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BAB IV 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Tinjauan Perkembangan Kawasan 

4.1.1. Sejarah perkembangan Kota Tuban 

Dalam sejarah disebutkan bahwa Kota Tuban telah ada sejak kurang lebih 

700 tahun yang lalu tepatnya pada masa Kerajaan Majapahit yang saat itu 

diperintah oleh Prabu Brawijaya ke VII. Nama ‘Tuban’ berasal dari sebuah 

sumber air tawar yang ditemukan di wilayah tersebut di daerah pantai. Peristiwa 

ini membuat orang menamakannya ‘me(tu) (ban)yu” (keluar air), sehingga tempat 

tersebut kemudian dinamakan Tuban. Dulunya Tuban bernama Kambang Putih. 

Nama Tuban sudah ada dalam berita-berita para penulis China sejak abad ke-11 

sampai abad ke-15 (pada jaman dinasti Song Selatan tahun1127-1279 dan dinasti 

Yuan (Mongol) tahun1271-1368 sampai dengan jaman dinasti Ming tahun1368-

1644). Dalam berita-berita tersebut Tuban disebut sebagai salah satu kota 

pelabuhan utama di pantai Utara Jawa yang kaya dan banyak penduduk 

Tionghoanya dan dalam tulisan tersebut Tuban disebut dengan nama Duban atau 

nama lainnya adalah Chumin.  

Pasukan Cina-Mongolia (tentara Tatar), yang pada tahun 1292 datang 

menyerang Jawa bagian Timur (kejadian yang menyebabkan berdirinya kerajaan 

Majapahit) dan mendarat di pantai Tuban. Dari sana pulalah sisa-sisa tentaranya 

kemudian meninggalkan Pulau Jawa untuk kembali ke negaranya (Graaf, 

1985:164). Tapi sejak abad ke-16 kapal-kapal dagang yang berukuran sedang saja 

sudah terpaksa membuang sauh di laut yang cukup jauh dari garis pantai. Sesudah 

abad ke-16 itu memang Pantai Tuban menjadi dangkal oleh endapan lumpur. 

Keadaan geografis seperti ini membuat Kota Tuban dalam perjalanan sejarah 

selanjutnya sudah tidak menjadi kota pelabuhan yang penting lagi (Graaf, 

1985:163).  

Kota pelabuhan Tuban terletak di Pantai Utara Jawa, antara dua kota besar, 

yaitu ibukota Propinsi Jawa Tengah (Semarang) dan ibukota propinsi Jawa Timur 

(Surabaya). Selain itu Tuban juga dilewati oleh jalan raya Daendles (jalan dari 

Anyer sampai Panarukan yang sekarang disebut sebagai Jalan Raya Pantura), 
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yang merupakan urat nadi perdagangan bagi Pulau Jawa. Selain itu juga terdapat 

sungai yang sekarang terletak di sebelah Barat pusat kota yang dinamakan Kali 

Sambong. Sungai ini mempunyai sumber mata air yang dinamakan Bektiharjo 

yang terletak kurang lebih 15 km di sebelah Selatan Kota Tuban. Sungai 

(berfungsi sebagai sumber air tawar dan sekaligus sebagai alat transportasi dari 

pedalaman ke daerah pelabuhan) yang mengalir kearah pelabuhan merupakan 

cikal bakal terbentuknya kota-kota pelabuhan pantai Utara Jawa. Geografisnya 

yang sangat menguntungkan, merupakan modal utama untuk berkembang. Tapi 

dalam catatan sejarah, kota ini sering mengalami timbul tenggelam. Pada masa 

Majapahit (abad ke-15), Tuban pernah menjadi kota pelabuhan utama bagi 

kerajaan besar ini. Dalam perkembangannya pada awal abad ke-16 sampai ke-17, 

kota ini banyak mengalami kemunduran akibat pendangkalan pelabuhannya dan 

invasi tentara Mataram yang terletak di pedalaman. 

Kota Tuban yang lama letaknya ada disebelah Selatan (kurang lebih 5 km) 

dari Kota Tuban yangsekarang. Tepatnya sekarang di desa Prungguhan Kulon 

Kecamatan Semanding. Tidak ada data kapan tepatnya kota ini pindah ke daerah 

yang ada sekarang. Pada abad ke-18, Tuban sudah tidak termasuk dalam jaringan 

perdagangan kota-kota pantai Utara Jawa. Meskipun secara geografis kota ini 

sangat strategis untuk perdagangan laut, pelabuhannya telah mengalami 

pendangkalan sehingga kapal-kapal yang berukuran sedang saja sulit merapat ke 

daratan. Akibatnya pada abad ke-18 Tuban menjadi tertinggal dalam perdagangan 

laut. 

Pada jaman kolonial, terutama awal abad ke-20, pemerintah kolonial 

menentukan hierarki kota-kota pelabuhan di Jawa. Pelabuhan mana yang akan 

direncanakan sebagai pelabuhan utama, mana yang akan berperan sebagai tempat 

mengumpulkan bahan produksi (collecting centres) atau mana yang sebagai 

pelabuhan penunjang saja (feeder point). 

Mundurnya peran pelabuhan Tuban, akibat dari sejarah masa lampaunya, 

serta makin mendangkalnya pelabuhan, mengakibatkan kota ini hampir tidak 

berperan sama sekali sebagai pelabuhan penting dimasa kolonial. Tuban hanya 

berperan sebagai kota pelabuhan rakyat yang kecil saja, sehingga baik secara 
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produktifitas maupun administratif kota ini mengalami stagnasi selama jaman 

kolonial. 

Struktur Kota Tuban yang sekarang diperkirakan merupakan kelanjutan 

dari perkembangan kota kolonial awal abad ke-19. Kota kolonial abad ke-19 di 

Jawa dikenal dengan sebutan kota Indis (Indische stad). Bentuk dan struktur kota 

Indis pada dasarnya merupakan pengembangan dari sistim struktur kota 

tradisional Jawa.  

 

4.1.2. Sejarah kawasan Pecinan  

Tidak terdapat keterangan yang jelas tentang kapan pertama kali 

kedatangan masyarakat masyarakat Cina di Tuban pertama kali dan kapan mereka 

mulai membuat permukiman di Tuban. Ma Huan, pengelana bangsa Tionghoa 

(1433), mengatakan bahwa di Tuban waktu itu sudah terdapat permukiman orang 

Tionghoa yang berasal dari propinsi Guangdong dan Fujian. Letak permukiman 

Tionghoa ada di daerah Pecinan yang letaknya tidak jauh dari alun-alun Tuban 

dan dekat dengan kelenteng Tjoe Ling Kiong. (Graaf, 1985:164 dalam Hartono et 

al., 2005). 

Sumber lain menyebutkan bahwa bangsa Cina masuk ke Kota Tuban 

untuk adalah pada tahun 1292, yaitu terkait dengan kedatangan pasukan Cina-

mongolia (dalam sejarah sering disebut dengan tentara Tatar ) di Pulau Jawa yang 

bertujuan untuk menyerang Kerajaan Majapahit yang terletak di daerah 

Mojokerto.   

Selain itu terdapat sumber lain juga yang menyebutkan bahwa Tuban 

sudah ada dalam berita-berita para penulis China sejak abad ke-11 sampai abad 

ke-15 pada jaman dinasti Song Selatan tahun 1127-1279 dan dinasti Yuan 

(Mongol) tahun 1271-1368 sampai dengan jaman dinasti Ming tahun 1368-1644). 

Hal ini memungkinkan pada abad ke-11 sudah ada bangsa Cina yang datang ke 

Tuban. 

Laporan Ma Huan yang mengiringi Cheng Ho dalam pelayaran ke 3 

(1413-1415), mencatat bahwa kalau orang Cina pergi ke Jawa, kapal-kapal lebih 

dulu sampai ke Tuban, baru kemudian meneruskan perjalanannya ke Gresik, 

kemudian dilanjutkan ke Surabaya, baru dari sana menuju ke pusat kerajaan 
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Majapahit (di daerah sekitar Mojokerto sekarang) dengan memakai perahu kecil 

lewat sungai Brantas. (Ying Yai Sheng Lan ; Lombard Jilid 3). 

Didalam buku Yingyai Senglan (Lombard, 1996), dijelaskan oleh Ma 

Huan (penerjemah dari laksamana Cheng Hoo- abad ke 15), bahwa orang Cina 

yang meninggalkan negerinya banyak yang menetap di pelabuhan pesisir Jawa 

sebelah Timur. Di Tuban mereka merupakan sebagian besar penduduk yang 

waktu itu jumlahnya mencapai ”seribu keluarga lebih”. 

Pada awalnya letak permukiman Tionghoa ada di daerah Pecinan yang 

letaknya tidak jauh dari alun-alun Tuban dan berada dekat dengan Kelenteng Tjoe 

Ling Kiong di Jl. Panglima Sudirman, Tuban. Hal ini seperti yang disebutkan 

dalam penelitian Hartono et al., 2005, bahwa masyarakat Cina di Tuban 

bermukim di suatu daerah yang disebut dengan pecinan di sekitar alun-alun dan 

Klenteng Tjoe Ling Kiong. 

Namun seiring dengan perkembangan waktu, wilayah permukiman 

masyarakat tionghoa yang pada awalnya berada di sekitar Kelenteng Tjoe Ling 

Kiong berkembang ke daerah yang biasa disebut oleh masyarakat setempat 

dengan sebutan “Kranggan”, yaitu di sebagian wilayah Kelurahan Kingking dan 

sebagian Kelurahan Ronggomulyo di sekitar jalan Dr. Sutomo. Orientasi wilayah 

Kranggan ini termasuk berada di dalam Wilayah Kota, yaitu sekitar 2 km ke arah 

barat dari Alun-Alun Kota Tuban.  

Pada masa kolonial, banyak masyarakat pecinan yang meniru bentuk 

bangunan rumah kolonial dengan arsitektur khas eropa, yaitu dengan bangunan 

rumah gandeng menerus dengan atau tanpa lantai bertingkat, dengan ukuran lebar 

rumah yang menghadap ke jalan antara 5-8 meter. Bangunan rumah semacam ini 

disebut dengan tipe stads wooningen atau rumah kota. Pembangunan rumah-

rumah dengan gaya kolonial oleh masyarakat cina dilakukan tidak dengan tanpa 

alasan. Ada beberapa alasan yang memungkinkan masyarakat cina di tuban 

berpindah lokasi bermukim dan membuat permukiman dengan rumah-rumah 

bergaya kolonial, diantaranya adalah faktor keselamatan.  

Di dalam beberapa sumber sejarah menunjukkan bahwa orang-orang cina 

sering menjadi sasaran kekerasan. Di Jakarta misalnya pada tahun 1740 terjadi 

pembunuhan besar-besaran terhadap orang-orang Cina yang dilakukan oleh VOC 
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(Blusse, 1988 :145). Tuntutan rasa aman mendorong manusia untuk memilih 

lokasi pemukiman yang aman sehingga mampu menjaim keselamatan bagi 

dirinya.  

Berdasarkan wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat pecinan di 

Tuban,  masyarakat cina di Tuban pada saat itu merasa bahwa keamanan bagi 

mereka dapat dijamin oleh belanda dan keamanan tersebut dapat dicapai apabila 

mereka memiliki hubungan yang dekat dan baik dengan orang-orang belanda. 

Untuk mencapai hal itu, salah satu yang mereka lakukan adalah dengan meniru 

gaya hidup orang belanda dengan membangun rumah sebagai tempat tinggal 

dengan gaya arsitektur belanda (kolonial) dilengkapi dengan pagar yang besar dan 

tinggi. 

 

4.2. Tinjauan Kebijakan Terkait Dengan Wilayah Studi 

4.2.1. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tuban 

Salah satu kebijakan pemerintah daerah terkait dengan pelestarian 

bangunan dan lingkungan kuno di Kabupaten Tuban terdapat di dalam Rencana 

Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tuban Tahun 2001-2011 dengan materi 

pelestarian  yang hanya bersifat umum.  

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tersebut disebutkan bahwa 

kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan meliputi lingkungan non bangunan, 

lingkungan bangunan non gedung, maupun lingkungan bangunan gedung dan 

halamannya serta kebun raya yang telah memiliki umur lebih dari 50 tahun dan 

perlu dilestarikan. Dalam RTRW disebutkan beberapa kawasan cagar budaya dan 

ilmu pengetahuan yang termasuk dalam kriteria-kriteria yang telah ditentukan 

antara lain : 

1. Goa Akbar di Kecamatan Semanding ; 

2. Goa Suci di Kecamatan Rengel ; 

3. Goa Ngerong di Kecamatan Montong ; 

4. Makam Sunan Bonang di Kecamatan Tuban ; 

5. Klenteng Tri Dharma di Kecamatan Tuban ; 

6. Makam Ibrahim Asmorokondi di Kecamatan Palang ; 

7. Museum Kambang Putih di Kecamatan Tuban ; 
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8. Makam Sunan Bejagung di Kecamatan Semanding ; 

9. Makam Ronggolawe di Kecamatan Tuban ; 

10. Makam Brawijaya V di Kecamatan Tuban ; dan 

11. Makam Bupati I Tuban di Kecamatan Semanding. 

Lokasi beberapa kawasan cagar budaya tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.1. 

Selain itu dalam rangka pelestarian benda cagar budaya dan ilmu 

pengetahuan maka perlu adanya perlindungan dan pelestarian terhadap objek-

objek cagar budaya yang menyimpan potensi pariwisata bagi Kabupaten Tuban.  

Lingkungan dan bangunan-bangunan kuno di kawasan pecinan yang 

merupakan wilayah studi dalam penelitian ini selain memiliki umur lebih dari 50 

tahun juga banyak diantaranya memiliki nilai sejarah bagi perkembangan sejarah 

Kota Tuban. Misalnya keberadaan bangunan-bangunan dengan ciri khas arsitektur 

Belanda atau Cina menunjukkan bahwa masyarakat dari bangsa tersebut pernah 

datang dengan motivasi tertentu dan bermukim di Kota Tuban  pada masa lampau. 

4.2.2. Rencana Tata Guna Lahan di Sekitar Kawasan Pecinan Kota Tuban 

Penggunan lahan dalam suatu kawasan dapat menggambarkan suatu 

aktivitas tertentu penduduk yang ada di wilayah tersebut dan dominasi 

penggunaan lahan di suatu kawasan akan memberikan fungsi tertentu pada 

kawasan tersebut.  

Dalam menentukan arahan pelestarian kawasan maupun bangunan di 

Kawasan Pecinan Kota Tuban ini perlu melihat rencana tata ruang yang ada di 

wilayah terkait. Berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang Kota Tuban Tahun 

2007-2027, kawasan sekitar Pecinan Kota Tuban direncanakan sebagai kawasan 

permukiman dengan didalamnya terdapat perdagangan dan jasa skala lokal. 

Rencana penggunaan lahan yang termuat dalam rencana tata ruang ini nantinya 

akan berpengaruh pada penentuan kebijakan terkait dengan pelestarian bangunan 

dan lingkungan kuno di wilayah studi. 

4.3. Analisis Karakteristik Kawasan Pecinan Kota Tuban 

4.3.1. Analisis pola guna lahan 

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, wilayah studi secara umum 

didominasi oleh fungsi lahan berupa perumahan yang tersebar merata di semua 

ruas jalan. Dominasi penggunaan lahan berupa perumahan terutama terdapat di 
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ruas Jalan Mbah Bali, Jalan M. Sudiro, Jalan Pasar Ikan, Jalan Sumur Gempol, 

Gang Arjuno, Gang Anjani, Gang Melati, Jalan Ikan Dorang, Jalan Ikan Kakap, 

Gang Kali Gayam, Gang Pande dan Gang Manggis. Fungsi lahan berupa 

perumahan juga terdapat di sebagian ruas Jalan Dr. Sutomo dan Jalan Diponegoro. 

Sedangkan fungsi lahan berupa perdagangan berada di sebagian ruas Jalan Dr. 

Sutomo dan Jalan Diponegoro dengan jumlah yang lebih sedikit dibandingkan 

dengan fungsi perumahan. Selain itu juga terdapat fasilitas umum berupa 

bangunan peribadatan di Jalan Dr. Sutomo dan Masjid di Jalan KH. Agus Salim. 

Lebih jelasnya dapat dilihat peta. (Gambar 4.2.) 

 

4.3.2. Keberadaan Klenteng Kwan Sing Bio 

Kawasan Pecinan selalu identik dengan keberadaan klenteng dan ruko. 

Namun di Kota Tuban keberadaan Klenteng justru berada di luar kawasan 

permukiman masyarakat pecinan. Hal ini dimungkinkan karena adanya 

perkembangan pergeseran kawasan pecinan yang sebelumnya berada di sepanjang 

jalan di tepi laut kemudian berpindah ke daerah pecinan yang sekarang. Salah satu 

klenteng yang terkenal sejak abad ke 12 di Kota Tuban adalah Klenteng Kwan 

Sing Bio yang berada di Kecamatan Latsari di sebelah barat wilayah studi. Lebih 

jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4.1. Peta Lokasi Kawasan Cagar Budaya di 

Kota Tuban. 

 

4.3.3. Analisis karakteristik kawasan/karakter ruang luar  

Analisis karakteristik ruang luar ini dilakukan dengan mendeskripsikan 

karakteristik-karakteristik atau kondisi lingkungan yang pembahasannya 

dilakukan pada tiap-tiap ruas jalan yang merupakan elemen pembentuk kawasan. 

Karakteristik yang dimaksud adalah pola permukiman, orientasi arah bangunan 

secara umum, kesan bangunan-bangunan di tiap-tiap koridor jalan, kondisi jalan, 

utilitas yang muncul pada ruang luar seperti drainase . 
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Gambar 4.1. Kawasan Cagar Budaya di Tuban 
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Gambar 4.2. Peta Pola Penggunaan Lahan di Wilayah Studi  
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dan tiang listrik serta tiang telepon, dan street furniture seperti trotoar, lampu 

jalan, tempat sampah, traffic light, zebra cross, tanaman, dan penandaan atau 

signage. 

Bentuk pola hunian memiliki kecenderungan sejajar mengikuti garis jalan, 

sedangkan pola kawasan dibentuk oleh adanya jaringan jalan yang berbentuk grid 

dengan jaringan jalan utama, yaitu Jalan Dr. Sutomo, Jalan K.H. Agus Salim dan 

Jalan Diponegoro. 

Jalan lingkungan yang sejajar dengan Jalan Diponegoro dan Jalan K.H. 

Agus Salim adalah Jalan Mbah Bali, Jalan M. Sudiro, Jalan Pasar Ikan, Jalan 

Sumur Gempol dan Gang Pande. Sedangkan Jalan yang sejajar dengan Jalan Dr. 

Sutomo adalah Jalan  Arjuno, Jalan Anjani, Jalan Asmoro, Melati, Jalan Ikan 

Kakap, Jalan Ikan Dorang, Gang Manggis dan Gang Kali Gayam. 

Orientasi arah bangunan di wilayah studi lebih didominasi oleh bangunan 

yang menghadap ke utara atau selatan dibandingkan dengan menghadap timur 

atau barat. Hal ini dimungkinkan terkait dengan konsep kepercayaan masyarakat 

jawa terhadap sumbu kosmis seperti pada tata kerajaan majapahit.  

Mengenai alasan orientasi utara-selatan dari segi fisik adalah faktor 

kenyamanan, orientasi tersebut lebih memenuhi persyaraatan kenyamanan ruang 

terhadap panas matahari, selain itu juga dipengaruhi oleh arah angin laut yang 

berasal dari arah utara. Beda halnya dengan bangunan yang menghadap timur-

barat yang bagian depan bangunannya lebih sering terkena panas matahari 

sehingga mengakibatkan suhu di dalam ruangan lebih tinggi yang menyebabkan 

ketidaknyamanan dalam bangunan. 

