• Industri pariwisata berbasis masyarakat 
 Usulan ini berupa pengembangan pariwisata 

dengan berfokus pada pariwisata berbasis 
masyarakat dan aset yang berkelanjutan (Gambar 
F.13). Program ini dilakukan dengan menarik 
pengunjung yang menyukai budaya dan sejarah, 

serta menyediakan fasilitas/kegiatan untuk mereka 
dengan melibatkan masyarakat sekitar, seperti 
wisata sejarah penambangan timah, lokakarya 
pengolahan timah, produk kerajinan timah, kebun 
lada, lokakarya kuliner lada putih, wisata sejarah 
nasional, lokakarya kue, penginapan ramah 
lingkungan, dll.

• Pengembangan tepi laut
 Proposal ini merupakan pendekatan terpadu 

untuk mewujudkan tepi laut yang lebih maju yang 
akan menjadi aset kota dan dapat mengantisipasi 
perubahan iklim. Hal ini berarti menghidupkan 
kembali hubungan historis-fungsional, perbaikan 
kampung, menambah fasilitas rekreasi, dan 
menciptakan lingkungan hidup yang menarik dan 
berkelanjutan (Gambar F.14). 

• Mengembalikan Sungai ke Kota
 Gagasan ini berupa pelibatan pemangku 

kepentingan dan masyarakat setempat untuk 
membuat rencana terpadu yang mencakup 
pengelolaan air, program air bersih, penggunaan 
fungsional di sepanjang sungai dan lanskap ruang 
publik dan ruang pribadi, serta mengurangi 
penggunaan beton dan menambahkan vegetasi 
yang sesuai (Gambar F.15) untuk mengurangi efek 
pemanasan kota (urban heat island). 

• Sarang Burung ‘Hijau’
 Usulan ini berupa penghentian penambahan 

bangunan baru untuk sarang burung walet dan 
memitigasi bangunan sarang burung yang sudah 
ada agar nantinya bermanfaat bagi lingkungan 
hidup melalui perbaikan iklim dan lanskap kota 
bersejarah (Gambar F.16). 

Gambar F.12. Proposal pusaka sebagai katalis pembangunan yang diwujudkan melalui penggunaan kembali yang adaptif yang sebaiknya 
terkait dengan fungsi-fungsi pada area tersebut 

(Sumber: Arifin, Dranie, Hanum, Hervando, Krista, Muthmainnah & Rifka, 2018).
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Gambar F.13. Proposal untuk pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dan aset yang berkelanjutan 
(Sumber: Arifin, Dranie, Hanum, Hervando, Krista, Muthmainnah & Rifka, 2018).

Gambar F.14. Proposal pengembangan tepi laut dengan pendekatan terpadu 
(Sumber: Arifin, Dranie, Hanum, Hervando, Krista, Muthmainnah & Rifka, 2018).
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Gambar F.15. Proposal pengembangan sungai dan tepi sungai yang bermanfaat bagi Kota Muntok dan penduduknya 
(Sumber: Arifin, Dranie, Hanum, Hervando, Krista, Muthmainnah & Rifka, 2018).

Gambar F.16. Proposal untuk mengubah kawasan sarang burung yang ada dengan fasad hijau 
(Sumber: Arifin, Dranie, Hanum, Hervando, Krista, Muthmainnah & Rifka, 2018).
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Setelah diskusi dilakukan antara mahasiswa, mentor, 
dan pemangku kepentingan lokal, terdapat tambahan 
baru yang dimasukkan dalam proposal meliputi:

• Sejarah lisan: ‘Grandma on YouTube’ dan 
peta memori  

 Mendorong warga senior untuk mengedukasi 
generasi muda tentang abad ke-20 (masa 
penjajahan, perjuangan kemerdekaan, 
penambangan timah, kehidupan lokal, dll) di 
Muntok dengan menggunakan media sosial abad 
ke-21 dan menghubungkannya dengan tempat-
tempat (peta memori) di Muntok.   
  

• Panduan: Meningkatkan Karakter Kota 
Bersejarah Muntok

 Pelestarian dan pembangunan karakter Kota 
Muntok dengan mengintegrasikan fitur bendawi 
dan tak bendawi yang terkait ke dalam peraturan 
perencanaan kota. Misalnya prinsip-prinsip 
desain dapat ditetapkan untuk pembangunan 
baru dengan mengikuti fitur-fitur khusus 
tersebut, dan perencanaan kota dan lanskap 
lebih fokus pada pemulihan dan peningkatan 
karakter historis. 
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STUDI KASUS:
BANJARMASIN G
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Misi
Banjarmasin yang berdiri sejak tahun 1526 terletak 
di Provinsi Kalimantan Selatan. Kota ini memiliki 
luas wilayah 98 km2 dan berpenduduk sebanyak 
715.703 jiwa. Karakter lanskap kota dipengaruhi 
oleh lingkungan fluvial dan daerah rawa. Sungai dan 
kanal dengan berbagai ukuran mengalir melintasi 
wilayah Banjarmasin; oleh karena itu, Banjarmasin 
dikenal sebagai ‘Kota Seribu Sungai’. Kota pelabuhan 
ini merupakan pusat ekonomi yang penting di 
wilayah Kalimantan Selatan. Di masa lalu, penduduk 

Dengan pertumbuhan kota yang pesat serta 
situasi lingkungan lokal dan global yang dinamis, 
Banjarmasin menghadapi banyak masalah perkotaan. 
Terkait dengan lanskap kota bersejarah, beberapa 
tantangan yang dihadapi kota ini adalah: bagaimana 
kota sungai dapat mempertahankan karakter uniknya 
dan mendapatkan manfaat dari karakter tersebut? 

Banjarmasin sangat bergantung pada sungai yang 
menyebabkan tumbuhnya pemukiman di sepanjang 
sungai dan kanal (Damayanti, 2019). Seiring 
berjalannya waktu, pembangunan kota telah berubah 
dan orientasi kota bergeser dari sungai ke daratan. 
Namun demikian, interaksi manusia dan sungai masih 
terlihat hingga saat ini, meskipun tidak lagi intensif 
dibandingkan dengan masa lalu (Gambar G.1). 
Interaksi ini masih terlihat jelas terutama di kampung 
tepian sungai kota (Mentayani, 2015). 

Bagaimana mengelola air dari perspektif makro dan 
tingkat lanskap kota, adaptasi iklim, dan pembangunan 
berkelanjutan? Banyaknya kampung di tepi sungai 
membutuhkan perhatian khusus terkait pelestarian 
pusaka budaya, pembangunan infrastruktur, masalah 
hukum, kerja sama pemangku kepentingan, dan 
strategi implementasi. 

