
Punto Wijayanto │ Universitas Trisakti; Badan Pelestarian Pusaka Indonesia (BPPI)

Perkim Berkelanjutan di Tepian Air
Kamis, 06 Agustus 2020

Pelestarian Kawasan Tepian Air 
dan Historic Urban Landscape

perkim.id



https://banjarmasin.tribunnews.com/2016/06/06/pusat-bekantan-
tak-masuk-dari-35-destinasi-wisata-sungai-di-banjarmasin
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Konvensi UNESCO
Warisan Budaya dan Alam Dunia (1972)
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1052 situs Warisan Dunia 
dari 165 Negara (2016)

246 (23%) situs terletak 
di Asia dan Pasifik
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• Monuments Ordonnantie (MO) Stbl. 238/1931 

monumen berarti benda tidak bergerak atau bergerak yang merupakan 
buatan manusia, yang berusia lebih dari 50 tahun atau berasal dari periode gaya yang 
berusia 50 tahun dan memiliki kepentingan prasejarah, sejarah atau seni. Selain itu, 
monumen juga berarti benda yang penting dari aspek palaeantropologi dan situs yang 
terdapat beberapa monumen.

• UU No. 5/1992 tentang Benda Cagar Budaya. UU ini menyebutkan bahwa 
– Benda Cagar Budaya adalah  Benda buatan manusia bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau 

kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima 
puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan 
kebudayaan.

– Benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan
– Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang mengandung atau diduga mengandung cagar budaya, termasuk di 

lingkungannya yang diperlukan bagi pengamanannya, baik yang berada di daratan maupun di bawah 
permukaan air.

• UU No. 11/2010 tentang Cagar Budaya. UU ini menyebutkan Cagar Budaya berupa benda, 
bangunan, atau struktur apabila memenuhi kriteria:

– berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
– mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
– memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
– memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

perkim.id



perkim.id



perkim.id



Pakhuis de 
Zwijger, 
Amsterdam

KESADARAN
• hidup secara ekonomi, kultural dan sosial
• pusaka dalam konteks pembangunan perkotaan

…pelestarian yang 
mengkomodasi 
kebutuhan ruang  
kultural dan sosio-
ekonomi
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• Cara pandang terkait bagaimana kualitas
historis dan kultural ditempatkan pada
penataan kawasan.

• Pusaka sebagai sumber inspirasi
• “preservation through 

development”

BELANDA
…fokus kegiatan pelestarian tidak hanya
perlindungan bangunan tunggal atau
monumen, tetapi perlindungan berbasis
kawasan
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KEUNTUNGAN BERSAMA
• Pelestarian dan 

pembangunan perkotaan
saling melengkapi

• Potensi pusaka memperkaya
pembangunan dan 
pembangunan memberikan
fungsi baru dan dasar
ekonomi untuk pemanfaatan.
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UNESCO Recommendation on the Historic Urban Landscape
• http://whc.unesco.org/en/activities/638

Historic Urban Landscape approach explained
• whc.unesco.org/document/123570 

The HUL Guidebook
• http://historicurbanlandscape.c

om/themes/196/userfiles/downl
oad/2016/6/7/wirey5prpznidqx.
pdf
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REKOMENDASI LANSEKAP KOTA BERSEJARAH (2011)
• Rekomendasi mengenai Lanskap Kota Bersejarah diadopsi pada tanggal 10

November 2011 oleh Sidang Umum UNESCO.
• Pendekatan lansekap kota bersejarah bergerak di luar pelestarian lingkungan

fisik, dan berfokus pada seluruh lingkungan manusia dengan semua kualitas
benda dan tak bendanya.

• Pendekatan ini berusaha untuk meningkatkan perencanaan dan intervensi
desain yang berkelanjutan dengan memperhatikan lingkungan terbangun
yang ada, warisan budaya takbenda, keragaman budaya, faktor sosial-
ekonomi dan lingkungan bersamaan dengan nilai-nilai masyarakat setempat.
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Apa yang 
baru?

This Recommendation addresses the need to
better integrate and frame urban
heritage conservation strategies
within the larger goals of overall
sustainable development, in order to
support public and private actions aimed at
preserving and enhancing the quality of the
human environment.
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Make cities inclusive, safe, resilient and sustainable
• Strengthen efforts to protect and safeguard the world’s 

cultural and natural heritage
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