1.  Ruang luar Jalan Dr. Sutomo 

Jalan Dr. Sutomo adalah jalan yang memiliki peran penting terhadap 

aksesibilitas Kota Tuban. Jalan Dr. Sutomo merupakan jalan yang 

menghubungkan Kelurahan Kingking dengan Kelurahan Sidomulyo dan 

Kelurahan Karangsari. Selain itu Jalan ini juga menghubungkan antara 

Kelurahan Sidomulyo dan Kelurahan Karangsari. Jalan Dr. Sutomo termasuk 

jalan kolektor sekunder yang sekaligus merupakan batas administrasi antara 

Kelurahan Kingking dan Kelurahan Ronggomulyo. Jalan Dr. Sutomo 

merupakan jalan dengan arus kendaraan 2 arah yang memiliki perkerasan 
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aspal dengan kondisi baik dan memiliki panjang 0,84 km serta lebar 12 meter 

yang terdiri dari 2 lajur.  

Ruang luar jalan Dr. Sutomo dibentuk oleh deretan bangunan dengan 

fungsi dominan berupa perumahan yang memiliki kapling besar dengan 

jumlah lantai bangunan rata-rata 1 lantai dan ketinggian bangunan bervariasi 

antara 3 – 7 meter. Selain fungsi lahan berupa perumahan, di jalan Dr. Sutomo 

ini juga terdapat beberapa fungsi lain, yaitu fungsi peribadatan yang berupa 

gereja dan fungsi perdagangan yang berupa toko serta fungsi pendidikan, 

yaitu SD Pusaka. 

Pada umumnya bangunan-bangunan yang terdapat di jalan Dr. Sutomo 

memilki garis sempadan yang cukup lebar. Dominasi bangunan dengan 1 

lantai dan batas sempadan yang cukup jauh dari ruas jalan menimbulkan 

kesan skyline bangunan pada koridor jalan ini relatif datar.  

Sebagian besar bangunan-bangunan di koridor jalan ini memiliki pagar 

yang solid menyerupai dinding (memiliki material penyusun dari batu bata). 

Pagar tersebut rata-rata cukup tinggi yaitu sekitar 2 meter. Hal ini mengurangi 

nilai estetika kawasan karena visual dari karakter bangunan-bangunan yang 

khas sebagai elemen pembentuk kawasan menjadi tidak terlihat. 

Street furniture yang terdapat di jalan Dr. Sutomo antara lain adalah 

lampu jalan, trotoar, tempat sampah, traffic light, dan zebra cross serta 

tanaman. Untuk lebih jelasnya tentang street furniture akan dijelaskan pada 

Tabel berikut. (Tabel 4.1.) 

Tabel 4.1.  
Kondisi Street Furniture Di Jl. Dr. Sutomo 

STREET 
FURNITURE 

KETERANGAN 

Lampu Jalan Lampu jalan di jalan Dr. Sutomo terdapat di kanan dan kiri ruas 

jalan dengan jarak antar lampu sekitar 30 meter. Lampu jalan ini 

menempel pada tiang dengan desain yang sederhana bahkan ada 

beberapa yang menempel pada tiang listrik.  

Trotoar Trotoar yang terdapat di kanan dan kiri ruas Jalan Dr. Sutomo 

memiliki dimensi lebar 1,5 meter dan tinggi 20 cm dengan kondisi 

yang baik. Trotoar di jalan ini sebagian menggunakan material 

keramik dan sebagian lagi masih menggunakan paving blok.  
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Traffic Light Terdapat 2 buah traffic light di Jalan Dr. Sutomo yaitu berada di 

pertemuan antara Jalan Dr. Sutomo dengan Jalan KH. Agus Salim dan 

pertemuan jalan Dr. Sutomo dengan Jalan Diponegoro. 

Zebra Cross Zebra cross di Jalan Dr. Sutomo dapat dijumpai di depan SD Pusaka 

dan Gereja. 

Tong Sampah Di sepanjang Jalan Dr. Sutomo hanya terdapat beberapa tong sampah 

yang biasanya diletakkan di depan rumah. Tong sampah berbentuk 

balok berukuran 100 x 60 x 60 cm dan terbuat dari semen. 

 

Jaringan listrik dan jaringan telepon yang ada di wilayah studi 

menggunakan tiang dan kabel udara. Di Jalan Dr. Sutomo banyak tiang listrik 

yang berada di dalam pagar rumah, hal ini cukup membahayakan pemilik 

rumah. Bahkan terdapat ting listrik SUTM yang berada di dalam pagar rumah 

dan berdiri diatas lahan pribadi pemilik rumah. Drainase di Jl. Dr. Sutomo 

berada di sisi kanan dan kiri jalan yang berupa drainase tertutup dengan 

kondisi yang baik. 

Karakteristik kondisi perparkiran yang terdapat di jalan Dr. Sutomo 

ada 2 macam, yaitu parkir off street dan parkir on street. Pada bangunan-

bangunan yang memiliki sempadan bangunan yang luas biasanya 

menggunakan sistem parkir off street. Parkir off street banyak terdapat pada 

bangunan dengan fungsi rumah.  Parkir on street terjadi pada bangunan-

bangunan yang tidak memiliki halaman yang cukup luas yang biasanya terjadi 

pada bangunan dengan fungsi perdagangan. (Gambar 4.3.) 

Adanya parkir on street di sepanjang jalan ini menyebabkan ruas jalan 

efektif menjadi semakin sempit. Hal ini menyebabkan berkurangnya nilai 

visual (estetika lingkungan).  

Lanjutan Tabel. 4.3. Contoh Jalur Pergerakan … 
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Gambar 4.3. Visualisasi Karakter Ruang Luar Jl. Dr. Sutomo 
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2. Ruang Luar Jalan Diponegoro 

Jalan Diponegoro memiliki orientasi arah utara selatan yang 

menghubungkan jalan Basuki Rahmat dengan Jalan W.R. Supratman. Jalan ini 

memiliki fungsi sebagai jalan kolektor sekunder karena menghubungkan 

Kelurahan Kingking, Kelurahan Karangsari dan Kelurahan Ronggomulyo. 

Jalan Diponegoro pada bagian utara merupakan batas fisik yang membatasi 

administrasi Kelurahan Kingking dan Kelurahan Karangsari, sedangkan pada 

bagian selatan membatasi Kelurahan Ronggomulyo dengan Kelurahan 

Karangsari. Adapun karakter fisik jalan ini memiliki panjang 1,1 km dengan 

perkerasan berupa aspal dan memiliki lebar 10 meter yang dibagi menjadi 2 

lajur. 

Ruang luar jalan Diponegoro dibentuk oleh deretan bangunan dengan 

fungsi yang hampir seimbang antara fungsi perumahan dan fungsi 

perdagangan yang memiliki kapling sedang dengan jumlah lantai bangunan 

rata-rata 1 lantai dan ketinggian bangunan bervariasi antara 3 – 6 meter. 

Selain itu juga terdapat fungsi perkantoran, yaitu kantor Kecamatan 

Karangsari dan Fasilitas Umum berupa Sekolahan dan Rumah Sakit. 

Street furniture yang terdapat di Jalan Diponegoro antara lain adalah 

lampu jalan, trotoar, tempat sampah, traffic light, dan zebra cross serta jalur 

hijau. Untuk lebih jelasnya kondisi street furniture di Jalan Diponegoro dapat 

dilihat pada Gambar 4.4. dan Tabel 4.2. 
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Gambar 4.4. Visualisasi Karakter Ruang Luar Jl. Diponegoro  
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Tabel 4.2. 
Kondisi Street Furniture Di Jalan Diponegoro 

STREET 
FURNITURE 

KETERANGAN 

Lampu Jalan Lampu jalan di jalan Diponegoro terdapat di kanan dan kiri ruas 

jalan dengan jarak antar lampu sekitar 30 meter. Lampu jalan ini 

menempel pada tiang yang memiliki desain khusus yang cukup 

unik dengan warna tiang cokelat muda.  

Trotoar Trotoar yang terdapat di kanan dan kiri ruas Jalan Diponegoro 

memiliki dimensi lebar 1,5 meter dan tinggi 20 cm dengan kondisi 

yang baik. Trotoar di jalan ini terbuat dari material paving blok 

dengan kondisi baik. 

Traffic Light Terdapat 3 buah traffic light di Jalan Diponegoro, yaitu di 

Perpotongan dengan Jalan Dr. Sutomo, perpotongan dengan Jalan 

W.R. Supratman dan perpotongan dengan jalan Basuki Rahmat. 

Zebra Cross Zebra cross di Jalan Diponegoro dapat dijumpai di depan SMP 

Negeri 2 dan Rumah Sakit Muhammadiyah.  

Tong Sampah Di sepanjang Jalan Diponegoro tidak semua bangunan memiliki 

tong sampah di depannya. Tong sampah yang ada bersifat permanen 

berbentuk balok berukuran 100 x 60 x 60 cm dan terbuat dari 

semen. 

 

Jaringan listrik dan jaringan telepon yang ada di wilayah studi 

menggunakan tiang listrik dan kabel udara. Drainase di Jl. Diponegoro berada 

di sisi kanan dan kiri jalan yang berupa drainase tertutup dengan kondisi yang 

baik.  

 Kondisi perparkiran yang terdapat di jalan Diponegoro memiliki 

karakteristik yang sama dengan  yang ada di Jalan Dr. Sutomo. Ada 2 jenis 

sistem parkir yaitu parkir off street dan parkir on street. Pada bangunan-

bangunan yang memiliki sempadan bangunan yang luas biasanya 

menggunakan sistem parkir off street. Parkir off street banyak terdapat pada 

bangunan dengan fungsi rumah.  Parkir on street terjadi pada bangunan-

bangunan yang tidak memiliki halaman yang cukup luas yang biasanya terjadi 

pada bangunan dengan fungsi perdagangan.  
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3. Ruang Luar Jalan Mbah Bali dan Jalan M. Sudiro 

Jalan Mbah Bali dan Jalan M Sudiro merupakan jalan lingkungan yang 

sekaligus menghubungkan Jalan Dr. Sutomo dan Jalan W.R. Supratman 

dengan arah orientasi utara-selatan. Koridor Jalan Mbah Bali dan Jalan M 

Sudiro memiliki karakter ruang luar yang hampir sama mulai dari 

karakteristik jalan maupun visualisasi kawasan. Jalan Mbah Bali dan Jalan M 

Sudiro masing-masing memiliki panjang 0,75 km dan 0,67 km dengan lebar 

jalan  yang sama, yaitu 3 meter. Di kanan dan kiri jalan terdapat saluran 

drainase terbuka dengan kondisi yang relatif baik.  

Ruang luar jalan Mbah Bali dan M Sudiro dibentuk oleh deretan 

bangunan dengan fungsi fungsi perumahan yang dominan yang memiliki 

kapling sedang dan besar dengan jumlah lantai bangunan, yaitu 1 lantai dan 

ketinggian bangunan bervariasi antara 3 – 6 meter. Hampir semua bangunan 

di koridor kedua jalan ini memiliki pagar tembok yang tinggi dengan material 

penyusun dari batu bata. Pagar tersebut rata-rata memiliki tinggi antara 2 – 3 

meter. Hal ini mengurangi nilai estetika kawasan karena visual dari karakter 

bangunan-bangunan yang khas sebagai elemen pembentuk kawasan menjadi 

tidak terlihat (Gambar 4.5). 

 

4. Ruang Luar Jalan Pasar Ikan dan Jalan Sumur Gempol 

Jalan Pasar Ikan dan Jalan Sumur Gempol memiliki fungsi seperti 

halnya jalan Mbah Bali dan Jalan M. Sudiro, yaitu merupakan jalan 

lingkungan yang menghubungkan Jalan Dr. Sutomo dan Jalan W.R. 

Supratman dengan arah orientasi utara-selatan. Koridor Jalan Pasar Ikan dan 

Jalan Sumur Gempol  memiliki karakter ruang luar yang hampir sama mulai 

dari karakteristik jalan maupun visualisasi kawasan. Jalan Pasar Ikan dan 

Jalan Sumur Gempol masing-masing memiliki panjang 0.75 km dan 0,8 km 

dengan lebar jalan  yang sama, yaitu 3 meter. Di kanan dan kiri jalan terdapat 

saluran drainase terbuka berukuran kecil dengan kondisi yang baik.  

Ruang luar jalan Mbah Pasar Ikan dan Jalan Sumur Gempol dibentuk 

oleh deretan bangunan dengan fungsi perumahan yang memiliki kapling 

sedang dan besar dengan jumlah lantai bangunan yaitu 1 lantai dan ketinggian 
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bangunan bervariasi antara 3 – 6 meter. Hampir semua bangunan di koridor 

kedua jalan ini memiliki pagar tembok yang tinggi dengan material penyusun 

dari batu bata. Pagar tersebut rata-rata memiliki tinggi antara 2 – 3 meter. Hal 

ini mengurangi nilai estetika kawasan karena visualisasi karakter bangunan-

bangunan yang khas sebagai elemen pembentuk kawasan menjadi tidak 

terlihat (Gambar 4.6). 

 
5. Ruang Luar Jalan Ikan Kakap, Gang Arjuno dan Gang Anjani 

Koridor jalan Ikan Kakap memiliki karakteristik visual yang hampir 

sama dengan Gang Arjuno dan Gang Anjani, yaitu dibentuk oleh deretan 

bangunan dengan fungsi berupa perumahan 1 lantai yang memiliki 

kapling/petak lahan sedang atau cukup besar. Ketinggian bangunan rata-rata 

di ketiga koridor jalan ini, yaitu antara 3 – 5 meter.  

Terdapat perbedaan antara ketiga koridor jalan ini, yaitu pada panjang 

dan lebar jalan. Panjang jalan Ikan Kakap adalah 370 meter, sedangkan gang 

arjuno dan gang anjani memiliki panjang jalan yang sama yaitu 150 meter 

(Gambar 4.7, 4.8, dan 4.9). 

 
6. Ruang Luar Jalan Asmoro dan Gang Ikan Dorang 

Jalan Asmoro dan Gang Ikan Dorang sama-sama memiliki arah sumbu 

timur dan barat. Selain itu Jl. Asmoro dan Gg. Ikan Dorang memiliki dimensi 

yang sama, yaitu memiliki lebar 3 meter dan panjang 140 meter. Karakteristik 

visual di kedua jalan ini dibentuk oleh deretan bangunan dengan fungsi berupa 

perumahan bergaya indische 1 lantai yang memiliki kapling/petak lahan tidak 

terlalu besar dengan tingkat kerapatan bangunan sedang. Bangunan-bangunan 

di jalan ini memiliki ketinggian bangunan rata-rata di kedua koridor jalan ini, 

yaitu antara 3 – 5 meter. Kerapatan bangunan yang relatif rendah menciptakan 

sirkulasi udara yang baik di lingkungan ini (Gambar 4.10 dan 4.11). 

 
7. Ruang Luar Gang Pande, Gang Kaligayam dan Gang Manggis 

Fungsi koridor Gang Pande, Gang Kaligayam dan Gang Manggis 

adalah sebagai jalan lingkungan. Ketiga jalan ini memiliki karakteristik visual 

yang lebih beragam dibandingkan dengan koridor jalan lain di kawasan studi.  
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Visualisasi koridor Gang Pande, Gang Kaligayam dan Gang Manggis 

ini dibentuk oleh bangunan-bangunan dengan kapling-kapling kecil dan 

kepadatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan di kawasan lain dalam 

wilayah studi. Gaya bangunan yang terdapat di koridor ketiga jalan tersebut 

lebih didominasi oleh bangunan-bangunan baru (memiliki umur kurang dari 

50 tahun) dengan gaya Ruang Luar Gang Pande, Gang Kaligayam dan Gang 

Manggis 

Fungsi koridor Gang Pande, Gang Kaligayam dan Gang Manggis 

adalah sebagai jalan lingkungan. Ketiga jalan ini memiliki karakteristik visual 

yang lebih beragam dibandingkan dengan koridor jalan lain di kawasan studi.  

Visualisasi koridor Gang Pande, Gang Kaligayam dan Gang Manggis 

ini dibentuk oleh bangunan-bangunan dengan kapling-kapling kecil dan 

kepadatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan di kawasan lain dalam 

wilayah studi. Gaya bangunan yang terdapat di koridor ketiga jalan tersebut 

lebih didominasi oleh bangunan-bangunan baru (memiliki umur kurang dari 

50 tahun) dengan gaya modern. Hal ini menyebabkan kecilnya nilai identitas 

lingkungan di kawasan sekitar Gang Pande.(Gambar 4.12 dan 4.13). 
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Gambar 4.5. Visualisasi Karakter Ruang Luar Jl Mbah Bali  dan Jl. M. Sudiro  
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Gambar 4.6. Visualisasi Karakter Ruang Luar Jl. Pasar Ikan dan Jl. Sumur 
Gempol 
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Gambar 4.7.a. 

Visualisasi Jl. Ikan Kakap 

 
Gambar 4.7.b. 

Visualisasi Jl. Ikan Kakap 
 

 
Gambar 4.8.  

Visualisasi Jl. Arjuno 

 
Gambar 4.9.  

Visualisasi Jl. Anjani 
 
 

 

 
Gambar 4.10. 

Visualisasi Jl. Asmoro 

 

 
Gambar 4.11. 

Visualisasi Jl. Ikan Dorang  
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Gambar 4.12. 

Visualisasi Jl. Pande  

 

 
Gambar 4.13. 

Visualisasi Jl. Kali Gayam 
 

4.3.4. Analisis identitas kawasan 

Upaya pelestarian terhadap bangunan dan terutama terhadap suatu kawasan 

atau lingkungan kuno, erat kaitannya dengan adanya kekhawatiran meluasnya 

gejala keseragaman lingkungan dan kota yang sedang melanda kota-kota di 

Indonesia akhir-akhir ini. 

Sehubungan dengan itu, maka untuk menghindarkan meluasnya gejala 

tersebut, bangunan dan lingkungan kuno di kawasan pecinan yang telah lama 

menjadi elemen pembentuk citra Kota Tuban atau lingkungan-lingkungan 

didalamnya dianggap perlu untuk dilindungi dari kerusakan dan pengrusakan 

terhadapnya. 

Citra adalah terjemahan dari kata image yang berarti suatu khayalan 

(sensasi emosional) atau penilaian (respon intelektual) yang timbul dari 

serangkaian pengamatan terhadap suatu kenyataan. Sesuai dengan pengertian 

tersebut, maka citra suatu kota dapat diartikan sebagai ‘suatu khayalan atau 

penilaian terhadap suatu kota yang timbul dari serangkaian pengamatan 

terhadap kota tersebut’. 

Terbentuknya citra dari suatu kota sangat dipengaruhi oleh kemudahan 

pengenalan terhadap objek-objek visual di dalamnya. Pelestarian yang dilakukan 

salah satunya berdasar dari peranan bangunan atau kawasan peninggalan kolonial 

yang ada dalam proses pembentukan citra kawasan disekitarnya atau citra kota. 

Semakin kuat daya pencitraan dari bangunan dan lingkungan kuno tersebut, maka 

semakin tinggi pula kepentingan konservasi terhadapnya. 
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Sehubungan dengan pengenalan terhadap citra suatu kota, Lynch dalam 

Nurmala (2003) menyatakan bahwa ada lima elemen fisik yang perlu dikenali 

dalam menilai citra suatu kota. Kelima elemen tersebut yaitu Jalur pergerakan 

(Path), Simpul (Nodes), Kawasan (District), Pembatas (Edges), dan Tanda 

lingkungan (Landmark). 