Gambar G.1. Beberapa gambaran tentang Banjarmasin: tengaran baru di tepi timur Sungai Martapura, Pasar Baru yang berada di darat 
sebagai simpul komersial penting di Kalimantan Selatan, pasar terapung Kuin, dan pemukiman liar di sepanjang kanal 

(Sumber: Damayanti, 2016, 2015, 2008).
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Lokakarya Pemindaian Cepat HUL dilaksanakan di 
Banjarmasin pada tanggal 27 Oktober-2 November 
2019. Lokakarya ini diselenggarakan oleh Pemerintah 
Kota Banjarmasin bekerja sama dengan RCE, Heritage 
hands-on, Institut Pertanian Bogor, Universitas Trisakti, 
dan Universitas Lambung Mangkurat, serta didukung 
oleh komunitas lokal, seperti Forum Komunitas Hijau 
dan Kakikota. Peserta lokakarya terdiri dari mahasiswa 
dan profesional muda. Mereka memiliki berbagai latar 
belakang seperti perencanaan kota, perancangan 
kota, arsitektur, arsitektur lanskap, ilmu sosial dan 
politik, hubungan internasional, serta pariwisata, 
yang menunjukkan pendekatan interdisipliner dalam 
lokakarya. 

Lokakarya berfokus pada dua topik: 
1. Pembangunan kota berbasis sungai: Bagaimana 

pusaka budaya dan identitas kota yang 
terkait dengan sungai dapat menjadi sumber 
inspirasi bagi pembangunan kota terpadu di 
Banjarmasin?

Lokasi : ‘Rumah Anno’ di tepi Sungai 
  Martapura 
Jadwal : 27 Oktober – 2 November  

 2019 
Durasi : 36 jam, tidak termasuk satu 
  hari program pra-lokakarya 

Gambar G.2. Para mentor, peserta, dan panitia lokal pendukung di tempat lokakarya ‘Rumah Anno’ 
(Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banjarmasin, 2019).

2. Revitalisasi kota tepi sungai: Bagaimana kota 
menghadapi tantangan dari area tepi sungai 
tersebut, dan bagaimana area ini dapat menjadi 
aset bagi pembangunan Banjarmasin di masa 
depan? 
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Meskipun lokakarya di Muntok dan Banjarmasin 
menerapkan metode yang sama, terdapat beberapa 
perbedaan dalam pelaksanaannya. Skala kota 
Banjarmasin lebih besar dan pesertanya juga lebih 
banyak dibandingkan lokakarya Muntok. Kondisi 
fisiknya juga berbeda; Muntok memiliki bentukan  
lahan berbukit, sedangkan Banjarmasin datar 
dengan banyak sungai dan kanal. Secara historis, 
pertumbuhan kota terjadi terutama di sepanjang 
sungai dan membentuk pemukiman atau kampung di 
Banjarmasin. Melihat kondisi tersebut, dan dipadukan 
dengan isu pusaka kota di kota Banjarmasin, para 
mentor memutuskan untuk berfokus pada empat 
kampung tepi sungai, termasuk lokasi pasar, sebagai 
area studi. Selanjutnya, peserta dikelompokkan 
berdasarkan area studi dan mempertimbangkan latar 
belakang peserta untuk menjaga keragaman di setiap 
kelompok. 

Eksplorasi
Durasi : 16 jam (2 hari x 8 jam)
Metode : kuliah, observasi lapangan,  

 wawancara, kajian pustaka 
  (tugas pra-workshop), 
  diskusi kelompok, kerja 
  studio, presentasi
Narasumber  : Pakar lokal, masyarakat lokal  

 terkait studi kasus

Eksplorasi merupakan hal mendasar bagi peserta 
untuk memahami karakter area studi dan membantu 
mereka dalam menganalisa potensi dan kendalanya 
secara fisik, sosial budaya, dan ekonomi. Dalam 
lokakarya, peserta melakukan fase eksplorasi dengan 
tiga cara: melalui penugasan pra-lokakarya sebelum 
lokakarya, melalui kuliah yang disampaikan oleh 
beberapa ahli selama lokakarya, dan survei lapangan.

Sebelum lokakarya, para mentor memberikan tugas 
kepada peserta untuk mendeskripsikan karakter 
Banjarmasin serta hal-hal penting dan menarik dari 
kota yang mungkin terkait dengan masa lalu, masa 
kini atau masa depan. Untuk membantu peserta 
menyelesaikan tugas, mentor memberikan berbagai 
materi kepada peserta, seperti literatur yang relevan 
terkait sejarah kota Banjarmasin, peta sejarah, dan 
foto-foto lama kota. Dengan keragaman latar belakang 
akademik peserta, isu yang diangkat pun beragam 
(Gambar G.3) – misalnya arsitektur tradisional rumah 
tepi sungai, kampung tepi sungai, dan budaya berbasis 
sungai seperti pasar terapung dan rumah terapung 
atau lanting. 

Gambar G.3. Presentasi tugas pra-lokakarya oleh peserta (Sumber: Damayanti, 2019).
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Para mentor memilih empat kampung untuk studi 
kasus (Gambar G.4): Kampung Seberang Masjid 
(Gambar G.5), Kampung Kelayan (Gambar G.6), 
Kampung Sungai Jingah (Gambar G.7), dan Pasar 
Lama-Kampung Arab (Gambar G.8). Pemilihan 

kampung ini didasarkan pada beberapa pertimbangan: 
nilai sejarah dan budaya dimana Pemerintah Kota 
memasukkan keempat kampung tersebut sebagai 
lokasi bersejarah dalam kota pusaka, berdasarkan 
kekhasan dan ketersediaan data. 

Gambar G.4. Lokasi empat area studi (Sumber:  BAPPEKO Banjarmasin, 2009 diadaptasi oleh penulis).

Gambar G.5. Kampung Seberang Masjid: rumah panggung di tepi sungai dan rumah dengan arsitektur dekoratif dari kayu 
(Sumber: Damayanti, 2016, 2019).
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Gambar G.6. Kampung Kelayan di muara sungai: pasar beras (kiri) dan bekas rumah Saudagar Tionghoa (kanan) 
(Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banjarmasin, 2019; Damayanti, 2018).

Gambar G.7 Kampung Sungai Jingah: bangunan arsitektur dari kayu dan Pasar Akhir Pekan Sasirangan
(Sumber: Damayanti, 2014; Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banjarmasin, 2019).

Sebelum peserta menjelajahi area studi, mereka 
melakukan perjalanan dengan perahu untuk 
mendapatkan wawasan tentang Kota Sungai 
Banjarmasin. Mereka juga menghadiri kuliah dari 
para pakar lokal yang membahas tentang pemukiman 
tepi sungai dari waktu ke waktu dan sejarah 
kota Banjarmasin. Kuliah ini membantu peserta 
mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang 
karakter Kota Banjarmasin. Langkah selanjutnya 
adalah kunjungan lapangan dimana peserta melakukan 
observasi lapangan dan mewawancarai penduduk 
lokal termasuk para pedagang (Gambar G.9). Dari 
proses ini, peserta mengumpulkan data dari berbagai 
sumber dalam beragam bentuk.