Sesuai dengan kondisi eksisting keberadaan bangunan dan kawasan yang 

ada di kawasan pecinan di Kota Tuban, tidak semua elemen diatas dipergunakan 

karena dinilai kurang dominan dan bangunannya pun kurang representatif untuk 

dijadikan sebagai contoh. Dalam kajian ini hanya akan dikaji empat elemen saja 

yaitu Jalur pergerakan (Path), Kawasan (District), Batas (Edges) dan Tanda 

lingkungan (Landmark). 

a. Jalur Pergerakan (Path) Potensial Pembentuk Citra Kota/Kawasan 

Path adalah elemen pembentuk ruang kota atau kawasan dalam 

bentuk pola-pola yang linear. Path atau jalur pergerakan sering 

diidentifikasikan sebagai suatu lintasan tempat orang yang sering, kadang-

kadang atau kebetulan lewat diatasnya. Jalur pergerakan bisa berupa jalan 

kendaraan, tempat berjalan kaki, lorong, atau jalur kereta api, atau sungai. 

Bagi sebagian besar orang, jalur pergerakan sangat besar pengaruhnya 

dalam membentuk citra suatu lingkungan karena pada umumnya mereka 

melakukan pengamatan terhadap susunan elemen lingkungan sambil 

bergerak pada ‘jalur pergerakan’ tersebut. 

Kemudahan pengenalan terhadap suatu jalur pergerakan umumnya 

erat kaitannya dengan fungsi jalan dengan adanya serial vision objek-

objek yang terdapat di jalur pergerakan tersebut. Artinya semakin tinggi 

fungsi jalan tersebut atau semakin menonjol objek visual yang dapat 

dilihat pada jalur pergerakan tersebut, maka semakin mudah pula 

pengenalan terhadapnya. 

Berdasarkan observasi lapangan, dapat diketahui beberapa jalur 

pergerakan karena suasana lingkungannya yang khas sehingga mudah 

dikenali dan potensial untuk dijadikan objek maupun faktor pendukung 

bagi proses pelestarian kawasan yang sedang diupayakan. Untuk lebih 
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jelas mengenai jalur pergerakan/path potensial tersebut dapat dilihat pada 

Tabel 4.3. 

b. Kawasan (District) Potensial Pembentuk Citra Kota/Kawasan 

Kawasan atau distrik adalah suatu bagian kota yang karena 

keseragaman, baik bentuk maupun penggunaannya dapat dibedakan dari 

bagian kota lainnya. Suatu kesan distrik yang kuat biasanya bisa dicapai 

bila distrik tersebut memiliki keseragaman baik fungsi maupun bentuk 

bangunannya. Keadaan tersebut dapat dirasakan seorang pengamat dengan 

merasa ‘berada di dalamnya’ atau telah merasa ‘keluar dari kawasan 

tersebut’. 

Observasi lapangan terhadap kawasan-kawasan tersebut 

menunjukkan bahwa terdapat titik lokasi yang dapat menunjukkan 

kekhasan tersebut, yaitu kawasan atau distric sekitar Jl. Ikan Kakap dan 

Jalan Mbah Bali, serta Jl. M. Sudiro. Kawasan di sekitar ketiga jalan 

tersebut memiliki nilai citra kawasan (distric) yang tinggi sehingga 

potensial untuk dijadikan sebagai pembentuk citra kawasan. Hal ini 

disebebabkan karena adanya kekhasan kawasan dan di kanan dan kiri 

ketiga jalan tersebut hampir semuanya merupakan pagar tembok yang 

tinggi.  

Kawasan tersebut memiliki kepentingan cukup tinggi untuk 

dilindungi dari kerusakan dan pengrusakan.  

c. Edge / batas 

Edges adalah bagian pinggiran suatu kawasan fungsional yang 

memisahkan dari kawasan fungsional lainnya. Dikatakan edge apabila 

antara kawasan yang satu dengan yang lainnya terlihat perbedaan atau 

perubahan yang jelas, misalnya antara kawasan terbangun (built up area) 

dengan kawasan hutan atau kawasan pantai, yaitu antara daratan dan laut. 

Salah satu unsur lingkungan yang dikategorikan sebagai edge pada 

wilayah perencanaan adalah garis linier yang dibentuk oleh Gang Ikan 

Dorang, Gang Asmoro, dan gang Manggis. Ketiga jalan lingkungan 

tersebut merupakan unsur pembatas antara wilayah perencanaan dengan 

kawasan di sebelah utaranya.  
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Perbedaan yang terlihat antara kawasan di sebelah selatan dengan 

kawasan di sebelah utara unsur edges ini adalah bentuk-bentuk bangunan 

di sebelah utara edges memiliki dominasi bangunan berusia kurang dari 50 

tahun dengan bentuk gaya bangunan modern dan memiliki petak kapling 

kecil. Bangunan-bangunan di sebelah utara edges ini merupakan wilayah 

permukiman dengan kepadatan yang cukup tinggi dan bukan dihuni oleh 

masyarakat keturunan tionghoa. Hal ini menciptakan perbedaan visualisasi 

kawasan yang sangat jelas antara lingkungan di sebelah utara dan di 

sebelah selatan edges tersebut. 

 
Tabel 4.3 

Contoh Jalur Pergerakan (Path) Potensial Pembentuk Citra Kota 
NO CONTOH BANGUNAN KETERANGAN 

 

1 

 
 
 
 

 
 
 
 

              
 

 

 

Sekolah Dasar  

Pusaka  

 

 

Jalan Dr. Sutomo 

 

Jalur pergerakan ini (Jl. Dr. Sutomo) 

merupakan jalan kolektor sekunder 

yang memiliki pergerakan yang cukup 

tinggi. Dilihat dari orientasi terhadap 

wilayah Kota Tuban, jalan ini mudah 

dikenali karena merupakan kawasan 

dengan dominasi kapling-kapling 

berukuran besar dan bangunan 

berarsitektur belanda dengan ornamen 

Cina.  

 

 

Selain itu di Jalan Dr. Sutomo terdapat 

gereja dan SD Pusaka.  

Koridor  
Jalan Dr. Sutomo  
bagian barat 

Gereja Pantekosta 
Jl. Dr.Sutomo No.16 
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d. Tanda Lingkungan (Landmark) Potensial Pembentuk Citra 

Kota/Kawasan 

 Tanda lingkungan atau landmark merupakan feature / rupa visual 

yang menonjol dari kota/kawasan yang juga merupakan suatu struktur 

fisik yang bersifat dominan dan akan menjadi perhatian utama dalam suatu 

kawasan atau lingkungan kota. Landmark juga merupakan elemen penting 

dari bentuk kawasan/kota karena membantu orang-orang untuk 

mengorientasikan diri di dalam kawasan/kota tersebut dan membantu 

dalam mengenali suatu daerah. Landmark lebih banyak memiliki dominasi 

fisik, dan bisa juga karena mempunyai nilai seni/ sejarah/ penampilan yang 

khas. Landmark juga dicirikan antara lain arah pandangan, bentuk 

bangunan, arsitektural dan tata letak. 

 Landmark atau tanda lingkungan bisa berupa bangunan, tanda-

tanda jalan, toko, gunung, atau bentuk lainnya yang karena kondisinya 

secara fisik dapat memudahkan pengenalan terhadapnya. Kesan landmark 

yang kuat biasanya dirasakan pengamat sebagai kesan monumental.  

Beberapa keadaan yang dapat meudahkan pengenalan terhdap suatu 

bangunan sehingga dapat menjadi ciri dari suatu landmark adalah : 

a. Bangunan tersebut terletak di suatu tempat yang strategis dari segi 

visual, misal: di persimpangan jalan utama atau pada posisi ‘tusuk 

sate’ dari suatu pertigaan jalan, 

b. Bentuknya istimewa, karena besarnya, panjangnya, keindahannya, 

tingginya atau karena keanehan bentuknya, 

 

2 

 

Jl. Ikan Kakap Persimpangan Jl. Ikan 
Kakap dan Jl. Pasar Ikan  

 
Jl. Ikan Kakap 

 

Visualisasi di kanan dan kiri koridor 

jalan ini didominasi oleh tembok atau 

dinding yang merupakan pagar rumah 

yang tinggi (sekitar 2-3 meter). Hal ini 

menimbulkan kesan visual tersendiri, 

sehingga memudahkan pengenalan 

terhadap jalan dan kawasan tersebut. 

Lanjutan Tabel. 4.3. Contoh Jalur Pergerakan … 
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c. Jenis penggunaannya, yaitu jika semakin banyak orang yang 

menggunakannya maka akan semakin mudah pula pengenalan 

terhadapnya, 

d. Sejarah perkembangannya, yaitu jika semakin besar/banyak peristiwa 

sejarah yang terkait terhadapnya maka semakin mudah pula 

pengenalan terhadapnya. 

Berdasarkan observasi lapangan yang telah dilakukan, maka dapat 

diketahui adanya beberapa bangunan yang telah menjadi ciri kawasan 

ataupun ciri kota atau menjadi ciri dari beberapa bagian kota di dalamnya 

(landmark atau local landmark). Untuk lebih jelas mengenai tanda 

lingkungan (landmark) potensial tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.4. dan 

Gambar 4.14. 

Tabel 4.4 
Tanda Lingkungan (Landmark) Potensial Pembentuk Citra Kota 

NO CONTOH BANGUNAN KETERANGAN 
 

1 

 
Gereja Pantekosta 

Jl. Dr.Sutomo No.16 

 

Bangunan gereja pantekosta di Jalan Dr. 

Sutomo No. 16 ini merupakan bangunan 

yang memiliki gaya belanda dengan nilai 

fungsional yang cukuo tinggi terutama 

bagi masyarakat beragama kriseten. 

Bangunan ini mudah diingat sehingga 

potensial sebagai landmark untuk 

pembentuk citra kota. 

 

 

2 

 

SD Pusaka (Jl. Dr. Sutomo 31) 

 

Gaya bangunan kolonial yang dimiliki 

oleh bangunan SD Pusaka ini ditambah 

dengan nilai fungsionalnya yaitu sebagai 

fasilitas umum berupa Sekolah Dasar 

menjadikan bangunan ini telah banyak 

dikenal masyarakat, sehingga memiliki 

potensi untuk dijadikan sebagai landmark 

kawasan. 
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3 

 

 
Bangunan Rumah Bpk Onggo Prayitno 

Jl. Dr. Sutomo 49 

 

Bangunan ini memiliki karakteristik yang 

sangat menonjol di kawasan sekitarnya 

karena memiliki ukuran yang paling besar. 

Selain itu bangunan ini memiliki gaya 

bangunan kolonial aliran neoklasik dengan 

ornamen relief yang cukup banyak. 

Keindahan dan keistimewaan bangunan ini 

dapat menjadi ciri khas bagi kawasan 

disekitarnya sehingga memudahkan 

pengenalan terhadapnya. 

 

 

 

4 

 

 
Bekas Bangunan Pertani 

Jl. Dr. Sutomo 36 

 

Bangunan ini dengan gaya kolonial 

neoklasik sederhana ini memiliki dikenal 

oleh masyarakat di Kota Tuban dengan 

sebutan bangunan pertani. Hal ini 

dikarenakan bangunan ini pernah dijadikan 

sebagai kantor pertani. Selain itu bangunan 

ini pernah digunakan sebagai mess atau 

tempat tinggal sementara tentara belanda. 

Bangunan ini sudah dikenal oleh banyak 

masyarakat Tuban sehingga memiliki 

potensi sebagai landmark kawasan. 

Lanjutan Tabel. 4.4. Tanda Lingkungan (Landmark) … 
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Gambar 4.14. Peta Analisis Identitas Kawasan 
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4.4. Analisis Karakteristik Bangunan Kuno di Kawasan Pecinan 

Analisis karakteristik bangunan kuno di kawasan pecinan di Kota Tuban 

didasarkan pada beberapa variabel yang dimiliki antara lain usia bangunan, fungsi 

bangunan,  status bangunan, dan kondisi bangunan yang terdiri dari intensitas 

bangunan, keterawatan bangunan dan keaslian bangunan. 

 
4.4.1. Usia bangunan 

Hasil pengumpulan data di lapangan, usia bangunan bervariasi dengan 

bangunan termuda berusia 52 tahun, yaitu bangunan di Gang Pande No.3 yang 

didirikan tahun 1955. Bangunan tertua di wilayah studi berusia 206 tahun, yaitu 

bangunan rumah dengan bentuk arsitektur Cina milik Lik Man Budi Kasiono yang 

terdapat di Jalan Diponegoro No.39. Bangunan ini memiliki gaya bangunan Cina 

dengan ornamen yang sangat sederhana dan tidak memiliki atap lengkung seperti 

halnya bangunan Cina. Untuk lebih jelasnya mengenai usia dan tahun berdiri 

bangunan-bangunan di wilayah studi dapat dilihat pada Tabel 4.5. dan Gambar 

4.15. 

Tabel 4.5.  
Tahun Berdiri Bangunan Dan Usia Bangunan 

No. Alamat Tahun Berdiri Usia  (Tahun) 
1 Jl. Diponegoro No.36 1852 155 
2 Jl. Dr. Sutomo No.49 1916 91 
3 Jl. Dr. Sutomo No.46 1925 82 
4 Jl. Dr. Sutomo No.48 1915 92 
5 Jl. Dr. Sutomo No.45 1950 57 
6 Jl. Diponegoro No.39 1801 206 
7 Jl. Dr. Sutomo No.44 1921 86 
8 Jl. Dr. Sutomo No.50 1930 77 
9 Jl. Dr. Sutomo No.43 1820 187 
10 Jl. Dr. Sutomo No.37 1918 89 
11 Jl. Mbah Bali No.20 1885 122 
12 Jl. Dr. Sutomo No.36 1857 150 
13 Jl. Dr. Sutomo No.35 1948 59 
14 Jl. Dr. Sutomo No.32 1920 87 
15 Jl. Dr. Sutomo No.31 1884 123 
16 Jl. Dr. Sutomo No.36 1825 182 
17 Jl. Ikan Kakap No.11 1840 167 
18 Jl. Dr. Sutomo No.25 1880 127 
19 Jl. Dr. Sutomo No.15 1834 173 
20 Jl. Dr. Sutomo No.19 1836 171 
21 Jl. Dr. Sutomo No.16 1870 137 
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22 Jl. Dr. Sutomo No.5 1901 106 
23 Jl. Sumur Gempol No.37 1860 147 
24 Jl. Dr. Sutomo No.20 1907 100 
25 Jl. Sumur Gempol No.35 1920 87 
26 Jl. Ikan Kakap No.10 1895 112 
27 Jl. Dr. Sutomo No.34 1881 126 
28 Gg. Arjuno No.2 1921 86 
29 Gg. Arjuno No.3 1910 97 
30 Jl. Diponegoro No.50 1889 118 
31 Jl. Dr. Sutomo No.42 1830 177 
32 Jl. Dr. Sutomo No.6 1905 102 
33 Gg. Kali Gayam No.9 1915 92 
34 Gg. Arjuno No.4 1855 152 
35 Jl. Diponegoro No.41 1875 132 
36 Jl. Pasar Ikan No.26 1923 84 
37 Jl. M. Sudiro No.23 1890 117 
38 Gg. Arjuno No.7 1839 168 
39 Jl. Mbah Bali No.18 1900 107 
40 Jl. M. Sudiro No.17 1909 98 
41 Gg. Anjani No.6 1870 137 
42 Jl. Mbah Bali No.19 1905 102 
43 Gg. Melati No.12 1869 138 
44 Jl. Diponegoro No.48 1872 135 
45 Jl. M. Sudiro No.20 1911 96 
46 Jl. Ikan Kakap No.13 1920 87 
47 Jl. Ikan Kakap No.7 1877 130 
48 Jl. Sumur Gempol No.32 1925 82 
49 Jl. Pasar Ikan No.27 1864 143 
50 Jl. Ikan Kakap No.14 1935 72 
51 Jl. Dr. Sutomo No.12 1940 67 
52 Gg. Kali Gayam No.16 1920 87 
53 Gg. Kali Gayam No.14 1913 94 
54 Gg. Pande No.2 1881 126 
55 Gg. Pande No.3 1955 52 
56 Jl. Sumur Gempol No.34 1937 70 
57 Gg. Pande No.14 1945 62 
58 Jl. Ikan Kakap No.12 1932 75 
59 Gg. Kali Gayam No.8 1885 122 
60 Gg. Melati No.13 1919 88 
61 Gg. Anjani No.1 1940 67 
62 Jl. Diponegoro No.52 1890 117 
63 Jl. Mbah Bali No.16 1869 138 
64 Jl. Ikan Dorang No.5 1891 116 
65 Jl. Mbah Bali No.17 1905 102 
66 Jl. KH. Agus Salim No.53 1912 95 
67 Jl. Mbah Bali No.14 1885 122 
68 Jl. Sumur Gempol No.31 1942 65 

Lanjutan Tabel 4.5. Tahun Berdiri  . . . 
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Gambar 4.15. Peta Persebaran Bangunan Berdasarkan Usia  
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Hasil survey primer dapat disimpulkan bahwa dari bangunan-bangunan 

sample didominasi oleh bangunan dengan usia bangunan antara 50 – 100 tahun 

yaitu 45,58 % dari jumlah sample. Bangunan dengan usia 101 – 150 tahun adalah 

sebanyak 39,70 % dari jumlah bangunan sample dan bangunan dengan umur 151 

– 200 tahun sebanyak 9 bangunan atau 13,24 %. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada Tabel frekuensi tahun berdiri bangunan dan usia bangunan (Tabel 

4.6). 

Tabel 4.6. 
Frekuensi Tahun berdiri bangunan dan usia bangunan 
No Usia Frekuensi % 
1 50 – 100   tahun 31 45,58 
2 101 – 150 tahun 27 39,71 
3 151 – 200 tahun 9 13,24 

4 > 200 tahun 1 1,47 
 Jumlah 68 100,00 

 

 

4.4.2. Fungsi bangunan 

Perubahan fungsi bangunan yang terjadi antara lain perubahan fungsi 

bangunan dengan fungsi awal berupa rumah menjadi fungsi rumah toko, fungsi 

rumah menjadi fungsi industri, perubahan fungsi rumah berubah menjadi sekolah 

dan perubahan fungsi rumah menjadi fungsi gereja. Lebih jelasnya tentang 

perubahan fungsi bangunan dapat dilihat pada Tabel 4.7 berikut. 

Tabel 4.7.  
Perubahan Fungsi Bangunan 

No. Alamat 
Fungsi Bangunan 

Awal Sekarang 
1 Jl. Diponegoro No.36 Rumah Rumah 
2 Jl. Dr. Sutomo No.49 Rumah Rumah 
3 Jl. Dr. Sutomo No.46 Rumah Rumah 
4 Jl. Dr. Sutomo No.48 Rumah Rumah 
5 Jl. Dr. Sutomo No.45 Rumah Rumah 
6 Jl. Diponegoro No.39 Rumah Rumah 
7 Jl. Dr. Sutomo No.44 Rumah Rumah 
8 Jl. Dr. Sutomo No.50 Rumah Rumah 
9 Jl. Dr. Sutomo No.43 Rumah Rumah 
10 Jl. Dr. Sutomo No.37 Rumah Rumah 
11 Jl. Mbah Bali No.20 Rumah Rumah 
12 Jl. Dr. Sutomo No.36 Kantor Rumah 
13 Jl. Dr. Sutomo No.35 Rumah Rumah 
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14 Jl. Dr. Sutomo No.32 Rumah Rumah 
15 Jl. Dr. Sutomo No.31 Rumah Sekolahan 
16 Jl. Dr. Sutomo No.36 Rumah Rumah 
17 Jl. Ikan Kakap No.11 Rumah Rumah 
18 Jl. Dr. Sutomo No.25 Rumah Rumah 
19 Jl. Dr. Sutomo No.15 Rumah Rumah 
20 Jl. Dr. Sutomo No.19 Rumah Rumah dan Toko 
21 Jl. Dr. Sutomo No.16 Rumah Gereja 
22 Jl. Dr. Sutomo No.5 Rumah Rumah dan Toko 
23 Jl. Sumur Gempol No.37 Rumah Rumah 
24 Jl. Dr. Sutomo No.20 Rumah Rumah 
25 Jl. Sumur Gempol No.35 Rumah Rumah dan Toko 
26 Jl. Ikan Kakap No.10 Rumah Rumah 
27 Jl. Dr. Sutomo No.34 Gereja Gereja 
28 Gg. Arjuno No.2 Rumah Rumah 
29 Gg. Arjuno No.3 Rumah Rumah 
30 Jl. Diponegoro No.50 Rumah Rumah 
31 Jl. Dr. Sutomo No.42 Rumah Rumah 
32 Jl. Dr. Sutomo No.6 Rumah Rumah 
33 Gg. Kali Gayam No.9 Rumah Rumah 
34 Gg. Arjuno No.4 Rumah Rumah 
35 Jl. Diponegoro No.41 Rumah Rumah 
36 Jl. Pasar Ikan No.26 Rumah Rumah 
37 Jl. M. Sudiro No.23 Rumah Industri 
38 Gg. Arjuno No.7 Rumah Rumah 
39 Jl. Mbah Bali No.18 Rumah Rumah 
40 Jl. M. Sudiro No.17 Rumah Rumah 
41 Gg. Anjani No.6 Rumah Rumah 
42 Jl. Mbah Bali No.19 Rumah Rumah 
43 Gg. Melati No.12 Rumah Rumah dan Toko 
44 Jl. Diponegoro No.48 Rumah Rumah 
45 Jl. M. Sudiro No.20 Rumah Rumah 
46 Jl. Ikan Kakap No.13 Rumah Rumah 
47 Jl. Ikan Kakap No.7 Rumah Rumah 
48 Jl. Sumur Gempol No.32 Rumah Rumah 
49 Jl. Pasar Ikan No.27 Rumah Industri 
50 Jl. Ikan Kakap No.14 Rumah Rumah 
51 Jl. Dr. Sutomo No.12 Rumah Rumah 
52 Gg. Kali Gayam No.16 Rumah Rumah 
53 Gg. Kali Gayam No.14 Rumah Rumah 
54 Gg. Pande No.2 Rumah Rumah 
55 Gg. Pande No.3 Rumah Rumah 
56 Jl. Sumur Gempol No.34 Rumah Rumah 
57 Gg. Pande No.14 Rumah Rumah 
58 Jl. Ikan Kakap No.12 Rumah Rumah 
59 Gg. Kali Gayam No.8 Rumah Rumah 
60 Gg. Melati No.13 Rumah Rumah 

Lanjutan Tabel 4.7. Perubahan Fungsi  . . . 
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61 Gg. Anjani No.1 Rumah Rumah 
62 Jl. Diponegoro No.52 Rumah Toko 
63 Jl. Mbah Bali No.16 Rumah Rumah 
64 Jl. Ikan Dorang No.5 Rumah Rumah 
65 Jl. Mbah Bali No.17 Rumah Rumah 
66 Jl. KH. Agus Salim No.53 Rumah Rumah 
67 Jl. Mbah Bali No.14 Rumah Rumah 
68 Jl. Sumur Gempol No.31 Rumah Rumah 

 
Hasil survey primer di lapangan menunjukkan bahwa hampir semua 

bangunan pada awalnya memiliki fungsi sebagai rumah tinggal. Namun saat ini 

terdapat beberapa bangunan yang mengalami perubahan fungsi yaitu sebanyak 9 

bangunan atau sekitar  13,24 %  dari seluruh bangunan sampel. Tabulasi frekuensi 

karakteristik fungsi bangunan di wilayah studi saat ini dapat dilihat pada Tabel 4.8 

berikut ini. 

Tabel 4.8. 
Frekuensi Karakteristik Bangunan 

Berdasarkan Fungsi Bangunan Saat Ini 

No Fungsi Saat Ini Frekuensi % 
1 Rumah 58 85,29 
2 Peribadatan (gereja) 2 2,94 
3 Pendidikan (sekolah) 1 1,47 

4 Industri 2 2,94 
5 Rumah Toko (ruko) 4 5,89 
6 Toko 1 1,47 
 Jumlah 68 100,00 

 

Fungsi bangunan didominasi oleh bangunan dengan fungsi rumah yaitu 

sebanyak 58 bangunan atau 85,29% dari bangunan sample. Hal ini menunjukkan 

bahwa pola permukiman masyarakat tionghoa di Tuban memiliki perbedaan 

dengan kawasan pecinan di kota-kota lain seperti Semarang, Surabaya, atau 

Malang. Biasanya kawasan pecinan di kota-kota seperti Semarang, Surabaya atau 

Malang merupakan kawasan yang identik dengan pusat perdagangan dengan 

visualisasi bangunan-bangunan 1 atau 2 lantai yang memiliki pola linier 

mengikuti pola jalan dan didominasi bangunan yang memiliki fungsi rumah atau 

rumah toko (ruko). (Gambar 4.16) 

 

Lanjutan Tabel 4.7. Perubahan Fungsi  . . . 
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Gambar 4.16. Peta Fungsi Bangunan 
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4.4.3. Status kepemilikan bangunan 

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, status kepemilikan bangunan 

di kawasan pecinan di Kota Tuban bervariasi dimana terdapat status hak milik 

belum sertifikat, hak milik dengan sertifikat, hak bangun belum sertifikat, dan hak 

guna bangunan dengan sertifikat. Rincian mengenai status kepemilikan bangunan 

dapat dilihat pada Tabel 4.9. 

Tabel 4.9. 
Karakteristik Bangunan Berdasarkan Status Kepemilikan Bangunan 

No. Alamat Status Kepemilikan 

1 Jl. Diponegoro No.36 Hak guna bangunan belum sertifikat 
2 Jl. Dr. Sutomo No.49 Hak milik dengan sertifikat 
3 Jl. Dr. Sutomo No.46 Hak milik dengan sertifikat 
4 Jl. Dr. Sutomo No.48 Hak pakai bangunan 
5 Jl. Dr. Sutomo No.45 Hak milik dengan sertifikat 
6 Jl. Diponegoro No.39 Hak milik dengan sertifikat 
7 Jl. Dr. Sutomo No.44 Hak pakai bangunan 
8 Jl. Dr. Sutomo No.50 Hak pakai bangunan 
9 Jl. Dr. Sutomo No.43 Hak milik dengan sertifikat 
10 Jl. Dr. Sutomo No.37 Hak milik dengan sertifikat 
11 Jl. Mbah Bali No.20 Hak milik dengan sertifikat 
12 Jl. Dr. Sutomo No.36 Hak milik dengan sertifikat 
13 Jl. Dr. Sutomo No.35 Hak milik dengan sertifikat 
14 Jl. Dr. Sutomo No.32 Hak milik dengan sertifikat 
15 Jl. Dr. Sutomo No.31 Hak guna bangunan dengan sertifikat 
16 Jl. Dr. Sutomo No.36 Hak milik dengan sertifikat 
17 Jl. Ikan Kakap No.11 Hak milik dengan sertifikat 
18 Jl. Dr. Sutomo No.25 Hak milik dengan sertifikat 
19 Jl. Dr. Sutomo No.15 Hak guna bangunan belum sertifikat 
20 Jl. Dr. Sutomo No.19 Hak milik dengan sertifikat 
21 Jl. Dr. Sutomo No.16 Hak guna bangunan dengan sertifikat 
22 Jl. Dr. Sutomo No.5 Hak milik dengan sertifikat 
23 Jl. Sumur Gempol No.37 Hak milik dengan sertifikat 
24 Jl. Dr. Sutomo No.20 Hak milik dengan sertifikat 
25 Jl. Sumur Gempol No.35 Hak milik dengan sertifikat 
26 Jl. Ikan Kakap No.10 Hak milik dengan sertifikat 
27 Jl. Dr. Sutomo No.34 Hak guna bangunan dengan sertifikat 
28 Gg. Arjuno No.2 Hak milik dengan sertifikat 
29 Gg. Arjuno No.3 Hak milik dengan sertifikat 
30 Jl. Diponegoro No.50 Hak milik dengan sertifikat 
31 Jl. Dr. Sutomo No.42 Hak milik dengan sertifikat 
32 Jl. Dr. Sutomo No.6 Hak sewa atas tanah orang lain 
33 Gg. Kali Gayam No.9 Hak milik dengan sertifikat 
34 Gg. Arjuno No.4 Hak guna bangunan  dengan sertifikat 
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35 Jl. Diponegoro No.41 Hak milik dengan sertifikat 
36 Jl. Pasar Ikan No.26 Hak milik dengan sertifikat 
37 Jl. M. Sudiro No.23 Hak milik dengan sertifikat 
38 Gg. Arjuno No.7 Hak milik dengan sertifikat 
39 Jl. Mbah Bali No.18 Hak milik dengan sertifikat 
40 Jl. M. Sudiro No.17 Hak milik dengan sertifikat 
41 Gg. Anjani No.6 Hak milik dengan sertifikat 
42 Jl. Mbah Bali No.19 Hak milik dengan sertifikat 
43 Gg. Melati No.12 Hak milik dengan sertifikat 
44 Jl. Diponegoro No.48 Hak milik dengan sertifikat 
45 Jl. M. Sudiro No.20 Hak milik dengan sertifikat 
46 Jl. Ikan Kakap No.13 Hak milik dengan sertifikat 
47 Jl. Ikan Kakap No.7 Hak milik dengan sertifikat 
48 Jl. Sumur Gempol No.32 Hak milik dengan sertifikat 
49 Jl. Pasar Ikan No.27 Hak milik dengan sertifikat 
50 Jl. Ikan Kakap No.14 Hak milik dengan sertifikat 
51 Jl. Dr. Sutomo No.12 Hak milik dengan sertifikat 
52 Gg. Kali Gayam No.16 Hak milik dengan sertifikat 
53 Gg. Kali Gayam No.14 Hak pakai bangunan 
54 Gg. Pande No.2 Hak milik dengan sertifikat 
55 Gg. Pande No.3 Hak milik dengan sertifikat 
56 Jl. Sumur Gempol No.34 Hak milik dengan sertifikat 
57 Gg. Pande No.14 Hak milik dengan sertifikat 
58 Jl. Ikan Kakap No.12 Hak milik dengan sertifikat 
59 Gg. Kali Gayam No.8 Hak milik dengan sertifikat 
60 Gg. Melati No.13 Hak milik dengan sertifikat 
61 Gg. Anjani No.1 Hak milik dengan sertifikat 
62 Jl. Diponegoro No.52 Hak milik dengan sertifikat 
63 Jl. Mbah Bali No.16 Hak milik dengan sertifikat 
64 Jl. Ikan Dorang No.5 Hak milik dengan sertifikat 
65 Jl. Mbah Bali No.17 Hak pakai bangunan  
66 Jl. KH. Agus Salim No.53 Hak milik dengan sertifikat 
67 Jl. Mbah Bali No.14 Hak pakai bangunan 
68 Jl. Sumur Gempol No.31 Hak milik dengan sertifikat 

 

Berdasarkan hasil survey primer di lapangan, bangunan-bangunan di 

Kawasan Pecinan di Kota Tuban didominasi oleh kepemilikan bangunan dengan 

hak milik berupa hak milik dengan sertifikat, yaitu sebanyak 55 bangunan atau 

80,88% dari bangunan sample. Bangunan dengan status kepemilikan berupa hak 

guna bangunan dengan sertifikat sejumlah 4 bangunan, status hak guna bangunan 

belum sertifikat sebanyak 2 bangunan. Selain itu terdapat 6 bangunan dengan 

status hak pakai bangunan dan 1 buah bangunan dengan status hak sewa atas 

tanah orang lain.  

Lanjutan Tabel 4.9. Karakteristik Bangunan  . . . 
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Adapun bangunan-bangunan yang memiliki status bangunan hak pakai di 

kawasan studi ini merupakan bangunan-bangunan milik TNI Angkatan Darat yang 

berada di bawah wewenang Kodim Tuban. Sampai saat ini bangunan-bangunan 

tersebut digunakan sebagai rumah dinas anggota TNI di Tuban. Bangunan-

bangunan yang memiliki status hak pakai antara lain bangunan di Jl. Dr. Sutomo 

No. 44, Jl. Dr. Sutomo No. 48, Jl. Dr. Sutomo No. 50, Jl. Kaligayam No.14, Jl. 

Mbah Bali No. 14  dan No. 17. 

Lebih jelas tentang frekuensi karakteristik bangunan berdasarkan status 

kepemilikan dapat dilihat pada Tabel 4.10 sebagai berikut.  

Tabel 4.10.  
Frekuensi Karakteristik Bangunan Berdasarkan Fungsi Bangunan 

No Status Frekuensi % 
1 Hak guna bangunan dengan sertifikat 4 5,89 
2 Hak guna bangunan belum sertifikat 2 2,94 
3 Hak milik dengan sertifikat 55 80,88 

4 Hak pakai bangunan 6 8,82 
5 Hak sewa atas tanah orang lain 1 1,47 
 Jumlah 68 100,00 
 

Sedangkan lokasi bangunan-bangunan berdasarkan status kepemilikan 

dapat dilihat pada Gambar 4.17. Peta Status Kepemilikan Bangunan. 
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Gambar 4.17. Peta Status Kepemilikan 
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4.4.4. Kondisi Fisik Bangunan 

Kondisi fisik bangunan di wilayah studi dapat dijelaskan melalui intensitas 

bangunan atau intensitas penggunaan lahan dari bangunan yang bersangkutan, 

keterawatan bangunan dan keaslian bangunan. 

A. Intensitas penggunaan lahan 

Pada dasarnya intensitas penggunaan lahan adalah perbandingan 

antara lahan terbangun dan tidak terbangun. Intensitas bangunan atau 

intensitas penggunaan lahan dapat diukur atau dinilai melalui koefisien 

dasar bangunan (KDB), koefisien lantai bangunan (KLB), Garis sempadan 

bangunan (GSB) dan jumlah lantai. Berdasarkan hasil observasi di 

lapangan rata-rata KDB di wilayah studi adalah 57%. Hal ini berarti rata-

rata perbandingan lahan terbangun terhadap lahan tidak terbangun pada 

tiap-tiap kapling bangunan adalah 57%. Dengan kata lain rata-rata pada 

setiap kapling rumah terdapat 57% lahan beruap bangunan dan 43% 

lainnya berupa lahan tidak terbangun. Lahan tidak terbangun ini dapat 

berupa taman, halaman depan rumah, atau halaman belakang rumah. Lebih 

jelasnya tentang kondisi intensitas bangunan dapat dilihat pada Tabel 4.11 

sebagai berikut. 
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Tabel 4.11.  
Intensitas Bangunan 

No. Alamat 
Intensitas Bangunan 

KDB (%) KLB (%) GSB (m) Jml Lantai 

1 Jl. Diponegoro No.36 10 10 10 1 
2 Jl. Dr. Sutomo No.49 50 50 40 1 
3 Jl. Dr. Sutomo No.46 80 80 3 1 
4 Jl. Dr. Sutomo No.48 70 70 3 1 
5 Jl. Dr. Sutomo No.45 40 40 8 1 
6 Jl. Diponegoro No.39 60 60 8 1 
7 Jl. Dr. Sutomo No.44 70 70 3 1 
8 Jl. Dr. Sutomo No.50 40 40 8 1 
9 Jl. Dr. Sutomo No.43 50 80 10 2 
10 Jl. Dr. Sutomo No.37 40 40 15 1 
11 Jl. Mbah Bali No.20 40 40 7 1 
12 Jl. Dr. Sutomo No.36 30 30 14 1 
13 Jl. Dr. Sutomo No.35 40 40 10 1 
14 Jl. Dr. Sutomo No.32 60 60 7 1 
15 Jl. Dr. Sutomo No.31 80 80 10 1 
16 Jl. Dr. Sutomo No.36 100 100 1,5 1 
17 Jl. Ikan Kakap No.11 60 60 2 1 
18 Jl. Dr. Sutomo No.25 50 50 12 1 
19 Jl. Dr. Sutomo No.15 50 50 10 1 
20 Jl. Dr. Sutomo No.19 80 80 10 1 
21 Jl. Dr. Sutomo No.16 50 50 11 1 
22 Jl. Dr. Sutomo No.5 100 100 2.5 1 
23 Jl. Sumur Gempol No.37 40 40 2 1 
24 Jl. Dr. Sutomo No.20 50 50 3 1 
25 Jl. Sumur Gempol No.35 40 40 6 1 
26 Jl. Ikan Kakap No.10 40 40 20 1 
27 Jl. Dr. Sutomo No.34 90 90 6 1 
28 Gg. Arjuno No.2 80 80 2 1 
29 Gg. Arjuno No.3 80 80 7 1 
30 Jl. Diponegoro No.50 60 60 2 1 
31 Jl. Dr. Sutomo No.42 20 20 12 1 
32 Jl. Dr. Sutomo No.6 60 60 8 1 
33 Gg. Kali Gayam No.9 30 30 9 1 
34 Gg. Arjuno No.4 40 40 8 1 
35 Jl. Diponegoro No.41 100 100 2 1 
36 Jl. Pasar Ikan No.26 40 40 7 1 
37 Jl. M. Sudiro No.23 30 30 12 1 
38 Gg. Arjuno No.7 60 60 3 1 
39 Jl. Mbah Bali No.18 60 60 10 1 
40 Jl. M. Sudiro No.17 30 30 15 1 
41 Gg. Anjani No.6 40 40 4 1 
42 Jl. Mbah Bali No.19 40 40 5 1 
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43 Gg. Melati No.12 80 80 1 1 
44 Jl. Diponegoro No.48 100 100 2 1 
45 Jl. M. Sudiro No.20 80 80 3 1 
46 Jl. Ikan Kakap No.13 50 50 15 1 
47 Jl. Ikan Kakap No.7 60 60 10 1 
48 Jl. Sumur Gempol No.32 50 50 8 1 
49 Jl. Pasar Ikan No.27 60 60 6 1 
50 Jl. Ikan Kakap No.14 60 60 6 1 
51 Jl. Dr. Sutomo No.12 40 40 4 1 
52 Gg. Kali Gayam No.16 80 80 4 1 
53 Gg. Kali Gayam No.14 70 70 6 1 
54 Gg. Pande No.2 70 70 6 1 
55 Gg. Pande No.3 40 40 7 1 
56 Jl. Sumur Gempol No.34 40 40 7 1 
57 Gg. Pande No.14 50 50 5 1 
58 Jl. Ikan Kakap No.12 50 50 10 1 
59 Gg. Kali Gayam No.8 100 100 1 1 
60 Gg. Melati No.13 60 60 5 1 
61 Gg. Anjani No.1 50 50 6 1 
62 Jl. Diponegoro No.52 90 90 2 1 
63 Jl. Mbah Bali No.16 50 50 10 1 
64 Jl. Ikan Dorang No.5 50 50 20 1 
65 Jl. Mbah Bali No.17 60 60 10 1 
66 Jl. KH. Agus Salim No.53 80 80 2 1 
67 Jl. Mbah Bali No.14 40 40 15 1 
68 Jl. Sumur Gempol No.31 60 60 5 1 
 Rata-Rata 57 58 8 1 

 

Koefisien Lantai Bangunan (KLB) digunakan untuk mengetahui 

perbandingan antara luas semua lantai dengan luas lahan. KLB rata-rata 

memiliki nilai yang hampir sama dengan nilai KDB karena bangunan-

bangunan di wilayah studi hampir seluruhnya merupakan bangunan 1 

lantai.  

Garis sempadan bangunan (GSB) didapatkan dari jarak antara jalan 

dengan dinding bangunan terdepan. Garis sempadan bangunan terbesar 

adalah 40 meter, yaitu bangunan rumah Bapak Onggo di Jalan Dr. 

Sutomo No.49. Rata-rata garis sempadan bangunan adalah 7-8 meter. 

 

 

  

 

Lanjutan Tabel 4.11. Intensitas . . . 
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B. Keterawatan 

Dalam melakukan penilaian suatu bangunan terawat atau tidak 

maka ditentukan suatu parameter/indikator yang diukur berdasarkan 

perbandingan antar bangunan, sehingga hasil pengamatan lebih objektif. 