Berdasarkan studi pustaka, ceramah, dan kunjungan 
lapangan, masing-masing kelompok merumuskan 
elemen-elemen utama yang membentuk karakter 
lanskap kota dan kampung, baik secara bendawi 
maupun tak bendawi (narasi). Di tingkat kota, semua 
kelompok menilai posisi lokasi studi mereka dalam 
konteks kota yang lebih luas. Kelompok 1 menyoroti 
sungai, dermaga, dan pemukiman kota, serta Sasirangan 
(sejenis kain celup rintang lokal, batik) dan budaya 
kuliner tradisional sebagai aset penting. Kelompok 2 
memperhatikan asal-usul tapak yang terkait dengan 
lingkungan fisik. Kelompok 3 membangun narasi 
berdasarkan empat ciri utama kampung (yaitu, aspek 
agama, sejarah saudagar kaya, budaya kuliner, dan 

Gambar G.8. Pasar Lama-Kampung Arab terletak di tepi selatan Sungai Kuin (Sumber: Damayanti, 2016, 2019).
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Tabel G.1. Tantangan dan peluang per kelompok.

Kelompok/Lokasi Tantangan Peluang

Kelompok 1
Seberang Masjid

• Masalah terkait kelestarian Sasirangan 
dan budaya kuliner tradisional

• Pembangunan kampung yang tidak 
direncanakan

• Rumah baru dan perluasan rumah 
(terutama arsitektur modern)

• Pasokan air yang tidak memadai 
terkadang memaksa warga untuk 
menggunakan air sungai

• Permasalahan terkait sungai: 
pencemaran akibat produksi Sasirangan 
dan limbah domestik, serta erosi di tepi 
sungai

• Sasirangan sebagai daya tarik dan 
identitas kampung  

• Pelibatan masyarakat, khususnya 
anak muda yang tampaknya belum 
bersemangat untuk berpartisipasi, dalam 
pelestarian Sasirangan dan budaya 
kuliner Banjar 

• Kampung yang terencana dengan 
baik dan pelestarian bangunan pusaka 
budaya meningkatkan karakter lokal dan 
menciptakan daya tarik

• Koneksi ruang terbuka kampung dan 
perumahan dengan sungai

Kelompok 2
Kelayan

• Masalah lingkungan yang disebabkan 
oleh permukiman kumuh  

• Kurangnya kesadaran masyarakat 
tentang perlindungan pusaka budaya

• Bangunan baru (misalnya blok 
rusunawa 5 lantai) yang tidak sesuai 
dengan karakter sejarah kota dan gaya 
hidup penduduk

• Konflik regulasi antara pembangunan 
siring (jalur pejalan kaki di sungai) dan 
destinasi wisata sungai

• Pendekatan yang tidak efektif dari 
pemerintah ke penduduk setempat

• Program pemerintah untuk 
membersihkan sungai secara rutin, 
seperti ‘Program Bersih Sungai’

• Masyarakat kota melakukan sosialisasi 
tentang lingkungan yang bersih

• Rencana pembangunan siring dan 
penguatan sungai

• Kampung Kelayan dikenal sebagai pasar 
beras Kota Banjarmasin

• Rumah kayu Banjar sebagai salah satu 
karakteristik kampung

Kelompok 3
Sungai Jingah

• Peraturan untuk melindungi bangunan 
pusaka budaya

• Insentif atau dukungan keuangan dari 
pemerintah

• Kurangnya papan nama dan penanda 
jalan

• Aksesibilitas dan transportasi umum
• Kurangnya vegetasi dan area hijau, 

terutama di tepi sungai
• Kurangnya pengelolaan limbah (industri 

dan air limbah)

• Tersedianya akomodasi (homestay atau 
Airbnb)

• Penggunaan kembali secara adaptif 
bangunan-bangunan bersejarah

• Membangun konektivitas antara 
tengaran yang ada dengan ruang publik

• Dermaga untuk mengunjungi bangunan 
bersejarah

• Menanam pohon jingah sebagai bagian 
dari identitas asli 

Kelompok 4 
Pasar Lama-K. Arab

• Kurangnya keterlibatan emosional 
masyarakat dengan sungai

• Polusi sungai
• Penurunan jumlah pelanggan pasar 

tradisional
• Identitas kampung yang kurang jelas

• Lokasi strategis di area tepi sungai
• Ruang publik terbuka hijau
• Identitas historis Pasar Lama sebagai 

pasar darat pertama
• Infrastruktur historis yang berkaitan 

dengan sungai

Sasirangan). Kelompok 4 menggunakan sejarah Pasar 
Lama dan Kampung Arab, termasuk lokasi area studi 
di tepi sungai yang strategis. 

Sebagai bagian dari fase eksplorasi, setiap kelompok 
menganalisa tantangan dan peluang setiap 
lokasi (Tabel G.1). Langkah ini dilakukan dengan 

mempertimbangkan pusaka kota dan isu-isu lain yang 
ditemukan di area studi, termasuk kesadaran dan 
partisipasi masyarakat, peluang ekonomi, sanitasi dan 
masalah lingkungan. Peserta membutuhkan waktu 
yang cukup lama untuk memperoleh dan menilai data 
dari konteks yang berbeda. 
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Penerjemahan
Durasi : 4 jam (0.5 hari x 8 jam) 
Metode : Kuliah, diskusi kelompok,  

 presentasi

Penerjemahan merupakan fase penting metode 
Pemindaian Cepat HUL untuk mengubah tantangan 
dan peluang menjadi visi dan prinsip-prinsip (Tabel 
G.2). Fase ini sangat dibutuhkan bagi peserta 
saat merumuskan perspektif yang relevan dalam 

memecahkan masalah yang dihadapi kota dan 
area tertentu di kota, serta merumuskan prospek 
pembangunan. Dalam lokakarya, para mentor 
meminta peserta untuk mendefinisikan sebuah 
visi, dengan mempertimbangkan kondisi pada 
tingkatan kota dan area tertentu kota dalam hal ini 
tapak yang menjadi studi kasus. Saat membuat visi, 
mereka diinstruksikan untuk menjadikan elemen 
spasial dan fungsional sebagai panduan dasar dalam 
mengembangkan proposal untuk pembangunan di 
masa mendatang.

Tabel G.2. Visi dan prinsip-prinsip setiap kelompok.

Visi Prinsip

Kelompok 1 (Seberang Masjid)

Revitalisasi pusaka untuk 
mewujudkan kota yang 
berkelanjutan

• Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam revitalisasi pusaka 
melalui pendampingan kelompok pemuda sadar pariwisata terkait pentingnya 
pelestarian pusaka untuk identitas Banjarmasin

• Menerapkan karakter Banjarmasin, menggunakan unsur alam dan budaya, di 
berbagai ruang publik

• Menegakkan peraturan tentang pelestarian bangunan bersejarah

Pengembangan ruang terbuka 
hijau-biru untuk mengembalikan 
citra kota sungai

• Menerapkan pendekatan waterfront untuk pemanfaatan dan pengelolaan bantaran 
sungai

• Memperbaiki ekosistem perairan dan daratan
• Mengembalikan identitas kota terkait dengan sungai

Pembangunan area publik • Mendorong pemerataan penduduk di wilayah perkotaan
• Sistem pengelolaan sampah yang ramah lingkungan (daur ulang, penggunaan 

kembali, dll.)