Faktor penilaian tersebut adalah : 

a. Tampilan bangunan lebih baik (material/struktur bangunan) 

dibandingkan dengan bangunan di sekitarnya. 

b. Bangunan dalam keadaan terpakai. 

c. Terdapat tampilan bangunan yang kotor/rusak. 

Cara penilaian keterawatan tersebut ditentukan dengan ketentuan 

termasuk tinggi (terawat) apabila tampilan bangunan lebih baik (material 

ataupun struktur bangunan) dibandingkan dengan bangunan di sekitarnya 

dan termasuk nilai rendah (kurang terawat) apabila tampilan bangunan 

kotor/rusak (material ataupun struktur bangunan) dibandingkan dengan 

bangunan di sekitarnya atau bangunan dalam keadaan kosong. 

Berdasarkan penilaian tersebut diatas maka didapatkan hasil pengamatan 

karakteristik bangunan berdasarkan keterawatan (Tabel 4.12). 

Tabel 4.12.  Keterawatan Bangunan 

No. Alamat Keterawatan 

1 Jl. Diponegoro No.36 Kurang Terawat 
2 Jl. Dr. Sutomo No.49 Terawat 
3 Jl. Dr. Sutomo No.46 Terawat 
4 Jl. Dr. Sutomo No.48 Terawat 
5 Jl. Dr. Sutomo No.45 Terawat 
6 Jl. Diponegoro No.39 Terawat 
7 Jl. Dr. Sutomo No.44 Terawat 
8 Jl. Dr. Sutomo No.50 Kurang Terawat 
9 Jl. Dr. Sutomo No.43 Terawat 
10 Jl. Dr. Sutomo No.37 Terawat 
11 Jl. Mbah Bali No.20 Terawat 
12 Jl. Dr. Sutomo No.36 Kurang Terawat 
13 Jl. Dr. Sutomo No.35 Terawat 
14 Jl. Dr. Sutomo No.32 Terawat 
15 Jl. Dr. Sutomo No.31 Terawat 
16 Jl. Dr. Sutomo No.36 Kurang Terawat 
17 Jl. Ikan Kakap No.11 Terawat 
18 Jl. Dr. Sutomo No.25 Terawat 
19 Jl. Dr. Sutomo No.15 Terawat 
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20 Jl. Dr. Sutomo No.19 Terawat 
21 Jl. Dr. Sutomo No.16 Kurang Terawat 
22 Jl. Dr. Sutomo No.5 Terawat 
23 Jl. Sumur Gempol No.37 Terawat 
24 Jl. Dr. Sutomo No.20 Kurang Terawat 
25 Jl. Sumur Gempol No.35 Kurang Terawat 
26 Jl. Ikan Kakap No.10 Terawat 
27 Jl. Dr. Sutomo No.34 Terawat 
28 Gg. Arjuno No.2 Terawat 
29 Gg. Arjuno No.3 Terawat 
30 Jl. Diponegoro No.50 Terawat 
31 Jl. Dr. Sutomo No.42 Terawat 
32 Jl. Dr. Sutomo No.6 Terawat 
33 Gg. Kali Gayam No.9 Terawat 
34 Gg. Arjuno No.4 Terawat 
35 Jl. Diponegoro No.41 Kurang Terawat 
36 Jl. Pasar Ikan No.26 Kurang Terawat 
37 Jl. M. Sudiro No.23 Kurang Terawat 
38 Gg. Arjuno No.7 Terawat 
39 Jl. Mbah Bali No.18 Kurang Terawat 
40 Jl. M. Sudiro No.17 Terawat 
41 Gg. Anjani No.6 Terawat 
42 Jl. Mbah Bali No.19 Terawat 
43 Gg. Melati No.12 Terawat 
44 Jl. Diponegoro No.48 Kurang Terawat 
45 Jl. M. Sudiro No.20 Terawat 
46 Jl. Ikan Kakap No.13 Kurang Terawat 
47 Jl. Ikan Kakap No.7 Kurang Terawat 
48 Jl. Sumur Gempol No.32 Kurang Terawat 
49 Jl. Pasar Ikan No.27 Terawat 
50 Jl. Ikan Kakap No.14 Terawat 
51 Jl. Dr. Sutomo No.12 Terawat 
52 Gg. Kali Gayam No.16 Terawat 
53 Gg. Kali Gayam No.14 Kurang Terawat 
54 Gg. Pande No.2 Terawat 
55 Gg. Pande No.3 Terawat 
56 Jl. Sumur Gempol No.34 Terawat 
57 Gg. Pande No.14 Kurang Terawat 
58 Jl. Ikan Kakap No.12 Terawat 
59 Gg. Kali Gayam No.8 Terawat 
60 Gg. Melati No.13 Terawat 
61 Gg. Anjani No.1 Kurang Terawat 
62 Jl. Diponegoro No.52 Terawat 
63 Jl. Mbah Bali No.16 Terawat 
64 Jl. Ikan Dorang No.5 Terawat 
65 Jl. Mbah Bali No.17 Kurang Terawat 
66 Jl. KH. Agus Salim No.53 Kurang Terawat 

Lanjutan Tabel 4.12.  Keterawatan  . . . 
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67 Jl. Mbah Bali No.14 Kurang Terawat 
68 Jl. Sumur Gempol No.31 Terawat 

 

Lebih jelas tentang frekuensi karakteristik bangunan berdasarkan 

keterawatan bangunan dapat dilihat sebagai pada Tabel 4.13 sebagai 

berikut.  

Tabel 4.13.  Frekuensi dan Prosentase Keterawatan Bangunan 

No Keterawatan Frekuensi % 
1. Terawat 47 69,12 
3. Kurang Terawat 21 30,88 

 Jumlah 68 100,00 
 

Visualisasi karakteristik bangunan berdasarkan keterawatan dapat 

dilihat pada Gambar 4.18 dan 4.19. 

 

 
Gambar 4.18. Contoh visualisasi bangunan yang terawat 

 
 

 
Gambar 4.19. Contoh visualisasi bangunan yang tidak terawat 

Lanjutan Tabel 4.12.  Keterawatan  . . . 
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Gambar 4.20. Peta Keterawatan Bangunan 
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C. Perubahan fisik bangunan 

Data tentang perubahan fisik pada bangunan-bangunan di wilayah 

studi didapatkan dari penyebaran kuisioner terhadap responden sebagai 

pemilik atau pengelola bangunan. Bangunan dikatakan mengalami 

perubahan fisik apabila terdapat perubahan pada desain bangunan maupun 

struktur bangunan. Perubahan fisik bangunan yang dimaksud misalnya 

perubahan perubahan pada perubahan fungsi bangunan, ornamen, fasade, 

warna, atap, material, atau perubahan pada konstruksi bangunan. 

Bangunan dikatakan tidak berubah atau asli apabila bangunan tersebut 

tidak mengalami perubahan fisik bangunan sama sekali atau masih 

memiliki bentuk sesuai dengan keadaan asli bangunan. 

Data mengenai perubahan fisik masing-masing bangunan Kawasan 

Pecinan Kota Tuban. (Tabel 4.14.) 

Tabel 4.14.  Perubahan Fisik Bangunan 

No. Alamat Perubahan Fisik Bangunan 

1 Jl. Diponegoro No.36 Berubah 
2 Jl. Dr. Sutomo No.49 Tidak Berubah 
3 Jl. Dr. Sutomo No.46 Tidak Berubah 
4 Jl. Dr. Sutomo No.48 Tidak Berubah 
5 Jl. Dr. Sutomo No.45 Tidak Berubah 
6 Jl. Diponegoro No.39 Tidak Berubah 
7 Jl. Dr. Sutomo No.44 Berubah 
8 Jl. Dr. Sutomo No.50 Tidak Berubah 
9 Jl. Dr. Sutomo No.43 Berubah 
10 Jl. Dr. Sutomo No.37 Tidak Berubah 
11 Jl. Mbah Bali No.20 Tidak Berubah 
12 Jl. Dr. Sutomo No.36 Tidak Berubah 
13 Jl. Dr. Sutomo No.35 Tidak Berubah 
14 Jl. Dr. Sutomo No.32 Berubah 
15 Jl. Dr. Sutomo No.31 Tidak Berubah 
16 Jl. Dr. Sutomo No.36 Berubah 
17 Jl. Ikan Kakap No.11 Berubah 
18 Jl. Dr. Sutomo No.25 Tidak Berubah 
19 Jl. Dr. Sutomo No.15 Tidak Berubah 
20 Jl. Dr. Sutomo No.19 Berubah 
21 Jl. Dr. Sutomo No.16 Berubah 
22 Jl. Dr. Sutomo No.5 Berubah 
23 Jl. Sumur Gempol No.37 Berubah 
24 Jl. Dr. Sutomo No.20 Tidak Berubah 
25 Jl. Sumur Gempol No.35 Tidak Berubah 
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26 Jl. Ikan Kakap No.10 Berubah 
27 Jl. Dr. Sutomo No.34 Berubah 
28 Gg. Arjuno No.2 Tidak Berubah 
29 Gg. Arjuno No.3 Berubah 
30 Jl. Diponegoro No.50 Berubah 
31 Jl. Dr. Sutomo No.42 Tidak Berubah 
32 Jl. Dr. Sutomo No.6 Tidak Berubah 
33 Gg. Kali Gayam No.9 Berubah 
34 Gg. Arjuno No.4 Tidak Berubah 
35 Jl. Diponegoro No.41 Berubah 
36 Jl. Pasar Ikan No.26 Berubah 
37 Jl. M. Sudiro No.23 Berubah 
38 Gg. Arjuno No.7 Berubah 
39 Jl. Mbah Bali No.18 Berubah 
40 Jl. M. Sudiro No.17 Tidak Berubah 
41 Gg. Anjani No.6 Berubah 
42 Jl. Mbah Bali No.19 Berubah 
43 Gg. Melati No.12 Berubah 
44 Jl. Diponegoro No.48 Tidak Berubah 
45 Jl. M. Sudiro No.20 Tidak Berubah 
46 Jl. Ikan Kakap No.13 Tidak Berubah 
47 Jl. Ikan Kakap No.7 Tidak Berubah 
48 Jl. Sumur Gempol No.32 Tidak Berubah 
49 Jl. Pasar Ikan No.27 Berubah 
50 Jl. Ikan Kakap No.14 Berubah 
51 Jl. Dr. Sutomo No.12 Tidak Berubah 
52 Gg. Kali Gayam No.16 Tidak Berubah 
53 Gg. Kali Gayam No.14 Berubah 
54 Gg. Pande No.2 Berubah 
55 Gg. Pande No.3 Tidak Berubah 
56 Jl. Sumur Gempol No.34 Berubah 
57 Gg. Pande No.14 Tidak Berubah 
58 Jl. Ikan Kakap No.12 Tidak Berubah 
59 Gg. Kali Gayam No.8 Tidak Berubah 
60 Gg. Melati No.13 Tidak Berubah 
61 Gg. Anjani No.1 Tidak Berubah 
62 Jl. Diponegoro No.52 Berubah 
63 Jl. Mbah Bali No.16 Berubah 
64 Jl. Ikan Dorang No.5 Berubah 
65 Jl. Mbah Bali No.17 Berubah 
66 Jl. KH. Agus Salim No.53 Berubah 
67 Jl. Mbah Bali No.14 Berubah 
68 Jl. Sumur Gempol No.31 Berubah 

 

Berdasarkan hasil survey di lapangan, terdapat 33 buah bangunan 

atau 48,53 % dari 68 bangunan yang tidak mengalami perubahan fisik 

Lanjutan Tabel 4.14. Perubahan  . . . 
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atau memiliki kondisi masih asli. Sisanya sebesar 35 bangunan atau 

51,47 % mengalami perubahan bangunan. Kebanyakan perubahan fisik 

bangunan yang terjadi adalah perubahan fasade bangunan, perubahan 

lantai, penambahan ruang, perubahan warna, perubahan lantai. Tabulasi 

frekuensi dan prosentase perubahan fisik bangunan dapat dilihat pada 

Tabel 4.15. dan Gambar 4.21. 

Tabel 4.15.  Frekuensi dan Prosentase Perubahan Fisik Bangunan 

No Keterawatan Frekuensi % 
1. Bangunan tidak berubah 33 48,53 
2. Bangunan mengalami perubahan 35 51,47 

 Jumlah 68 100,00 
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Gambar 4.21. Peta Perubahan Fisik Bangunan 
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D. Kerusakan fisik bangunan 

Kerusakan fisik bangunan berbeda dengan perubahan fisik 

bangunan. Kerusakan fisik bangunan menyebabkan berkurangnya nilai 

estetika pada bangunan, sedangkan perubahan fisik bangunan belum tentu 

mengakibatkan adanya perubahan estetika pada bangunan. Misalnya, 

renovasi terhadap bangunan belum tentu merupakan sebuah kerusakan, 

renovasi pada bangunan hanya diidentifikasi sebagai perubahan bangunan 

apabila usaha renovasi yang dilakukan adalah mengembalikan ke bentuk 

asli bangunan. 

Kerusakan fisik bangunan dibedakan menjadi dua macam yaitu 

sebagai berikut :  

1. Kerusakan struktur fisik bangunan 

Merupakan kerusakan pada fisik bangunan karena adanya perombakan 

atau pembongkaran bangunan karena penyesuaian dengan fungsi baru 

atau kebutuhan. 

2. Kerusakan desain  bangunan 

Merupakan kerusakan yang terjadi pada desain asli bangunan karena 

penambahan, perubahan atau perombakan pada bangunan, seperti 

misalnya penutupan muka bangunan dengan papan nama toko, atau 

penambahan ornamen baru yang tidak sesuai dengan karakter asli 

bangunan. 

Pengamatan terhadap komponen bangunan dilakukan pada lingkup 

eksterior, sementara lingkup interior tidak diidentifikasi pada studi ini. 

Objek atau elemen yang diamati antara lain adalah fasade, ornamen, 

warna, atap, material dan struktur bangunan. Tingkat kerusakan atau 

kondisi komponen-komponen tersebut dibagi menjadi 3 kategori nilai, 

yaitu sebagai berikut : 

1. Baik, ditunjukkan dengan kondisi komponen bangunan yang terawat 

dan kondisinya masih utuh. 

2. Sedang, ditunjukkan dengan kondisi komponen bangunan yang masih 

utuh dengan sedikit kerusakan, yang masih bisa diperbaiki. Kondisi 

sedang memerlukan upaya perawatan bangunan dan perbaikan. 



144 
 

3. Buruk, ditunjukkan dengan kondisi komponen bangunan yang 

mengalami kerusakan yang parah, sehingga perlu diperbaiki dan jika 

perlu diganti sesuai dengan kondisi asli, untuk tetap menjaga karakter 

asli bangunan. 

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap kondisi bangunan-

bangunan sample, berikut ini merupakan jenis-jenis kerusakan yang terjadi 

pada komponen bangunan-bangunan (Tabel 4.16). 

 
Tabel 4.16. Kerusakan Fisik Bangunan Di Wilayah Studi 

No. Alamat 
Kerusakan 

Fasade Ornamen Warna Atap Material Struktur 

1 Jl. Diponegoro No.36 + ++ + ++ +++ +++ 

2 Jl. Dr. Sutomo No.49 +++ +++ +++ +++ +++ +++ 

3 Jl. Dr. Sutomo No.46 +++ +++ +++ +++ +++ +++ 

4 Jl. Dr. Sutomo No.48 +++ +++ +++ +++ +++ +++ 

5 Jl. Dr. Sutomo No.45 +++ +++ +++ +++ +++ +++ 

6 Jl. Diponegoro No.39 +++ +++ +++ +++ +++ +++ 

7 Jl. Dr. Sutomo No.44 ++ +++ ++ +++ +++ +++ 

8 Jl. Dr. Sutomo No.50 ++ ++ ++ ++ +++ +++ 

9 Jl. Dr. Sutomo No.43 ++ ++ ++ ++ +++ ++ 

10 Jl. Dr. Sutomo No.37 +++ +++ +++ +++ +++ +++ 

11 Jl. Mbah Bali No.20 +++ +++ ++ +++ +++ +++ 

12 Jl. Dr. Sutomo No.36 ++ ++ ++ +++ ++ +++ 

13 Jl. Dr. Sutomo No.35 +++ +++ +++ +++ +++ +++ 

14 Jl. Dr. Sutomo No.32 +++ +++ +++ +++ +++ +++ 

15 Jl. Dr. Sutomo No.31 +++ +++ +++ +++ +++ +++ 

16 Jl. Dr. Sutomo No.36 ++ ++ ++ +++ ++ +++ 

17 Jl. Ikan Kakap No.11 +++ ++ ++ ++ +++ +++ 

18 Jl. Dr. Sutomo No.25 +++ +++ +++ +++ +++ +++ 

19 Jl. Dr. Sutomo No.15 +++ +++ ++ +++ +++ +++ 

20 Jl. Dr. Sutomo No.19 +++ +++ ++ +++ +++ +++ 

21 Jl. Dr. Sutomo No.16 ++ ++ ++ +++ +++ +++ 

22 Jl. Dr. Sutomo No.5 + + ++ +++ +++ +++ 

23 Jl. Sumur Gempol No.37 ++ + +++ +++ +++ +++ 

24 Jl. Dr. Sutomo No.20 +++ +++ + +++ ++ +++ 

25 Jl. Sumur Gempol No.35 +++ + ++ +++ +++ +++ 

26 Jl. Ikan Kakap No.10 +++ +++ +++ +++ +++ +++ 

27 Jl. Dr. Sutomo No.34 +++ +++ +++ +++ +++ +++ 

28 Gg. Arjuno No.2 +++ +++ +++ +++ +++ +++ 

29 Gg. Arjuno No.3 +++ +++ +++ +++ +++ +++ 

30 Jl. Diponegoro No.50 +++ +++ +++ ++ +++ +++ 

31 Jl. Dr. Sutomo No.42 +++ +++ +++ +++ +++ +++ 

32 Jl. Dr. Sutomo No.6 +++ +++ +++ +++ +++ ++ 
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33 Gg. Kali Gayam No.9 ++ + + ++ + ++ 

34 Gg. Arjuno No.4 +++ +++ +++ +++ +++ +++ 

35 Jl. Diponegoro No.41 ++ ++ ++ +++ ++ +++ 

36 Jl. Pasar Ikan No.26 + + + ++ ++ ++ 

37 Jl. M. Sudiro No.23 + + + +++ ++ +++ 

38 Gg. Arjuno No.7 +++ ++ ++ ++ ++ +++ 

39 Jl. Mbah Bali No.18 + ++ ++ ++ ++ ++ 

40 Jl. M. Sudiro No.17 +++ +++ +++ +++ +++ +++ 

41 Gg. Anjani No.6 ++ ++ ++ ++ +++ +++ 

42 Jl. Mbah Bali No.19 ++ +++ +++ ++ +++ +++ 

43 Gg. Melati No.12 ++ ++ ++ +++ +++ +++ 

44 Jl. Diponegoro No.48 ++ + + +++ ++ +++ 

45 Jl. M. Sudiro No.20 +++ +++ ++ +++ +++ +++ 

46 Jl. Ikan Kakap No.13 + + + +++ ++ +++ 

47 Jl. Ikan Kakap No.7 + ++ + +++ ++ +++ 

48 Jl. Sumur Gempol No.32 ++ ++ + +++ +++ +++ 

49 Jl. Pasar Ikan No.27 ++ + ++ +++ +++ +++ 

50 Jl. Ikan Kakap No.14 + + ++ ++ ++ +++ 

51 Jl. Dr. Sutomo No.12 +++ +++ +++ +++ +++ +++ 

52 Gg. Kali Gayam No.16 ++ ++ ++ ++ ++ +++ 

53 Gg. Kali Gayam No.14 + + + ++ + ++ 

54 Gg. Pande No.2 +++ +++ +++ +++ +++ +++ 

55 Gg. Pande No.3 +++ +++ +++ +++ +++ +++ 

56 Jl. Sumur Gempol No.34 +++ +++ +++ +++ +++ +++ 

57 Gg. Pande No.14 ++ +++ ++ ++ ++ ++ 

58 Jl. Ikan Kakap No.12 +++ +++ +++ +++ +++ +++ 

59 Gg. Kali Gayam No.8 +++ ++ ++ +++ ++ +++ 

60 Gg. Melati No.13 ++ ++ ++ ++ +++ +++ 

61 Gg. Anjani No.1 + + + +++ +++ +++ 

62 Jl. Diponegoro No.52 ++ +++ ++ +++ +++ +++ 

63 Jl. Mbah Bali No.16 + +++ ++ +++ +++ +++ 

64 Jl. Ikan Dorang No.5 +++ +++ +++ +++ +++ +++ 

65 Jl. Mbah Bali No.17 + + + ++ ++ ++ 

66 Jl. KH. Agus Salim No.53 + + + ++ ++ +++ 

67 Jl. Mbah Bali No.14 + ++ + +++ +++ +++ 

68 Jl. Sumur Gempol No.31 ++ + ++ +++ +++ +++ 

 

Keterangan : 

+++ :  Tingkat kerusakan rendah  
++ :  Tingkat kerusakan sedang 
+  :  Tingkat kerusakan tinggi 

 
Lebih jelasnya tentang frekuensi atau prosentase tingkat kerusakan 

bangunan dijelaskan pada Tabel 4.17. 

 
 

Lanjutan Tabel 4.16. Kerusakan Fisik … 
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Tabel 4.17. 
Frekuensi Kondisi Fisik Bangunan (Kerusakan Bangunan) 

No Keterangan Fasade Ornamen Warna Atap Material Struktur 

1. Kondisi Baik 34 35 27 50 49 60 
2. Kondisi Sedang 20 18 27 18 17 8 
3. Kondisi Buruk 14 15 14 0 2 0 

 

Sebagian besar kondisi bangunan secara umum memiliki kondisi 

yang baik, baik untuk fasade, ornamen, warna, atap, material maupun 

strukturnya. Namun, terdapat beberapa bangunan dengan kondisi sedang 

atau buruk sehingga perlu dilakukan perbaikan dan perawatan terhadap 

elemen-elemen yang rusak. Dari hasil pengamatan di lapangan, terdapat 14 

bangunan yang memiliki kondisi fasade buruk, 15 bangunan memiliki 

ornamen yang sangat rusak, 14 bangunan memiliki warna yang buruk, dan 

2 bangunan memiliki material bahan penyusun dengan kondisi yang 

buruk.  

Bangunan dikatakan tidak mengalami kerusakan apabila semua 

kategori baik fasade, ornamen, warna, atap, material, maupun strukturnya 

memiliki nilai baik. Bangunan dikatakan mengalami kerusakan apabila 

salah satu atau lebih dari kategori tersebut mengalami kerusakan atau 

memiliki kondisi sedang atau buruk. Dari hasil pengamatan di lapangan 

terdapat 23 bangunan yang memiliki kondisi baik atau tidak termasuk 

dalam kategori rusak.  

Contoh visualisasi bangunan yang mengalami kerusakan dapat 

dilihat pada Gambar 4.22 sampai dengan Gambar 4.26. 

 

Gambar 4.22. Contoh bangunan yang mengalami kerusakan fasade 
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Gambar 4.23. Contoh bangunan yang mengalami kerusakan ornamen 
 

 
Gambar 4.24. Contoh bangunan mengalami kerusakan warna dan material 

 

 
Gambar 4.25. Contoh bangunan yang mengalami kerusakan fasade, 

ornamen dan atap 
 

 
Gambar 4.26. Contoh bangunan yang mengalami kerusakan struktur 
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4.5. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penurunan Kualitas 

(Kerusakan) Bangunan Di Wilayah Studi 

Faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan kualitas bangunan ini perlu 

diidentifikasi dan dianalisa karena bangunan-bangunan di dalam kawasan studi 

juga mencitrakan kondisi kawasan, sehingga kerusakan atau penurunan kualitas 

pada bangunan-bangunan kuno di kawasan Pecinan Kota Tuban juga 

mempengaruhi kerusakan/penurunan kualitas kawasan.  

Penurunan kualitas bangunan pada penelitian ini dapat diidentifikasikan 

dengan kerusakan bangunan akibat terjadinya perubahan fisik dan desain 

bangunan yang merusak atau menghilangkan atau merubah bagian bangunan dari 

bentuk semula (bentuk aslinya). 

Informasi mengenai tingkat kerusakan bangunan di wilayah studi telah 

dijelaskan pada bab sebelumnya yaitu kondisi fisik bangunan pada sub bab 

keterawatan dan kerusakan fisik bangunan. Analisis ini digunakan untuk 

mengetahui penyebab kerusakan-kerusakan pada bangunan, sehingga dapat 

digunakan sebagai pertimbangan dalam usaha pelestarian. Adapun informasi 

mengenai kerusakan pada bangunan didapatkan dari hasil survey primer di 

lapangan melalui observasi lapangan dan wawancara pada pemilik atau pengelola 

bangunan.  

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui hal-hal apa saja yang berpengaruh 

pada kerusakan bangunan kuno di wilayah studi dan seberapa besar 

hubungan/pengaruh tersebut, sehingga nantinya dapat dijadikan sebagai 

pertimbangan dalam menentukan arahan pelesarian bangunan. 

Analisis yang digunakan adalah Contingency Coefficient  yang 

menggunakan software komputer yaitu SPSS 11 dengan menggunakan bantuan 

metode Crosstab, Chi square Test, dan Symmetric Measures, seperti yang telah 

dijelaskan pada bab III. 

Variabel-variabel yang akan digunakan dalam analisis ini adalah sebagai 

berikut :  

1. Perubahan fungsi bangunan ; 

2. Kesesuaian selera pemilik bangunan ; 

3. Biaya perawatan ; 
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4. Faktor pendapatan pemilik bangunan ; dan 

5. Penggunaan bangunan (sedang dalam keadaan terpakai atau tidak). 

Variabel-variabel tersebut kemudian akan dicari apakah memiliki 

hubungan dengan kerusakan bangunan di Kawasan Pecinan Kota Tuban, 

sedangkan pedoman yang digunakan untuk menentukan seberapa kuat atau besar 

hubungan antar variable dapat dilihat pada tabel 4.18. 

Tabel 4. 18 Koefisien Penentu Tingkat Hubungan Antar Variabel 

Interval 
Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,199 
0,20 – 0,399 
0,40 – 0,599 
0,60 – 0,799 
0,80 – 1,000 

Sangat rendah 
Rendah 
Sedang 
Kuat 
Sangat kuat 

 
4.5.1. Faktor perubahan fungsi bangunan  

Dari tabulasi silang data perubahan fungsi bangunan dengan kerusakan 

bangunan, dapat dijelaskan bahwa terdapat 6 buah atau 8,8 % dari bangunan di 

wilayah studi yang mengalami perubahan fungsi dan mengalami kerusakan 

(perubahan fisik) pada bangunan. Terdapat juga 3 bangunan atau 4,4 % dari 

seluruh bangunan sampel yang mengalami perubahan fungsi tetapi tidak 

mengalami kerusakan (perubahan fisik) pada bangunan, yaitu rumah dengan 

nomor 20 dan 43 yang pada awalnya memiliki fungsi rumah kemudian saat ini 

berubah menjadi rumah dan toko serta bangunan rumah nomor 49 yang berubah 

fungsi sebelumnya rumah menjadi industri penghasil sarang walet. Perubahan 

fungsi pada ketiga bangunan tersebut tidak merubah ruang atau merusak 

bangunan tersebut. Selain itu terdapat 33,8 % bangunan yang tidak berubah 

fungsinya namun ruang di dalamnya mengalami perubahan dan terdapat 52,9 % 

bangunan yang tidak berubah fungsi maupun ruang di dalamnya. Lebih jelas 

tabulasi silang data perubahan fungsi dengan kerusakan bangunan. (Tabel 4.19 

dan Tabel 4.20). 

Tabel 4.19. Crosstab Perubahan Fungsi dan Kerusakan Bangunan 
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Tabel 4.20. Chi square Tests Perubahan Fungsi dan Kerusakan Bangunan 

`  
Hasil perhitungan Chi square menunjukan nilai Asymp.sig 0,118 (> 0,05) 

yang berarti bahwa tidak terdapat hubungan antara kedua variabel (antara variabel 

perubahan fungsi bangunan dan perubahan fisik/kerusakan bangunan). Hal ini 

berarti faktor kerusakan bangunan di kawasan lingkungan kuno Pecinan Kota 

Tuban tidak dipengaruhi ataupun mempengaruhi oleh adanya perubahan fungsi.  

Faktor perubahan fungsi tidak menunjukkan adanya hubungan/korelasi 

yang signifikan karena bangunan-bangunan didominasi oleh bangunan-bangunan 

dengan fungsi perumahan atau dengan kata lain jumlah bangunan yang 

mengalami perubahan fungsi bangunan sangat sedikit.  

 
4.5.2. Faktor kesesuaian selera pemilik bangunan  

Hasil tabulasi silang data kesesuaian selera pemilik bangunan dengan 

kerusakan bangunan menunjukkan terdapat 26,5 % bangunan yang tidak sesuai 

dengan selera pemilik dan mengalami kerusakan bangunan, serta terdapat 9 

bangunan yang tidak sesuai dengan selera pemilik namun tidak mengalami 

Perubahan Fungsi * Kerusakan Bangunan Crosstabulatio n

6 3 9

8,8% 4,4% 13,2%

23 36 59 
33,8% 52,9% 86,8%

29 39 68 
42,6% 57,4% 100,0% 

Count 
% of Total

Count 
% of Total

Count 
% of Total

fungsi berubah

fungsi tetap

Perubahan
Fungsi

Total

rusak/ber
ubah

tdk rusak/tdk
berubah 

Kerusakan Bangunan 

Total

Chi-Square Tests

2,447b 1 ,118

1,446 1 ,229

2,432 1 ,119

,156 ,115

2,411 1 ,121

68 

Pearson Chi-Square

Continuity Correctiona

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig. 
(2-sided)

Exact Sig.
(2-sided) 

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
3,84.

b. 
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perubahan / kerusakan. Selain itu juga terdapat 14,7 % bangunan yang sesuai 

dengan selera pemilik tetapi bangunan tersebut mengalami kerusakan  dan juga 

terdapat 58,8 % bangunan yang telah seusai dengan selera pemilik dan bangunan 

tersebut tidak mengalami perubahan / kerusakan.  

Untuk lebih jelasnya tabulasi silang antara data selera pemilik bangunan 

kuno dan kerusakan bangunan kuno di wilayah studi dapat dilihat pada Tabel 

4.21. berikut. 

 
Tabel 4.21. Crosstab Faktor Kesesuaian Selera dan Kerusakan Bangunan 

 

Dari uji Chi square dan Symmetric Measure, didapatkan hasil yaitu : 

� Uji Chi-Square : menunjukan bahwa nilai Asymp.sig yaitu 0,001 (< 0,05) yang 

berarti terdapat hubungan antara kedua variabel (variabel kesesuaian selera 

pemilik terhadap bangunan kuno dan variabel kerusakan bangunan).  

� Symmetric Measure : menunjukan bahwa Aproxx.sig = 0,001 (<0,05) dengan 

nilai = 0,387 yang berarti bahwa kedua variabel (variabel kesesuaian selera 

dan variabel kerusakan) mempunyai hubungan yang rendah. 

Lebih jelasnya tentang Tabel Uji Chi square dan Uji Symmetric Measures (Tabel 

4.22). 

Kesesuaian Selera * Kerusakan Bangunan Crosstabulati on

18 9 27
26,5% 13,2% 39,7%

10 31 41

14,7% 45,6% 60,3%
28 40 68

41,2% 58,8% 100,0% 

Count 
% of Total
Count 
% of Total

Count 
% of Total

Tidak Sesuai

Sudah Sesuai

Kesesuaian
Selera

Total 

rusak/ber
ubah

tdk rusak/tdk
berubah 

Kerusakan Bangunan

Total
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Tabel 4.22. Chi-Square Test Kesesuaian Selera dan Kerusakan Bangunan 

 
 

Chi-Square Tests

12,013 b 1 ,001

10,331 1 ,001
12,213 1 ,000

,001 ,001

11,836 1 ,001

68 

Pearson Chi-Square

Continuity Correction a 
Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test 
Linear-by-Linear 
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig. 

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided) 

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
11,12.

b. 
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Tabel 4.23. Symetric Measures Kesesuaian Selera dan Kerusakan Bangunan 

 

Kesimpulan hasil tabulasi antara faktor kesesuaian selera pemilik bangunan 

dengan kerusakan bangunan menunjukkan bahwa kerusakan bangunan kuno di 

Kawasan Pecinan Kota Tuban sedikit dipengaruhi oleh kesesuaian selera pemilik 

bangunan terhadap bangunan yang dimilikinya.  

 

4.5.3. Faktor Biaya Perawatan  

Hasil tabulasi silang data biaya perawatan dengan kerusakan bangunan di 

wilayah studi menunjukkan terdapat 16 bangunan yang rusak dengan biaya 

perawatan Rp.0 – Rp. 200.000,00, 4 bangunan yang rusak dengan biaya 

perawatan Rp. 201.000,00 – Rp. 400.000,00,  5 bangunan yang rusak dengan 

biaya perawatan Rp. 401.000,00 – Rp. 600.000,00, dan 3 bangunan yang rusak 

dengan perawatan lebih dari Rp 600.000,00.  

Selain itu terdapat bangunan-bangunan yang tidak mengalami kerusakan, 

diantaranya masing-masing 6 bangunan dengan biaya perawatan Rp.0 – Rp. 

200.000,00 dan Rp. Rp. 201.000,00 – Rp. 400.000,00, 21 bangunan dengan biaya 

perawatan  Rp. 401.000,00 – Rp. 600.000,00, serta 7 bangunan dengan biaya 

perawatan lebih dari Rp. 600.000,00. 

Untuk lebih jelasnya tabulasi silang antara data biaya perawatan bangunan 

dan kerusakan bangunan dapat dilihat sebagai berikut (Tabel 4.24). 

Symmetric Measures

,387 ,001

68 
Contingency Coefficient Nominal by Nominal 

N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 
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Tabel 4.24. Crosstab Biaya Perawatan Dan Kerusakan Bangunan 

  

Dari uji Chi square dan Symmetric Measures, didapatkan hasil, yaitu sebagai 

berikut : 

� Uji Chi-Square : menunjukan bahwa nilai Asymp.sig yaitu 0,002 (< 0,05) 

yang berarti terdapat hubungan antara kedua variabel (variabel biaya 

perawatan bangunan dan variabel kerusakan bangunan).  

� Symmetric Measure : menunjukan bahwa Aproxx.sig = 0,002 (<0,05) dengan 

value = 0,422 yang berarti bahwa kedua variabel (variabel biaya perawatan 

dan variabel kerusakan) mempunyai hubungan yang sedang. 

Lebih jelasnya tentang Tabel Uji Chi square dan Uji Symmetric Measures dapat 

dilihat pada Tabel 4.25 dan 4.26. 

Tabel 4.25. Chi-Square Biaya Perawatan Dan Kerusakan Bangunan 

 

Biaya Perawatan  * Kerusakan Bangunan Crosstabulatio n

16 6 22 
23,5% 8,8% 32,4%

4 6 10 
5,9% 8,8% 14,7%

5 21 26 
7,4% 30,9% 38,2%

3 7 10 
4,4% 10,3% 14,7%

28 40 68 
41,2% 58,8% 100,0% 

Count

% of Total

Count

% of Total

Count

% of Total

Count

% of Total

Count

% of Total

0 - 200.000 

201.000 - 400.000 

401.000 - 600.000 

> 600.000

Biaya
Perawatan

Total

rusak/ber
ubah

tdk rusak/tdk
berubah 

Kerusakan Bangunan 

Total

Chi-Square Tests

14,733 a 3 ,002
15,223 3 ,002

11,329 1 ,001

68 

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig. 

(2-sided)

2 cells (25,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 4,12. 

a. 
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Tabel 4.26. Symmetric Measures Biaya Perawatan Dan Kerusakan Bangunan 

 

Dari hasil analisis antara kedua faktor tersebut dapat disimpulkan bahwa 

kerusakan bangunan di wilayah studi juga dipengaruhi oleh biaya perawatan yang 

dikeluarkan pemilik bangunan untuk merawat bangunannya. Atau dengan kata 

lain dapat dikatakan bahwa semakin banyak biaya yang dikeluarkan pemilik 

bangunan kuno untuk merawat bangunannya, maka akan dimungkinkan semakin 

sedikit kerusakan/penurunan kualitas bangunan kuno diwilayah studi.  

 

4.5.4. Faktor Pendapatan Pemilik Bangunan  

Hasil tabulasi silang data pendapatan pemilik bangunan dengan kerusakan 

bangunan menunjukkan terdapat 16 bangunan yang rusak dengan biaya perawatan 

Rp.0 – Rp. 200.000,00, 4 bangunan yang rusak dengan biaya perawatan Rp. 

201.000,00 – Rp. 400.000,00,  5 bangunan yang rusak dengan biaya perawatan 

Rp. 401.000,00 – Rp. 600.000,00, dan 3 bangunan yang rusak dengan perawatan 

lebih dari Rp 600.000,00.  

Selain itu terdapat bangunan-bangunan yang tidak mengalami kerusakan, 

di antaranya masing-masing 6 bangunan dengan biaya perawatan Rp.0 – Rp. 

200.000,00 dan Rp. Rp. 201.000,00 – Rp. 400.000,00, 21 bangunan dengan biaya 

perawatan  Rp. 401.000,00 – Rp. 600.000,00, serta 7 bangunan dengan biaya 

perawatan lebih dari Rp. 600.000,00. 

Untuk lebih jelasnya tabulasi silang antara selera pemilik bangunan kuno 

dan kerusakan bangunan kuno dapat dilihat pada Tabel 4.25. berikut. 

 
 
 
 
 
 
 

Symmetric Measures  

,422 ,002

68 
Contingency CoefficientNominal by Nominal 

N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 
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Tabel 4.27. Symmetric Measures Tingkat Pendapatan dan Kerusakan Bangunan 

  

Dari uji Chi square dan Symmetric Measures antara variabel tingkat 

pendapatan dengan kerusakan bangunan, didapatkan hasil bahwa nilai Asymp.sig 

yaitu 0,732 (>0,05) dengan nilai nilai Contingency Coefficient 0,174 yang berarti 

tidak terdapat hubungan antara kedua variabel (variabel tingkat pendapatan 

pemilik bangunan dan kerusakan bangunan).  

Lebih jelasnya tentang Tabel Uji Chi square dan Uji Symmetric Measures 

untuk variabel ini dapat dilihat pada Tabel 4.26 dan Tabel 4.27. 

Tabel 4.28. Chi-Square Test  Tingkat Pendapatan dan Kerusakan Bangunan 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tingkat Pendapatan * Kerusakan Bangunan Crosstabula tion

1 2 3
1,5% 2,9% 4,4%

1 1
1,5% 1,5%

4 5 9
5,9% 7,4% 13,2%

8 15 23 
11,8% 22,1% 33,8%

10 12 22 
14,7% 17,6% 32,4%

4 6 10 
5,9% 8,8% 14,7%

28 40 68 
41,2% 58,8% 100,0% 

Count 
% of Total
Count 
% of Total
Count 
% of Total
Count 
% of Total
Count 
% of Total
Count 
% of Total
Count 
% of Total

0

< 500.000

500.000 - 1.000.000 

1.000.001 - 1.500.000

1.500.001 - 2.000.000

> 2.000.000

Tingkat
Pendapatan

Total

rusak/ber
ubah

tdk rusak/tdk
berubah

Kerusakan Bangunan 

Total

Chi-Square Tests

2,020a 4 ,732 
2,376 4 ,667 

,052 1 ,820 

65 

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig. 