Kelompok 2 (Kelayan)

Penguatan identitas kampung 
melalui pembangunan berbasis 
pusaka budaya

Budaya:
• Pencitraan kota dengan elemen pusaka potensial (aspek simbolik, fungsional, 

emosional, historis dan politik)
• Mengidentifikasi bangunan pusaka budaya
• Mempertahankan pemandangan kota dengan membatasi ketinggian bangunan
• Melestarikan rumah adat dengan strategi adaptasi
Ekologis:
• Memperbaiki pengelolaan sampah
• Mengedukasi masyarakat melalui Program Indonesia Sehat

Revitalisasi sungai sebagai citra 
kota

Budaya:
• Melestarikan dan mengembangkan sistem transportasi berbasis sungai
Ekologis:
• Memperkenalkan pengelolaan sungai berdasarkan konsep berkelanjutan (ekonomi, 

sosial, budaya)

Gambar G.9. Observasi dengan perahu dan wawancara dengan pedagang lokal untuk mengumpulkan data (Sumber: Timmer, 2019).
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Visi Prinsip

• Menghidupkan kembali sungai-sungai kecil 
• Meningkatkan manajemen mitigasi bencana
• Melestarikan spesies asli

Kelompok 3 (Sungai Jingah)

Identitas sungai dan kampung 
tepi sungai sebagai faktor kunci 
pembangunan

• Menggunakan narasi budaya sungai sebagai inspirasi utama pembangunan kota
• Memperkenalkan sistem pengelolaan sungai yang memadai (peraturan 

keselamatan pemukiman, pengelolaan limbah air, limbah domestik)

Pembangunan kembali area 
publik dan hijau

• Meningkatkan kualitas lingkungan melalui desain lanskap berkonsep ‘hijau’
• Membangun kembali ruang terbuka bagi masyarakat lokal berdasarkan konsep 

hijau

Konektivitas antara infrastruktur 
darat dan sungai (aksesibilitas)

• Menyesuaikan ketinggian konstruksi jembatan yang mendukung mobilitas perahu
• Pembangunan jalur pejalan kaki di sepanjang sungai (siring)
• Membuat titik drop-off (menurunkan barang/penumpang) dari transportasi darat 

ke transportasi sungai (halte ke dermaga)

Pembangunan pariwisata pusaka 
berbasis masyarakat yang 
berkelanjutan

• Memperkuat peraturan pemerintah tentang revitalisasi dan pelestarian pusaka
• Mewujudkan pemanfaatan kembali bangunan pusaka budaya secara adaptif 

(komersial,  penggunaan campuran, tujuan wisata)
• Meningkatkan kesadaran masyarakat akan budaya kota yang berbasis sungai
• Menciptakan keterlibatan masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan 

terkait pembangunan kampung

Kelompok 4 (Pasar Lama-K. Arab)

Pemulihan fungsi sungai sebagai 
penggerak ekonomi Banjarmasin

• Pemanfaatan sungai dan tepi sungai sebagai ruang publik dan hidup, termasuk 
pasar berorientasi sungai

Kota hijau dengan sistem 
pengelolaan air dan limbah yang 
terintegrasi dengan baik

• Membangun sistem daur ulang sampah organik di sungai dan tepi sungai

Pengembangan kota berbasis 
pasar-kampung

• Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta keterlibatan masyarakat

Menciptakan Dinamika
Lokakarya di Banjarmasin didukung oleh Pemerintah Kota Banjarmasin, Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, 
Kakikota Banjarmasin (LSM yang berkomitmen untuk bersama mewujudkan ide-ide warga untuk ruang kota), dan Forum 
Komunitas Hijau (FKH) Banjarmasin. Lokakarya dilangsungkan di jantung kota, yaitu Rumah Anno, rumah bersejarah yang 
terletak di tepi sungai, yang baru saja dipugar dan saat ini berfungsi sebagai pusat informasi. Pada awal lokakarya, Walikota 
Banjarmasin memaparkan visinya tentang kota, dan Pemerintah Kota Banjarmasin menyelenggarakan kunjungan lapangan 
dan menjelaskan lebih lanjut tentang proyek-proyek mereka. Peserta lokakarya melakukan wawancara selama survei 
lapangan, dan masyarakat setempat sangat tertarik untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan kebutuhan mereka.

Beberapa organisasi membantu atau memberikan masukan berharga dalam kegaitan pertemuan dengan pemangku 
kepentingan, seperti FKH, Bank Indonesia, Universitas Lambung Mangkurat, pakar perkotaan, dan pemerintah provinsi 
(Gambar G.10). Bank Indonesia telah menunjukkan minat untuk berinvestasi di salah satu ide lokakarya, dan opsi untuk 
tindak lanjutnya sedang dijajaki. Di akhir lokakarya, hasil awal dipresentasikan kepada Walikota Kota Banjarmasin. Juga 
diadakan pameran kecil hasil lokakarya yang dipertunjukkan ke seluruh kota. Peserta lokakarya mendapat manfaat secara 
pribadi karena beberapa di antaranya terinspirasi untuk melanjutkan pendidikan terkait pusaka kota, melakukan proyek 
perencanaan terkait pusaka budaya di tempat lain, dan peserta lainnya telah menerapkan metode ini di proyek lain. 

Terinspirasi dari lokakarya tersebut, para peserta lokal membentuk komunitas pusaka yang didukung oleh Tim Pusaka 
Kota Banjarmasin sebagai bagian dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin. Tim ini merupakan kerjasama 
antara pemangku kepentingan dan universitas setempat. Oleh karena itu, lokakarya menyatukan beberapa organisasi dan 
mendorong mereka untuk mulai bekerjasama. Selain itu, dengan melibatkan masyarakat lokal dalam lokakarya, masyarakat 
menjadi lebih bersemangat dan percaya diri untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek pusaka kota. Lokakarya ini juga 
mendorong lebih banyak perhatian pada pemrioritasan pusaka sebagai salah satu isu utama dalam kegiatan perencanaan 
kota. Sebagai contoh, konservasi dan pengembangan kampung Sungai Jingah yang merupakan proyek pemerintah melalui 
inisiasi penggunaan (kembali) bangunan pusaka lama dan pembangunan galeri terapung di tepi sungai kampung. 
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Figure G.10. Discussion with stakeholders and final presentation with exhibition posters (Source: Timmer, 2019; Damayanti, 2019).