(2-sided)

4 cells (40,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is ,42.

a. 
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Tabel 4.29. Symmetric Measures Tingkat Pendapatan Dan Kerusakan Bangunan 

 
Dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa tinggi atau rendahnya 

tingkat pendapatan pemilik bangunan tidak berpengaruh pada 

kerusakan/perubahan fisik bangunan kuno. 

 

4.5.5. Faktor penggunaan bangunan  

Hasil tabulasi silang variabel penggunaan bangunan dengan kerusakan 

bangunan menunjukkan terdapat 26,5 % bangunan yang ditempati/sedang 

digunakan namun mengalami kerusakan, dan terdapat 33 bangunan atau 48,5 % 

bangunan yang ditempati yang tidak mengalami perubahan / kerusakan. Selain itu 

11 bangunan atau 16,2 % dari bangunan sample yang tidak ditempati mengalami 

kerusakan serta terdapat 6 bangunan atau 8,8 % yang tidak ditempati namun tidak 

mengalami kerusakan bangunan. Untuk lebih jelasnya Tabel crosstabab antara 

variabel penggunaan dengan kerusakan bangunan dapat dilihat pada Tabel 4.28 

berikut. 

Tabel 4.28 Symmetric Measures Ditempati/Tidak Dan Kerusakan Bangunan 

 
 

Dari uji Chi square dan Symmetric Measures antara variabel penggunaan 

bangunan (ditempati atau tidaknya bangunan) dengan kerusakan bangunan, 

didapatkan hasil bahwa nilai Asymp.sig yaitu 0,034 (<0,05) yang berarti terdapat 

Symmetric Measures  

,174 ,732

65 
Contingency Coefficient Nominal by Nominal

N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 

Ditempati/tidak * Kerusakan Bangunan Crosstabulatio n

18 33 51 
26,5% 48,5% 75,0%

11 6 17 
16,2% 8,8% 25,0%

29 39 68 
42,6% 57,4% 100,0% 

Count 
% of Total

Count 
% of Total

Count 
% of Total

Ditempati

Tidak Ditempati

Ditempati/tidak

Total

rusak/ber
ubah

tdk rusak/tdk
berubah

Kerusakan Bangunan

Total
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hubungan antara kedua variabel (variabel tingkat pendapatan pemilik bangunan 

dan kerusakan bangunan). Nilai Contingency Coefficient sebesar 0,249 

menunjukkan bahwa kedua variabel memiliki tingkat hubungan yang rendah. 

Lebih jelasnya tentang Tabel Uji Chi square dan Uji Symmetric Measures 

untuk kedua variabel ini dapat dilihat pada Tabel 4.29 dan 4.30 berikut.  

Tabel 4.29. Chi-Square Test Ditempati/Tidak Dan Kerusakan Bangunan 

 
Tabel 4.30. Symmetric Measures Ditempati/Tidak Dan Kerusakan Bangunan 

 
Dari hasil analisis antara kedua variabel tersebut dapat disimpulkan bahwa 

semakin banyak pemilik bangunan kuno yang menggunakan/menempati bangunan 

yang dimilikinya, maka akan dimungkinkan semakin sedikit terjadi 

kerusakan/penurunan kualitas bangunan kuno walaupun pengaruh variabel 

penggunaan bangunan tersebut sangat rendah.  

Dari analisis yang dilakukan terhadap kelima variabel tersebut maka dapat 

disimpulkan bahwa variabel kesesuaian selera, biaya perawatan, penggunaan 

bangunan memiliki pengaruh terhadap penurunan kualitas atau kerusakan 

bangunan di wilayah studi, sedangkan variabel perubahan fungsi dan pendapatan 

pemilik bangunan tidak memiliki hubungan atau pengaruh terhadap kerusakan 

atau penurunan kualitas bangunan.  

Chi-Square Tests

4,509b 1 ,034

3,387 1 ,066

4,494 1 ,034

,048 ,033

4,443 1 ,035

68 

Pearson Chi-Square

Continuity Correction a 
Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test 
Linear-by-Linear 
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.
(2-sided) 

Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided) 

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
7,25.

b. 

Symmetric Measures

,249 ,034

68

Contingency CoefficientNominal by Nominal 
N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 
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Adanya hubungan atau pengaruh pada variabel kesesuaian selera dan 

penurunan kualitas bangunan menunjukkan bahwa apabila bentuk atau kondisi 

bangunan sesuai dengan selera pemilik bangunan maka akan semakin sedikit 

bangunan yang mengalami kerusakan atau penurunan kualitas, karena apabila 

pemilik bangunan memiliki selera yang baik terhadap bangunan yang dimilikinya 

maka akan timbul usaha untuk merawat bangunan tersebut. Variabel kesesuaian 

selera ini juga terkait dengan kesadaran pemilik bangunan terhadap pentingnya 

melestarikan bangunan-bangunan dan lingkungan kuno.  

Perubahan terhadap bangunan dikarenakan bangunan tua yang dimiliki 

dianggap kuno atau kurang modern, sehingga perlu untuk mengubahnya menjadi 

bentuk yang lebih modern. 

Perubahan pada bangunan komersial umumnya dilakukan dengan 

merenovasi sebagian bangunannya untuk memberikan pencitraan baru yang lebih 

modern pada tampak depan bangunannya. Perubahan pada rumah tinggal 

dilakukan dengan memberikan penambahan elemen dan ornamen tertentu yang 

dianggap lebih mencerminkan kesan modernitas. Bahkan tak jarang juga 

merombak total bangunanya untuk menjadikannya bangunan besar seperti yang 

sedang trend saat ini. Namun yang sangat disayangkan jika renovasi yang 

dilakukan tidak sesuai, maka akan menyebabkan rusaknya wajah bangunan dan 

terlihat kurang adaptif dengan lingkungan sekitarnya. 

Untuk lebih jelas mengenai contoh kerusakan bangunan akibat perubahan selera 

dapat dilihat pada Tabel 4.31. 

 
Tabel 4.31. 

Contoh Kerusakan Bangunan Akibat Perubahan Selera 

NO CONTOH BANGUNAN KETERANGAN 

 

 

1 

 

 

Jl. Diponegoro No.36 

 

Bangunan ini telah ddirenovasi dengan 

melakukan penambahan ruang tidur pada bagian 

depan / teras bangunan sebelah kanan. Namun 

renovasi yang dilakukan dan menyebabkan 

rusaknya ‘citra’ bangunannya. Selain itu cat pada 

dinding yang bersifat dekoratif tidak sesuai 

dengan gaya bangunan dan terlihat kurang adaptif 

dengan lingkungan sekitarnya. Perubahan 

mengakibatkan kerusakan fasade bangunan. 
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2 

 

 

Jl. Dr. Sutomo No.44 

 

Bangunan rumah tinggal ini sedang direnovasi 

karena adanya perubahan selera` pemiliknya. 

Bangunan ini hanya mengalami sedikit 

perubahan, yaitu adanya penambahan elemen di 

teras menyerupai pagar. Hal ini justru mengurangi 

nilai orisinalitas bangunan terutama dari fasade 

bangunannya. 

 

 

3 

 

 

Jl. M. Sudiro No.23 

 

Bangunan ini telah mengalami perubahan fungsi 

yaitu dari fungsi tempat tinggal/rumah menjadi 

bangunan untuk beternak walet. Renovasi 

bangunan dilakukan hampir total dengan 

membuang sekat-sekat interior ruang di 

dalamnya. Kerusakan yang paling terlihat adalah 

hilangnya elemen pintu depan, jendela dan 

ornamen-ornamen asli bangunan. Proses seperti 

ini sangat disayangkan karena menghilangkan 

estetika (citra) bangunan tersebut. 

 

4 

 

 
Jl. Diponegoro No.52 

 

Bangunan ini sebelumnya memiliki ornamen 

bangunan yang cukup bagus, tetapi karena 

keinginan pemilik bangunan, pada bagian depan 

bangunan ini telah dirombak total dengan bentuk 

yang lebih fungsional yaitu sebagai toko. Hal ini 

sangat disayangkan karena perubahan fungsi yang 

menyebabkan perubahan fisik pada bangunan ini 

telah merubah fasade bangunan.  

 

Variabel biaya perawatan memiliki korelasi yang cukup signifikan, 

sedangkan tingkat pendapatan pemilik bangunan tidak berpengaruh pada 

kerusakan atau penurunan kualitas bangunan. Hal ini menunjukkan bahwa 

penurunan kualitas bangunan atau kerusakan bangunan di wilayah studi tidak 

lebih dipengaruhi oleh tingkat pendapatan atau kondisi ekonomi pemilik 

bangunan, namun lebih dipengaruhi oleh kurangnya perawatan serta terkait 

dengan tingkat kesadaran pemilik bangunan terhadap bangunan itu sendiri.  

Kerusakan jenis ini disebabkan oleh minimnya perawatan dan ditunjang 

dengan cukup besarnya fluktuasi cuaca alam tropis yang dapat mempercepat 

proses pelapukan pada bahan bangunan tersebut. 

Lanjutan Tabel 4.31.  Contoh Kerusakan Bangunan Akibat Perubahan  . . . 
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Perawatan yang biasanya hanya dilakukan pada saat-saat tertentu saja, 

misalnya menjelang hari-hari besar nasional (lebaran, HUT Kemerdekaan, dan 

sebagainya). Poses perawatannya pun terkesan dangkal karena hanya dilakukan 

pada tampak mukanya saja, tidak menyeluruh kepada tata ruang yang ada dalam 

bangunan tersebut. Hal ini pada umumnya terjadi karena kurangnya dana pemilik 

atau pengelola dalam melakukan perawatan, serta masih rendahnya kepedulian 

pemerintah dalam membatu meringankan beban pemilik untuk memihara 

bangunan kunonya. Untuk lebih jelas mengenai contoh kerusakan bangunan 

akibat proses menua dan kurangnya perawatan dapat dilihat pada Tabel 4.32 

berikut ini. 

Tabel 4.32. Contoh Kerusakan Bangunan  
Akibat Kurangnya Perawatan Pemilik dan Proses Menua  

NO CONTOH BANGUNAN KETERANGAN 
 

1 

 

 
 

Jl. Dr. Sutomo No.50 

 

Bangunan ini adalah salah satu rumah dinas 

(RD) milik Kodim Tuban yang diperuntukkan 

bagi anggota TNI. Status kepemilikan rumah ini 

adalah hak guna sehingga anggota TNI yang 

tinggal di rumah ini hanya bersifat sementara, 

pada umumnya penghuni kurang peduli 

terhadap terhadap kondisi rumah ini karena 

bukan milik mereka sendiri. Karena kurangnya 

perawatan, maka bangunan ini menjadi rusak. 

Kerusakan te`rlihat parah pada atap. Keadaan 

tersebut dapat mengakibatkan kerusakan fasade 

bangunan ini. 

 

 

2 

 

 
Jl. Sumur Gempol No.35 

 

Bangunan ini telah berubah fungsi dari rumah 

menjadi tempat distributor sebuah perusahaan 

minuman botol. Pemeliharaan yang dilakukan 

terhadap bangunan sangat minim, sehingga 

bangunan tersebut menjadi rusak yang ditandai 

dengan adanya beberapa tembok yang retak, 

atapnya dari genting banyak yang pecah dan 

kesan bangunan yang kotor. 
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4 

 

 
Gg. Kali Gayam No.14 

 

Bangunan ini merupakan rumah dinas (RD) 

Kodim seperti halnya rumah dinas di Jl. Dr. 

Sutomo No. 50. Kerusakan yang terjadi antara 

lain kerusakan yang parah pada atap dan  

keretakan pada beberapa dinding, selain itu 

material yang lapuk, dan ornamen yang sudah 

tidak terlihat lagi. Kerusakan akibat minimnya 

pemeliharaan dan proses menua ini 

menyebabkan perubahan total  pada fasade dan 

dapat mengakibatkan pada ambruknya 

bangunan. 

 

5 

 

 

 
Gg. Kali Gayam No.9 

 

Bangunan ini merupakan bangunan semi 

permanen, sebagian besar bangunan terbuat dari 

papan kayu. Kerusakan bangunan ini yaitu pada 

material bangunan yang berasal dari kayu yang 

mengalami pelapukan akibat proses menua. 

Kerusakan ini menyebabkan kerusakan struktur 

bangunan yang dapat mengurangi nilai 

keselamatan bangunan. 

 

 

Variabel pemanfaatan atau penggunaan bangunan juga memiliki angka 

korelasi yang cukup signifikan terhadap kerusakan atau penurunan kualitas 

bangunan. Saat ini bangunan-bangunan yang termasuk dalam kategori ini tidak 

lagi digunakan dan dibiarkan kosong. Akibatnya bangunan ini menjadi rusak, 

retak, terancam roboh dan memudarnya citra bangunan karena terlihat ‘usang’. 

Bangunan-bangunan tersebut ditelantarkan oleh pemilik atau pengelolanya 

karena dianggap sudah turun drastis nilai propertinya dan tidak dapat 

mendatangkan keuntungan ekonomi bagi pemiliknya. Selain itu terdapat beberapa 

bangunan yang tidak digunakan lagi karena pemilik bangunan bertempat tinggal 

di luar kota. Untuk lebih jelas mengenai contoh kerusakan bangunan akibat 

perubahan selera dapat dilihat pada Tabel 4.33 berikut ini. 

Lanjutan Tabel 4.32.  Contoh Kerusakan Bangunan Akibat Proses . . . 
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Tabel 4.33 
Contoh Kerusakan Akibat Bangunan Tidak Dimanfaatkan / Digunakan 

NO CONTOH BANGUNAN KETERANGAN 

 

1 

 

.  

Jl. Dr. Sutomo No. 36 

 

Bangunan besar ini sebelumnya pernah digunakan 

sebagai Kantor Pertani Tuban. Selain itu pernah juga 

digunakan sebagai mess tentara jepang. Namun 

sekarang bangunan ini tidak difungsikan lagi. Karena 

tidak dimanfaatkan bagi wadah aktivitas tertentu, 

bangunan ini menjadi terlantar dan rusak. Keadaan 

tersebut merusak dinding-dinding bangunan yang 

menyebabkan kerusakan pada fasade bangunan. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jl. Ikan Kakap No.13 

  

Bangunan ini tidak difungsikan lagi sejak sekitar 5 

tahun yang lalu. Kondisi bangunan yang kosong dan 

tidak terawat menjadikan halaman depan ditumbuhi 

rumput dan tanaman liar sehingga mengganggu 

tampilan fasade, selain beberapa elemen bangunan ini 

menjadi terlantar dan rusak akibat tidak pernah 

mendapat perawatan.  
 

 

3 

 

 

 

 

 
 

Jl. Ikan Kakap No.7 
 

 

Bangunan ini sudah lama tidak difungsikan lagi karena 

pemilik bangunan bertempat tinggal di luar kota. 

Kosongnya bangunan ini menyebabkan bangunan ini 

menjadi terlantar dan rusak karena tidak pernah 

mendapat perawatan dan seiring dengan usianya yang 

semakin tua. Hal tsb. Kerusakan yang terjadi antara 

lain pada atap, dan material bangunan yang lapuk 

seperti penyangga depan bangunan yang terbuat dari 

kayu. Hal ini dapat membahayakan kondisi struktur 

bangunan. 
 

 

4 

 

 
 

Gg. Anjani No.1 

 

Saat ini bangunan ini tidak difungsikan lagi karena 

pemilik bangunan bertempat tinggal di kota lain. 

Akibat tidak pernah digunakan, bangunan ini menjadi 

terlantar dan rusak seiring dengan usianya yang 

semakin tua dan kurangnya perawatan. Kerusakan 

yang terjadi adalah bagian atap, dan oranamen 

bangunan. Kondisi ini diperparah karena saat ini 

bagian depan bangunan digunakan sebagai tempat 

berjualan pedagang kaki lima. Hal tersebut sangat 

disayangkan karena berakibat pada berkurangnya nilai 

citra bangunan. 
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4.6. Arahan Pelestarian Bangunan dan Lingkungan Kuno Di Wilayah Studi 

4.6.1. Arahan pelestarian bangunan kuno di wilayah studi 

Dasar penetapan dalam penentuan arahan pelestarian bangunan-bangunan 

kuno ini adalah berdasarkan penilaian makna kultural bangunan-bangunan 

tersebut dengan menggunakan kriteria-kriteria pelestarian yang telah ditentukan 

yaitu peranan sejarah, penguat karakter kawasan, estetika, keaslian bangunan dan 

keterawatan bangunan.  

Masing-masing variabel atau kriteria pelestarian tersebut memiliki tingkat 

kepentingan atau bobot yang berbeda satu sama lain. Hal ini dikarenakan kriteria-

kriteria pelestarian, yaitu sejarah, penguat karakter kawasan, estetika, keaslian 

bangunan dan keterawatan bangunan memiliki tingkat kepentingan yang berbeda 

dalam pelestarian bangunan di Kawasan Kampung Pecinan di Kota Tuban. 

Penilaian makna kultural bangunan dilakukan oleh peneliti secara objektif 

berdasarkan data primer yang didapatkan di lapangan, sedangkan pemberian 

bobot terhadap kriteria-kriteria yang akan digunakan dalam penilaian makna 

kultural dilakukan dengan metode kuisioner dan wawancara dengan para ahli.  

Ketentuan nilai terhadap masing-masing bangunan didasarkan pada 

kriteria-kriteria yang ditentukan dengan memberikan nilai 3 untuk kategori tinggi, 

nilai 2 untuk kategori sedang, dan nilai 1 untuk kategori rendah. Pemberian nilai 

sesuai dengan kategori tersebut didasarkan pada indikator masing-masing sebagai 

tolok ukur penilaian terhadap objek bangunan. Indikator-indikator tersebut adalah 

sebagai berikut: 

1. Kriteria peranan sejarah, nilai sedang diberikan untuk bangunan yang 

berkaitan atau menunjukkan adanya sejarah perkembangan Kota Tuban, 

dan nilai rendah diberikan untuk bangunan yang tidak berkaitan dengan 

sejarah. Dalam variabel atau kriteria ini, tidak terdapat nilai tinggi karena 

tidak ada bangunan yang memiliki sejarah atau berkaitan dengan sejarah 

perkembangan Bangsa Indonesia. 

2. Kriteria Penguat Karakter Kawasan, nilai tinggi  diberikan untuk bangunan 

yang potensial untuk dijadikan sebagai landmark kawasan dengan ciri 

bentuk yang menonjol, tinggi atau besar. Nilai sedang diberikan untuk 

bangunan yang memiliki ciri yang dominan dan diulang pada bangunan di 



165 
 

sekitarnya. Nilai rendah diberikan untuk bangunan yang tidak potensial 

sebagai landmark dan memiliki bentuk yang tidak dominan.  

3. Kriteria Keaslian Bangunan, nilai tinggi diberikan untuk bangunan yang 

masih asli atau tidak pernah mengalami perubahan baik bentuk atap, 

fasade/tampilan, struktur, denah, warna, maupun ornamen bangunan. Nilai 

sedang diberikan untuk bangunan yang mengalami perubahan namun 

hanya sedikit. Nilai rendah diberikan untuk bangunan yang mengalami 

perubahan pada bentuk atap, fasade, ornamen, denah, atau struktur 

bangunan. 

4. Kriteria Estetika, nilai tinggi diberikan untuk bangunan yang memiliki 

langgam  khas arsitektur Cina, kolonial atau jawa. Nilai sedang untuk 

bangunan yang memiliki langgam campuran. Nilai rendah diberikan untuk 

bangunan yang tidak memiliki corak arsitektur tertentu (bangunan 

modern) 

5. Kriteria Keterawatan dan keselamatan, nilai tinggi diberikan untuk 

bangunan dengan tampilan, material & struktur bangunan dalam kondisi 

yang baik dan bangunan dalam keadaan terpakai. Nilai sedang diberikan 

untuk bangunan dengan kondisi sebagian kecil bagian bangunan 

mengalami kerusakan (material) dan bangunan sedang dalam keadaan 

terpakai. Nilai rendah diberikan untuk bangunan yang sebagian besar 

bagian bangunan kotor dan rusak baik tampilan bangunan  maupun 

material dan struktur dan bangunan dalam keadaan tidak terpakai. 