Inspirasi
Durasi  : 18 jam 
   (2.25 hari x 8 jam)
Metode  : Kuliah, kerja studio, 
   presentasi, forum 

  diskusi, pameran
Pemangku Kepentingan : Perwakilan masyarakat
   setempat, aparat
    pemerintah, pakar lokal, 
   profesional

Semua kelompok mentransfer ide-ide mereka secara 
visual melalui sketsa, diagram,  gambar, referensi gambar, 
denah situs, dan gambar potongan menggunakan peta 
dan animasi 3D dengan tujuan memberikan materi 
yang dapat menginspirasi masyarakat. Kelompok-
kelompok tersebut mempresentasikan hasil mereka 
dalam forum diskusi sebagai bagian dari pertemuan 
dengan pemangku kepentingan. Peserta dan 
pemangku kepentingan bertukar pikiran, dimana 
peserta menerima komentar dan umpan balik yang 
berguna untuk memperbaiki proposal mereka. Setelah 
merevisi proposal, peserta menyiapkan presentasi 
akhir dan poster. Poster-poster itu kemudian dipajang 
di galeri Menara Pandang, yang terletak di sebuah 
bangunan tengaran modern di tepi Sungai Martapura. 
Proposal akhir untuk masing-masing kelompok adalah 
sebagai berikut: 

Kelompok 1: Kampung Seberang Masjid
Kelompok 1 berpandangan bahwa pusaka budaya 
Sasirangan dan kuliner tradisional sebagai sumber 
inspirasi utama dalam pengusulan kampung. Mereka 
mengelaborasi pengembangan kegiatan pariwisata 
yang ada, pemberdayaan masyarakat dan perbaikan 
lingkungan fisik, khususnya di tepi sungai. Mereka 
menganggap kampung ini menarik untuk dimasukkan 
sebagai bagian dari tempat wisata yang disinggahi 

kapal wisata susur sungai. Wisatawan dapat merasakan 
daya tarik utama di kampung ini dengan menjelajahi 
produksi Sasirangan dan mencicipi budaya kuliner 
tradisional Banjar atau wadai. 

Dalam proposal tersebut, Kelompok 1 
mengembangkan program yang secara garis besar 
terdiri atas pelibatan masyarakat dalam pelestarian 
Sasirangan, kuliner dan, di saat yang sama, peningkatan 
kualitas lingkungan (Gambar G.11). Program pertama 
berfokus pada peningkatan keterlibatan pemuda 
lokal dalam produksi dan promosi festival kampung. 
Untuk peningkatan kualitas lingkungan, kelompok ini 
mengusulkan pengelolaan pembuangan air limbah 
dari produksi Sasirangan dengan menggunakan 
aquabiofilter. Mereka juga mengusulkan pengembangan 
ruang terbuka hijau dengan menerapkan penghijauan 
vertikal untuk mengatasi keterbatasan ruang 
terbuka dan peremajaan bangunan dengan pola 
Sasirangan untuk meningkatkan identitas kampung, 
dikombinasikan dengan penataan ruang tepi sungai, 
yang akan diterapkan khususnya di sekitar tepi sungai, 
termasuk desain kafe terapung untuk mendukung 
kegiatan kuliner dan bengkel Sasirangan yang 
terintegrasi dengan instalasi aquabiofilter. 
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Gambar G.11. Bagian dari proposal pembangunan berkelanjutan di Kampung Seberang Masjid 
(Sumber: Farhana, Izzati, Paramita, Pardomuan & Rahman, 2019).
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Kelompok 2: Muara Kampung Kelayan
Kelompok 2 mengusulkan revitalisasi kampung tepi 
sungai sebagai strategi mereka. Mereka menyarankan 
untuk mengintegrasikan penguatan identitas Kampung 
Kelayan (bangunan dan gaya hidup tradisional) dan 
pelestarian sistem transportasi sungai secara langsung 
(Gambar G.12). Untuk mengimplementasikan ide-
idenya, Kelompok 2 mengembangkan empat program: 

1. Rancangan penguatan tepi sungai yang 
mempertimbangkan pengembangan pasar beras 
Kelayan sebagai bagian dari pelestarian pusaka 
budaya kota. 

2. Penataan kembali tatanan sekitar bangunan 
rusunawa yang ada sebagai respon untuk 
meningkatkan kualitas visual dengan meminimalkan 
degradasi identitas Muara Kelayan.

3. Program revitalisasi kampung terkait perumahan 
dan pemukiman tradisional, sanitasi, dan 
pengelolaan sampah yang dalam pelaksanaannya 
harus melibatkan penduduk setempat. 

4. Mengembangkan sistem transportasi sungai 
terpadu yang memperhatikan kebutuhan 
transportasi umum dan wisata susur sungai di 
Kampung Kelayan. Untuk mendukung wisata susur 
sungai di kota, kelompok ini merancang dua rute 
untuk wisata perahu Kampung Kelayan: eksplorasi 
Kelayan dan eksplorasi aset bersejarah terkait 
beras di sepanjang sungai yang akan diintegrasikan 
dengan titik pemberhentian di darat yang ada 
saat ini dan yang akan diusulkan. Hal ini dapat 
mendorong pembangunan sosial ekonomi seluruh 
kawasan. 

Sebagai bagian dari Program Revitalisasi Kampung, 
strategi implementasi mencakup kerangka kerja 
jangka pendek dan menengah. Pentahapan  kerangka 
kerja tersebut difokuskan pada program perumahan 
dan revitalisasi sungai, yang dibagi menjadi beberapa 
program khusus. Kelompok ini juga mengusulkan 
skenario pelibatan langsung pemangku kepentingan 
untuk mewujudkan implementasi program. 

Gambar G.12. Bagian dari proposal revitalisasi Kampung Kelayan
(Sumber: Imara, Indriyani, Karina, Luthfiana, Maulana & Saraswati, 2019).
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Kelompok 3: Kampung Sungai Jingah
Mengingat terbatasnya waktu, Kelompok 3 memilih 
prinsip-prinsip tertentu dalam membuat proposal 
mereka. Kelompok 3 mendefinisikan elemen pertama 
dari visi mereka yaitu ‘Identitas sungai dan kampung 
tepi sungai sebagai titik kunci untuk pembangunan’ 
sebagai titik awal untuk merancang program yang 
menggabungkan elemen-elemen lain dari visi mereka. 
Hal ini diwujudkan dengan mengusulkan program 
wisata pusaka menggunakan narasi kampung sebagai 
sumber inspirasi utama (Gambar G.13). Secara spasial, 
mereka membagi kampung menjadi dua zona inti yang 
menggambarkan nilai pusaka kampung. Zona satu, 
meliputi kampung Saudagar (atau kampung saudagar 
kaya) dan situs keagamaan, diidentifikasi untuk 
penggunaan kembali yang adaptif dan konservasi 
rumah tradisional. Zona lainnya, desa Sasirangan, 
berfokus pada konservasi dan pengembangan pusaka 
industri terkait Sasirangan. Zona tema berbasis 
budaya sungai ini adalah prinsip utama pembangunan 
untuk meningkatkan identitas kampung dan 

mengartikulasikan identitas Banjarmasin sebagai kota 
sungai. 

Kelompok 3 menyarankan bahwa strategi implementasi 
harus melibatkan masyarakat lokal dalam proses 
pengambilan keputusan pembangunan kampung. 
Untuk itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, 
masyarakat setempat, dan industri. Kelompok 3 juga 
merancang program peningkatan kualitas lingkungan 
dengan menciptakan ruang terbuka hijau publik, 
mulai dari halaman depan, pekarangan rumah, hingga 
koridor jalan. Program ini juga mencakup pemugaran 
rumah tradisional tua di sepanjang Sungai Martapura 
sebagai aset pusaka kampung. Desain lain untuk 
pengembangan adalah membangun titik drop-off (naik 
turun barang/penumpang). Titik ini akan menjadi 
penghubung transisi dari transportasi darat ke 
transportasi sungai (halte ke dermaga) di kampung 
dengan mengintegrasikan dek yang dimiliki rumah-
rumah tepi sungai. 

Gambar G.13. Bagian dari proposal pembangunan Kampung Sungai Jingah berbasis masyarakat
(Sumber: Al Syahrin, Halim, Hanifati, Natawiguna & Rafsanjani, 2019).
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Kelompok 4: Pasar Lama
Kelompok 4 berfokus pada Pasar Lama dalam 
menyusun proposal untuk pembangunan masa depan. 
Pasar Lama adalah salah satu pusat ekonomi bersejarah 
yang penting di Banjarmasin. Secara historis, pasar 
dapat diakses dari sungai dan darat, tetapi kini telah 
kehilangan aktivitas yang berhubungan dengan sungai. 
Kondisi pasar bahkan mengalami penurunan, terutama 
disebabkan oleh pencemaran sungai dan kurangnya 
kesadaran masyarakat terhadap lingkungan. 

Kelompok ini memutuskan untuk menekankan 
keberadaan Pasar Lama sebagai pusat ekonomi tepi 
sungai dalam konteks pelestarian dan pembentukan 
identitas. Hal ini akan menguntungkan kegiatan 
pedagang dan kemungkinan menarik pengunjung baru.

Untuk mendukung gagasan tersebut, rancangan 
yang diusulkan meliputi perbaikan infrastruktur dan 
pemberdayaan masyarakat yang meliputi: 
- Perbaikan batang sebagai infrastruktur yang 

memfasilitasi akses sungai-darat sekaligus berfungsi 
sebagai area publik pasar. Batang adalah panggung 
kayu yang secara tradisional digunakan sebagai 
toilet, untuk mencuci, memuat barang, dan 

berinteraksi dengan pedagang yang berjualan di 
sungai.

- Penggunaan jukung perahu kecil tradisional – dalam 
program sanitasi.

Untuk rencana implementasi, Kelompok 4 menyusun 
strategi melalui skema tahapan pembangunan yang 
melibatkan masyarakat secara langsung (Gambar G.14). 
Pertama, kegiatan yang penting adalah pendidikan, 
penyadaran, dan peningkatan pengetahuan, yang 
disertai pembangunan fisik, misalnya kawasan pasar 
tepi sungai. Mereka mengusulkan nama lokal untuk 
program tersebut: Program Banjar Barasih. Program 
ini melibatkan tiga kegiatan, yaitu: 1) Memanfaatkan 
setiap kegiatan transportasi sebagai kesempatan 
untuk membersihkan sungai; 2) Membantu penduduk 
lokal dan wisatawan untuk terlibat dan berinteraksi; 
dan 3) Melengkapi setiap kendaraan transportasi 
air dengan sistem penyaringan air sederhana. Pada 
fase terakhir dari strategi kelompok ini, fokus akan 
bergeser ke tampilan fisik, dan pasar lama akan 
dikembalikan ke bentuk aslinya. Salah satu elemen 
kuncinya adalah rekonstruksi jembatan gantung yang 
pernah mendominasi lanskap kota, yang berpotensi 
menjadi ikon kawasan tersebut. 

Gambar G.14. Bagian dari proposal pembangunan berkelanjutan Pasar Lama (Sumber: Anggun, Bakti, Hairini, Sancoyo & Wulandari, 2019).
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Pendekatan HUL

Pemindaian Cepat HUL 

Literatur yang relevan terkait dengan pengaplikasian pendekatan HUL, pencarian data, dan pelaksanaan penelitian 
historis dalam konteks Indonesia, serta informasi lain yang mungkin dapat membantu dalam melakukan Pemindaian 
Cepat HUL, tersedia di bawah ini. 

World Heritage Papers (No. 27),
“Managing Historic Cities”
UNESCO, 2010. 

https://whc.unesco.org/en/series/27

Brochure: “Penjelasan tentang pendekatan
lanskap kota bersejarah” 
UNESCO, 2013.

https://whc.unesco.org/document/134895

Panduan praktis untuk rekomendasi HUL, 
“The HUL GUIDEBOOK” 
UNESCO, 2016.

http://www.historicurbanlandscape.com/index.
php?classid=5355&id=170&t=show

Teks Lengkap “Recommendation on 
the Historic Urban Landscape”
UNESCO, 2011.

http://whc.unesco.org/en/activities/638

Buku: “Reconnecting the City: The Historic 
Urban Landscape Approach and the Future of 
Urban Heritage”
F. Bandarin & R. van Oers, 2015.

Brosur: “The historic urban landscape
approach explained”
UNESCO, 2013.

http://whc.unesco.org/en/activities/727/

Brosur: “The Historic Urban Landscape 
approach in Dutch World Heritage sites”
RCE, 2018.

https://www.cultureelerfgoed.nl/publicaties/
publ icat ies /2018/01/01/hul- in-hol land.-
implementat ion-of -the-histor ic-urban-
landscape-approach-in-dutch-world-heritage-
sites

Buku: “The historic urban landscape:
managing heritage in an  urban century”
F. Bandarin & R. van Oers, 2012.

“Routledge Handbook on Historic Urban 
Landscapes in the Asia-Pacific”
K. Silva, 2019.

Laporan Lokakarya Pemindaian Cepat HUL 
Muntok, Bangka Barat, 2019 
“New Horizons for an Old Tin Mining Town”

https://www.cultureelerfgoed.nl/publicaties/
publicaties/2019/01/01/new-horizons-for-an-
old-tin-mining-town

Laporan Lokakarya Pemindaian Cepat HUL 
Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 2020 
“Safeguarding and rejuvenating the identity of a 
river city”

https://english.cultureelerfgoed.nl/publications/
publications/2020/01/01/safeguarding-and-
rejuvenating-the-identity-of-a-river-city
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Pencarian Data Historis Terkait Indonesia

Arsip Nasional Republik Indonesia, ANRI
Koleksi Arsip Nasional Indonesia, terdiri dari 
berbagai dokumen, foto, film, dan peta.

www.anri.go.id

Arsitektur Kolonial & Perencanaan Kota, 
Universitas Teknologi Delft
Basis data digital berisi foto, film, peta, dan 
informasi tentang arsitek dan kontraktor era 
kolonial.

http://colonialarchitecture.eu/

Badan Warisan Budaya Belanda (RCE)
Koleksi digital gambar, foto-foto bersejarah, dan 
peta yang berhubungan dengan Hindia Belanda.

https://english.cultureelerfgoed.nl/

Digging4Data
Brosur tentang bagaimana melakukan penelitian 
lingkungan terbangun Indonesia (1620-1950).

https://english.cultureelerfgoed.nl/publications/
publications/2017/01/01/digging4data

Atlas Pusaka Bersama
Basis data digital berisi informasi, peta, dan 
lukisan lokasi yang berhubungan dengan VOC 
dan WIC.

http://www.atlasofmutualheritage.nl/en/

Delpher, Perpustakaan Nasional Belanda
Basis data digital berisi dokumen lama, buku, 
majalah, dan surat kabar Hindia Belanda.

https://www.delpher.nl/

Koleksi Museum Nasional Kebudayaan Dunia
Koleksi digital berisi banyak foto dan gambar 
kota-kota di Indonesia.

https://collectie.wereldculturen.nl

Koleksi Digital, Perpustakaan Universitas 
Leiden
Koleksi peta, dokumen, arsip, dan foto. 

https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/

Pusat Dokumentasi Arsitektur (PDA) 
Koleksi Pusat Dokumentasi Arsitektur berisi 
gambar, buku, dan laporan penelitian.

http://www.pda.or.id

Het Nieuwe Instituut
Koleksi digital untuk arsitektur dan perencanaan 
kota, termasuk arsip, objek, publikasi, dan orang.

https://zoeken.hetnieuweinstituut.nl/en

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia 
(PNRI)
Perpustakaan Nasional RI menyediakan dokumen 
teks, manuskrip, cetakan, foto, dan peta.

http://perpusnas.go.id/

Koleksi Peta Sejarah Digital, Universitas 
Leiden
Salah satu koleksi peta bekas jajahan Belanda 
terbesar yang dapat diakses secara daring.

http://maps.library.leiden.edu/apps/s7#focus

Arsip Nasional Belanda
Arsip digital, dokumen, peta, dan foto, termasuk 
yang berhubungan dengan sejarah Indonesia.

https://www.nationaalarchief.nl/en/research

Sejarah Nusantara, Arsip VOC, ANRI
Basis data digital dengan arsip yang berasal dari 
periode modern awal, 1600-1800.

www.sejarah-nusantara.anri.go.id/
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Daftar Definisi
Definisi istilah-istilah ini sebagian besar didasarkan pada istilah yang terdapat di dalam teks lengkap Rekomendasi 
tentang Lanskap Kota Bersejarah (UNESCO, 2011). Selain itu, daftar ini juga mencakup definisi yang sebagian besar 
atau langsung sejalan dengan fokus Metode Pemindaian Cepat HUL.

Lingkungan Terbangun 
• Lingkungan terbangun mengacu pada sumber daya dan infrastruktur buatan manusia (versus alam) yang 

dirancang untuk mendukung aktivitas manusia, seperti gedung, jalan, taman, dan fasilitas lainnya (UNESCO, 
Recommendation on the Historic Urban Landscape, 2011).

Signifikansi Budaya 
• Signifikansi budaya berarti nilai estetika, sejarah, ilmiah, sosial atau spiritual untuk generasi masa lalu, sekarang 

atau masa depan. Signifikansi budaya terwujudkan pada tempat itu sendiri, struktur, pengaturan, penggunaan, 
asosiasi, makna, catatan, tempat terkait, dan objek terkait. Beberapa tempat mungkin memiliki berbagai nilai 
untuk individu atau kelompok yang berbeda (ICOMOS Australia, Piagam Burra, 1979).

Area Bersejarah
• ‘Area bersejarah dan berarsitektur (termasuk vernakular)’ berarti kelompok bangunan, struktur, dan ruang 

terbuka, termasuk situs arkeologi dan paleontologi, yang merupakan pemukiman manusia di lingkungan perkotaan 
atau pedesaan, yang kohesi dan nilainya diakui dari sudut pandang arkeologi, arsitektur, prasejarah, sejarah, 
estetika atau sosiokultural. Di antara ‘area’ ini, yang sifatnya sangat bervariasi, dapat dibedakan secara khusus 
sebagai berikut: tapak prasejarah, kota bersejarah, kawasan kota tua, desa dan dusun serta kelompok-kelompok 
monumental yang homogen, dan telah dipahami bahwa sesuai peraturan yang terakhir harus dilestarikan dengan 
hati-hati (UNESCO, Recommendation Concerning the Safeguarding and Contemporary Role of Historic Area, 1976). 

Area Kota Bersejarah 
• Area kota bersejarah, besar dan kecil, termasuk kota, kota kecil dan pusat atau tempat bersejarah, bersama 

dengan lingkungan alami dan buatannya. Di luar perannya sebagai dokumen kesejarahan, kawasan ini mewujudkan 
nilai-nilai budaya kota tradisional (ICOMOS, Piagam Washington, 1987).

Lingkungan (Kota) Bersejarah 
• Lingkungan bersejarah merupakan sumber daya yang harus dipertahankan untuk kepentingan generasi sekarang 

dan mendatang. Mengidentifikasi dan memahami kualitas khasnya, dan apa yang ditambahkan ke kehidupan kita, 
adalah inti dari pengelolaan lingkungan bersejarah yang berkelanjutan (Historic England, 2017).

Pendekatan Lanskap Kota Bersejarah (HUL) 
Lanskap kota bersejarah adalah area kota yang dipahami sebagai hasil dari perlapisan sejarah dari nilai-nilai dan 
atribut budaya dan alami, yang melampaui gagasan ‘pusat bersejarah’ atau ‘ansambel’ dan dalam konteks kota dan 
tatanan geografisnya yang lebih luas:
• Konteks yang lebih luas ini mencakup, terutama, topografi tapak, geomorfologi, hidrologi, dan fitur alami; 

lingkungan terbangunnya, baik yang bersejarah maupun kontemporer; infrastrukturnya di atas dan di bawah 
permukaan tanah; ruang terbuka dan tamannya; pola penggunaan lahan dan pengaturan spasial, persepsi dan 
hubungan visual, serta semua elemen lain dari struktur kota. Tercakup pula praktik dan nilai sosial dan budaya, 
proses ekonomi dan dimensi pusaka yang tak benda yang terkait dengan keragaman dan identitas.

• Definisi ini memberikan dasar untuk pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi untuk identifikasi, 
penilaian, konservasi dan pengelolaan lanskap kota bersejarah dalam kerangka pembangunan berkelanjutan 
secara keseluruhan.

• Pendekatan lanskap kota bersejarah bertujuan untuk melestarikan kualitas lingkungan manusia dan 
meningkatkan penggunaan ruang kota yang produktif dan berkelanjutan, sambil mengenali karakter dinamisnya 
dan mempromosikan keragamaman sosial dan fungsionalnya. Pendekatan ini mengintegrasikan tujuan pelestarian 
pusaka kota dan tujuan pembangunan sosial dan ekonomi. Intinya terdapat pada hubungan yang seimbang dan 
berkelanjutan antara lingkungan kota dan alami, antara kebutuhan generasi sekarang dan mendatang, dan warisan 
dari masa lalu.
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• Pendekatan lanskap kota bersejarah mempertimbangkan keragaman budaya dan kreativitas sebagai aset utama 
untuk pembangunan manusia, sosial, dan ekonomi dan menyediakan alat untuk mengelola transformasi fisik 
dan sosial dan memastikan bahwa intervensi kontemporer terintegrasi harmonis dengan pusaka di lokasi 
bersejarahnya dan dengan mempertimbangkan konteks kawasan.

• Pendekatan lanskap kota bersejarah belajar dari tradisi dan persepsi masyarakat lokal dengan tetap menghormati 
nilai-nilai komunitas nasional dan internasional (UNESCO, Recommendation on the Historic Urban Landscape, 
2011).

Pusaka Budaya Tak Bendawi 
• Pusaka budaya tak benda mengacu pada praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, dan keterampilan yang 

ditransmisikan dari generasi ke generasi dalam komunitas, yang diciptakan dan ditransformasikan secara terus-
menerus, sesuai dengan lingkungan dan interaksinya dengan alam dan sejarah (UNESCO, Convention for the 
Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, 2003). 

Tata Ruang 
• Tata ruang adalah dimensi ‘morfologis’ rancangan kota, beserta konfigurasi bentuk dan ruang kota. Apresiasi 

morfologi membantu untuk memahami pola perkembangan lokal dan proses terjadinya perubahan (Carmona, 
Heath, Oc, & Tiesdell, 2003).

• Tata ruang adalah cara suatu area ditata secara spasial dan fungsional dalam skala yang luas. Penataan ini berfokus 
pada struktur suatu area, yang terdiri dari elemen-elemen seperti infrastruktur, struktur air, pembagian area 
terbangun, tempat-tempat komunal, dan tengaran. Tata ruang suatu kawasan saling terkait dengan geomorfologinya 
dan perkembangan ekonomi dan budayanya, dan dirancang dan/atau berkembang menjadi kawasan seperti yang 
ada saat ini (Tim Penulis, 2021).

Narasi 
• Narasi menunjukan pentingnya suatu tempat; melalui cerita, orang-orang mengekspresikan identifikasi mereka 

terhadap pusaka sebagai struktur temporal yang menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan sebuah 
kota (Nigel Walter, 2014).

• Narasi yang melibatkan interaksi orang dengan lingkungannya terkait dengan fungsi atau aktivitas budaya atau 
sosial ekonomi di masa lalu dan/atau sekarang. Narasi sangat terkait dengan sejarah lisan, tradisi budaya, dan 
bentuk-bentuk pusaka tak benda lainnya. Hal ini mencakup penggunaan fungsional, cerita, peristiwa yang telah 
terjadi atau pernah terjadi di daerah tersebut dan yang mempengaruhi (telah mempengaruhi) lanskap kota dan 
karakteristik dan fitur kota. Narasi juga dapat menjadi panduan saat alur cerita berlanjut atau diperkenalkan 
kembali dalam pembangunan suatu daerah di masa depan (Tim Penulis, 2021). 

Tata letak 
• Tata letak suatu struktur, tapak atau area pusaka didefinisikan sebagai lingkungan yang ada didalamnya dan 

perluasannya yang merupakan bagian dari, atau berkontribusi pada, signifikansi dan karakter khasnya (ICOMOS 
Deklarasi Xi’an, 2015; ICOMOS Australia, Piagam Burra, 1979).

Pusaka Budaya Bendawi 
• Monumen: karya arsitektur, karya patung dan lukisan monumental, elemen atau struktur yang bersifat arkeologis, 

prasasti, gua tempat tinggal, dan kombinasi fitur-fitur, yang memiliki nilai universal yang luar biasa dari sudut 
pandang sejarah, seni atau ilmu pengetahuan.

• Kelompok bangunan: kelompok bangunan yang terpisah atau terhubung yang karena arsitekturnya, 
homogenitasnya atau tempatnya dalam lanskap, memiliki nilai universal yang luar biasa dari sudut pandang 
sejarah, seni atau ilmu pengetahuan.

• Situs: karya manusia atau gabungan karya alam dan umat manusia, dan area termasuk situs arkeologi yang 
memiliki nilai universal yang luar biasa dari sudut pandang sejarah, estetika, etnologis atau antropologis 
(UNESCO, Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, 1972).
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Tipologi 
• Tipe secara sederhana dapat didefinisikan sebagai konsep yang menggambarkan sekelompok objek yang 

bercirikan struktur formal yang sama. Tipologi bukanlah diagram spasial atau rata-rata dari daftar serial. Studi 
tipologi berusaha memetakan komposisi tipologi dari bagian-bagian (termasuk berbagai tipe jalan, gang, alun-
alun, area hijau, tempat tinggal, bangunan umum, monumen, dll.) (Moneo, 1978).

• Tipologi adalah tatanan ruang dan fungsi lingkungan fisik ke dalam pola dan ciri khas dari tata ruang kota. Hal 
ini mencakup struktur kota serta penampilan arsitektural. Gagasan di balik tipologi adalah untuk mengenali 
karakter khas suatu area kota secara keseluruhan, sebagai kebalikan dari menganggap area terbangun sebagai 
kumpulan objek individu (Tim Penulis 2021).

Pelestarian Kota
• Pelestarian kota tidak terbatas pada pelestarian bangunan tunggal. Konsep ini memandang arsitektur sebagai 

salah satu elemen dari keseluruhan tatanan kota, sehingga arsitektur menjadi disiplin yang kompleks dan 
beragam. Dengan demikian, menurut definisi, pelestarian kota menjadi inti dari perencanaan kota (Cohen, 1999).

Pusaka Kota 
Pusaka kota terdiri atas tiga kategori utama:
•  Pusaka monumental dengan nilai budaya yang luar biasa
•  Elemen pusaka non-eksklusif yang secara koheren masih ada dan relatif melimpah
•  Elemen kota yang baru yang perlu dipertimbangkan (misalnya):
 •  Bentukan bangunan kota
 •  Ruang terbuka: jalan, ruang terbuka publik
 •  Infrastruktur kota: jaringan material dan peralatan
 (European Commission, Laporan Penelitian n°16, 2014).

Morfologi Kota
• Morfologi kota dapat dilihat dari beberapa elemen kunci, seperti penggunaan lahan, struktur bangunan, pola plot, 

dan pola jalan (Carmona, Heath, Oc, & Tiesdell, 2003).
• Morfologi kota adalah studi tentang bentukan terbangun suatu kota, dan berusaha untuk menjelaskan tata letak 

dan komposisi spasial struktur kota dan ruang terbuka serta karakter material dan makna simbolisnya dalam 
kaitannya dengan kekuatan yang telah menciptakan, memperluas, mendiversifikasi, dan mengubah kota tersebut 
(Conzen, Gu, & Whitehand, 2012).
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