Lebih jelasnya indikator penilaian dapat dilihat pada Tabel 3.3. matriks 

penilaian kriteria pelestarian yang terdapat di dalam Bab 3. 

Pembobotan kriteria-kriteria pelestarian terhadap tingkat kepentingannya 

dapat dilihat pada Tabel 4.34 sebagai berikut. 

Tabel 4.34. Pembobotan Kriteria Pelestarian Bangunan 

No Kriteria Pelestarian 
Penilaian Para Ahli 

Rata-Rata 
A B C D E F 

1. Keterawatan & Keselamatan 2 3 3 3 3 3 2,8 
2. Penguat Karakter Kawasan 3 3 3 3 4 3 3,2 
3. Sejarah 4 2 3 5 5 4 3,8 
4. Estetika 5 5 5 5 4 4 4,7 
5. Keaslian bangunan 5 5 5 5 5 5 5,0 
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Keterangan : 
A = Ahli Arsitektur 
B = Anggota DPRD 
C = Anggota Bappeda 
D = Anggota Dinas Pariwisata 
E = Ahli Sejarah 
F = Pemerhati Bangunan Kuno 

  

Berdasarkan Tabel pembobotan oleh para ahli tersebut dapat dijelaskan 

bahwa kriteria keaslian bangunan memiliki tingkat kepentingan tertinggi dalam 

pelestarian bangunan di Kawasan Pecinan Kota Tuban, sedangkan kriteria yang 

memiliki tingkat kepentingan paling rendah adalah kriteria keterawatan bangunan. 

 

A. Tindakan utama pelestarian bangunan kuno di wilayah studi 

Tindakan utama pelestarian yang akan dilakukan dikelompokkan menjadi tiga 

kategori utama yang didasarkan pada kondisi bangunan. Tindakan pelestarian 

tersebut antara lain preservasi, rehabilitasi, dan demolisi. Penentuan tindakan 

utama pelestarian pada bangunan-bangunan di kawasan studi ini didasarkan pada 

nilai terhadap bangunan atas kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Akumulasi 

nilai atas kriteria-kriteria yang telah ditentukan terhadap bangunan-bangunan di 

wilayah studi akan menghasilkan nilai terendah 5 dan nilai tertinggi 15. Setelah 

didapatkan nilai total, kemudian bangunan-bangunan tersebut dikelompokkan ke 

dalam tiga kategori berdasarkan nilai total tersebut, yaitu sebagai berikut : 

1. Kategori A, untuk bangunan yang mendapatkan nilai tinggi, yaitu 13 – 15. 

2. Kategori B, untuk bangunan dengan nilai sedang, yaitu 9 – 12. 

3. Kategori C, untuk bangunan dengan nilai rendah, yaitu 5 – 8. 

Untuk lebih jelasnya tentang penilaian bangunan di Kawasan Pecinan Kota 

Tuban dapat dilihat pada Tabel 4.35. sebagai berikut. 
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Tabel 4.35. 
Penilaian Bangunan 

NO Alamat 

Nilai Bangunan Berdasarkan Kriteria Pelestarian 
Total 

( ∑ XY ) 
Ket Estetika Peranan Sejarah Penguat 

Karakter 
Keaslian 

Bangunan 
Keterawatan 

X Y X Y X Y X Y X Y 
1 Jl. Diponegoro No.36 4,7 2 3,8 2 3,2 2 5 1 2,8 2 34  

2 Jl. Dr. Sutomo No.49 4,7 3 3,8 2 3,2 3 5 3 2,8 3 54,7  

3 Jl. Dr. Sutomo No.46 4,7 2 3,8 2 3,2 2 5 2 2,8 3 41,8  

4 Jl. Dr. Sutomo No.48 4,7 2 3,8 2 3,2 2 5 3 2,8 3 46,8  

5 Jl. Dr. Sutomo No.45 4,7 2 3,8 2 3,2 1 5 3 2,8 3 43,6  

6 Jl. Diponegoro No.39 4,7 3 3,8 2 3,2 2 5 3 2,8 3 51,5  

7 Jl. Dr. Sutomo No.44 4,7 2 3,8 2 3,2 2 5 2 2,8 3 41,8  

8 Jl. Dr. Sutomo No.50 4,7 2 3,8 2 3,2 2 5 3 2,8 2 44  

9 Jl. Dr. Sutomo No.43 4,7 3 3,8 2 3,2 3 5 1 2,8 2 41,9  

10 Jl. Dr. Sutomo No.37 4,7 3 3,8 2 3,2 3 5 3 2,8 3 54,7  

11 Jl. Mbah Bali No.20 4,7 3 3,8 2 3,2 2 5 3 2,8 3 51,5  

12 Jl. Dr. Sutomo No.36 4,7 2 3,8 2 3,2 3 5 3 2,8 2 47,2  

13 Jl. Dr. Sutomo No.35 4,7 2 3,8 2 3,2 2 5 3 2,8 3 46,8  

14 Jl. Dr. Sutomo No.32 4,7 2 3,8 2 3,2 2 5 1 2,8 3 36,8  

15 Jl. Dr. Sutomo No.31 4,7 2 3,8 2 3,2 3 5 1 2,8 3 40  

16 Jl. Dr. Sutomo No.36 4,7 3 3,8 2 3,2 2 5 2 2,8 2 43,7  

17 Jl. Ikan Kakap No.11 4,7 3 3,8 2 3,2 2 5 1 2,8 2 38,7  

18 Jl. Dr. Sutomo No.25 4,7 3 3,8 2 3,2 2 5 3 2,8 3 51,5  

19 Jl. Dr. Sutomo No.15 4,7 2 3,8 2 3,2 2 5 3 2,8 3 46,8  

20 Jl. Dr. Sutomo No.19 4,7 2 3,8 2 3,2 2 5 3 2,8 3 46,8  

21 Jl. Dr. Sutomo No.16 4,7 2 3,8 2 3,2 3 5 1 2,8 2 37,2  
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22 Jl. Dr. Sutomo No.5 4,7 2 3,8 2 3,2 2 5 1 2,8 2 34  

23 Jl. Sumur Gempol No.37  4,7 3 3,8 2 3,2 2 5 1 2,8 3 41,5  

24 Jl. Dr. Sutomo No.20 4,7 3 3,8 2 3,2 2 5 3 2,8 1 45,9  

25 Jl. Sumur Gempol No.35 4,7 2 3,8 1 3,2 1 5 3 2,8 2 37  

26 Jl. Ikan Kakap No.10 4,7 2 3,8 2 3,2 2 5 1 2,8 3 36,8  

27 Jl. Dr. Sutomo No.34 4,7 2 3,8 2 3,2 3 5 2 2,8 3 45  

28 Gg. Arjuno No.2 4,7 2 3,8 2 3,2 1 5 3 2,8 3 43,6  

29 Gg. Arjuno No.3 4,7 3 3,8 2 3,2 2 5 2 2,8 2 43,7  

30 Jl. Diponegoro No.50 4,7 2 3,8 2 3,2 1 5 1 2,8 2 30,8  

31 Jl. Dr. Sutomo No.42 4,7 3 3,8 2 3,2 3 5 3 2,8 3 54,7  

32 Jl. Dr. Sutomo No.6 4,7 2 3,8 1 3,2 2 5 3 2,8 2 40,2  

33 Gg. Kali Gayam No.9 4,7 3 3,8 1 3,2 1 5 3 2,8 1 38,9  

34 Gg. Arjuno No.4 4,7 2 3,8 2 3,2 2 5 3 2,8 3 46,8  

35 Jl. Diponegoro No.41 4,7 3 3,8 2 3,2 2 5 2 2,8 2 43,7  

36 Jl. Pasar Ikan No.26 4,7 2 3,8 2 3,2 2 5 3 2,8 1 41,2  

37 Jl. M. Sudiro No.23 4,7 3 3,8 2 3,2 2 5 1 2,8 1 35,9  

38 Gg. Arjuno No.7 4,7 2 3,8 2 3,2 2 5 2 2,8 2 39  

39 Jl. Mbah Bali No.18 4,7 3 3,8 2 3,2 2 5 3 2,8 1 45,9  

40 Jl. M. Sudiro No.17 4,7 2 3,8 2 3,2 3 5 3 2,8 3 50  

41 Gg. Anjani No.6 4,7 3 3,8 2 3,2 2 5 2 2,8 2 43,7  

42 Jl. Mbah Bali No.19 4,7 2 3,8 2 3,2 2 5 3 2,8 2 44  

43 Gg. Melati No.12 4,7 3 3,8 2 3,2 2 5 1 2,8 2 38,7  

44 Jl. Diponegoro No.48 4,7 2 3,8 2 3,2 2 5 3 2,8 1 41,2  

45 Jl. M. Sudiro No.20 4,7 2 3,8 2 3,2 2 5 3 2,8 3 46,8  

46 Jl. Ikan Kakap No.13 4,7 2 3,8 2 3,2 2 5 3 2,8 1 41,2  

47 Jl. Ikan Kakap No.7 4,7 2 3,8 2 3,2 2 5 3 2,8 1 41,2  

48 Jl. Sumur Gempol No.32 4,7 2 3,8 2 3,2 2 5 3 2,8 1 41,2  

Lanjutan Tabel 4.35. Penilaian Bangunan  . . . 
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49 Jl. Pasar Ikan No.27 4,7 3 3,8 2 3,2 2 5 3 2,8 2 48,7  

50 Jl. Ikan Kakap No.14 4,7 1 3,8 1 3,2 1 5 1 2,8 2 22,3  

51 Jl. Dr. Sutomo No.12 4,7 3 3,8 1 3,2 1 5 3 2,8 1 38,9  

52 Gg. Kali Gayam No.16 4,7 2 3,8 2 3,2 1 5 3 2,8 3 43,6  

53 Gg. Kali Gayam No.14 4,7 3 3,8 2 3,2 2 5 1 2,8 1 35,9  

54 Gg. Pande No.2 4,7 2 3,8 2 3,2 2 5 2 2,8 3 41,8  

55 Gg. Pande No.3 4,7 2 3,8 2 3,2 1 5 3 2,8 3 43,6  

56 Jl. Sumur Gempol No.34 4,7 2 3,8 2 3,2 2 5 2 2,8 3 41,8  

57 Gg. Pande No.14 4,7 3 3,8 2 3,2 2 5 3 2,8 1 45,9  

58 Jl. Ikan Kakap No.12 4,7 3 3,8 2 3,2 1 5 3 2,8 3 48,3  

59 Gg. Kali Gayam No.8 4,7 3 3,8 2 3,2 2 5 3 2,8 3 51,5  

60 Gg. Melati No.13 4,7 2 3,8 2 3,2 2 5 3 2,8 3 46,8  

61 Gg. Anjani No.1 4,7 3 3,8 2 3,2 2 5 3 2,8 3 51,5  

62 Jl. Diponegoro No.52 4,7 3 3,8 2 3,2 2 5 1 2,8 2 38,7  

63 Jl. Mbah Bali No.16 4,7 2 3,8 2 3,2 2 5 1 2,8 2 34  

64 Jl. Ikan Dorang No.5 4,7 3 3,8 2 3,2 2 5 2 2,8 3 46,5  

65 Jl. Mbah Bali No.17 4,7 3 3,8 2 3,2 2 5 1 2,8 1 35,9  

66 Jl. KH. Agus Salim No.53 4,7 2 3,8 2 3,2 1 5 1 2,8 1 28  

67 Jl. Mbah Bali No.14 4,7 3 3,8 2 3,2 2 5 1 2,8 2 38,7  

68 Jl. Sumur Gempol No.31 4,7 3 3,8 2 3,2 2 5 1 2,8 3 41,5  
 

Keterangan 

X = Bobot Kriteria  

Y = Nilai Bangun 

 

Lanjutan Tabel 4.35. Penilaian Bangunan  . . . 
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Selain penilaian secara kuantitatif tersebut, diperlukan juga adanya 

penjelasan secara deskriptif untuk mengidentifikasi kondisi bangunan sesuai 

dengan nilai-nilai yang telah diberikan terhadap masing-masing kriteria bangunan. 

Deskripsi masing-masing bangunan atau penilaian secara kualitatif lebih jelasnya 

dapat dilihat pada Tabel 4.36 berikut.  

Tabel 4.36.  
Penilaian Bangunan Secara Kualitatif  

(file terpisah) 
      

      

      

      

      
Sumber : Hasil Analisis 2007 
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Space table penilaian bangunan kualitatif 20 halaman 
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68  Estetika tinggi Memiliki nilai tinggi karena bangunan tersebut 
memiliki corak/ gaya khas arsitektur Jawa 

Peranan sejarah sedang Nilai peranan sejarah pada bangunan tersebut 
adalah sedang karena tidak berhubungan 
dengan sejarah nasional, tapi berkaitan dengan 
sejarah perkembangan Kota Tuban 

Penguat karakter 
kawasan 

sedang Memiliki nilai penguat karakter kawasan sedang, 
karena bangunan tersebut bukan sebagai 
landmark namun bangunan tersebut memiliki ciri 
yang dominan 

Keaslian bangunan rendah Memiliki nilai keaslian bangunan rendah, karena 
bangunan tersebut mengalami perubahan pada 
bentuk muka bangunan sehingga merubah 
bentuk fasade bangunan 

Keterawatan & 
keselamatan 

tinggi Memiliki nilai keterawatan dan keselamatan 
yang tinggi karena bangunan tersebut memiliki 
tampilan yang lebih baik 

 

Dari hasil analisis yang dilakukan terhadap bangunan-bangunan di 

walayah studi melalui tahap penilaian bangunan berdasarkan kriteria-kriteria 

pelestarian yang telah ditentukan, didapatkan hasil bahwa terdapat 15 bangunan 

yang termasuk nilai tinggi yaitu dengan nilai antara 13 – 15. Bangunan-bangunan 

yang termasuk dalam kategori nilai tinggi tersebut memiliki prioritas tertinggi 

dalam pelestarian, karena memiliki potensi yang lebih besar untuk dapat 

dilestarikan. Pada wilayah studi tidak ditemukan bangunan dengan nilai 15 atau 

nilai maksimal. Bangunan-bangunan tidak ada yang memenuhi nilai tertinggi pada 

variabel peranan sejarah, karena tidak ada bangunan yang memiliki peranan 

sejarah nasional.  

Selain itu terdapat sebanyak 51 bangunan yang temasuk dalam kategori 

nilai sedang, yaitu antara 9 – 12. Bangunan-bangunan dengan kategori nilai 

sedang ini memiliki potensi dan nilai sedang dalam pelestarian. Bangunan-

bangunan yang mendapatkan nilai rendah sebanyak 2 buah bangunan. 

Hasil klasifikasi penilaian terhadap bangunan-bangunan tersebut secara 

otomatis atau diasumsikan sekaligus menentukan bentuk strategi utama dalam 

upaya pelestariannya. Bangunan-bangunan kuno yang memiliki klasifikasi nilai 

tinggi diprioritaskan untuk dipreservasi, sedangkan bangunan yang memiliki nilai 

sedang akan dilakukan tindakan utama konservasi, dan bangunan dengan nilai 

rendah akan diambil tindakan demolisi. 

Lanjutan Tabel 4.36. Penilaian Bangunan  . . . 
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Berdasarkan tabel penilaian secara kuantitatif (Tabel 4.34) yang juga 

dijelaskan dalam tabel penilaian secara kualitatif (Tabel 4.35) dapat ditentukan 

tindakan utama pelestarian terhadap bangunan-bangunan yang ada. Terdapat 3 

tindakan utama pelestarian yang direkomendasikan terhadap bangunan-bangunan 

antara lain preservasi, rehabilitasi dan demolisi. Lebih jelas tentang daftar 

bangunan yang mendapatkan tindakan pelestarian preservasi, rehabilitasi atau 

demolisi dapat dilihat pada Tabel 4.37.   

Tabel 4.37. 
Arahan Utama Pelestarian Bangunan 

NO Alamat 
Arahan Utama Pelestarian Bangunan 

Preservasi Rehabilitasi Demolisi 
1 Jl. Diponegoro No.36  √  
2 Jl. Dr. Sutomo No.49 √   
3 Jl. Dr. Sutomo No.46  √  
4 Jl. Dr. Sutomo No.48 √   
5 Jl. Dr. Sutomo No.45  √  
6 Jl. Diponegoro No.39 √   
7 Jl. Dr. Sutomo No.44  √  
8 Jl. Dr. Sutomo No.50  √  
9 Jl. Dr. Sutomo No.43  √  
10 Jl. Dr. Sutomo No.37 √   
11 Jl. Mbah Bali No.20 √   
12 Jl. Dr. Sutomo No.36 √   
13 Jl. Dr. Sutomo No.35  √  
14 Jl. Dr. Sutomo No.32  √  
15 Jl. Dr. Sutomo No.31  √  
16 Jl. Dr. Sutomo No.36  √  
17 Jl. Ikan Kakap No.11  √  
18 Jl. Dr. Sutomo No.25 √   
19 Jl. Dr. Sutomo No.15 √   
20 Jl. Dr. Sutomo No.19 √   
21 Jl. Dr. Sutomo No.16  √  
22 Jl. Dr. Sutomo No.5  √  
23 Jl. Sumur Gempol No.37   √  
24 Jl. Dr. Sutomo No.20  √  
25 Jl. Sumur Gempol No.35  √  
26 Jl. Ikan Kakap No.10  √  
27 Jl. Dr. Sutomo No.34  √  
28 Gg. Arjuno No.2  √  
29 Gg. Arjuno No.3  √  
30 Jl. Diponegoro No.50  √  
31 Jl. Dr. Sutomo No.42 √   
32 Jl. Dr. Sutomo No.6  √  
33 Gg. Kali Gayam No.9  √  
34 Gg. Arjuno No.4  √  
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35 Jl. Diponegoro No.41  √  
36 Jl. Pasar Ikan No.26  √  
37 Jl. M. Sudiro No.23  √  
38 Gg. Arjuno No.7  √  
39 Jl. Mbah Bali No.18  √  
40 Jl. M. Sudiro No.17 √   
41 Gg. Anjani No.6  √  
42 Jl. Mbah Bali No.19  √  
43 Gg. Melati No.12  √  
44 Jl. Diponegoro No.48  √  
45 Jl. M. Sudiro No.20  √  
46 Jl. Ikan Kakap No.13  √  
47 Jl. Ikan Kakap No.7  √  
48 Jl. Sumur Gempol No.32  √  
49 Jl. Pasar Ikan No.27 √   
50 Jl. Ikan Kakap No.14   √ 
51 Jl. Dr. Sutomo No.12  √  
52 Gg. Kali Gayam No.16  √  
53 Gg. Kali Gayam No.14  √  
54 Gg. Pande No.2  √  
55 Gg. Pande No.3  √  
56 Jl. Sumur Gempol No.34  √  
57 Gg. Pande No.14  √  
58 Jl. Ikan Kakap No.12 √   
59 Gg. Kali Gayam No.8 √   
60 Gg. Melati No.13  √  
61 Gg. Anjani No.1 √   
62 Jl. Diponegoro No.52  √  
63 Jl. Mbah Bali No.16  √  
64 Jl. Ikan Dorang No.5  √  
65 Jl. Mbah Bali No.17  √  
66 Jl. KH. Agus Salim No.53   √ 
67 Jl. Mbah Bali No.14  √  
68 Jl. Sumur Gempol No.31  √  

 

Tindakan utama pelestarian preservasi, direkomendasikan untuk 

bangunan-bangunan yang memiliki nilai tertinggi dalam pembobotan terhadap 

kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Semua bangunan dalam kelompok ini 

memiliki nilai keterawatan yang tinggi karena bangunan-bangunan tersebut 

memiliki tampilan, material & struktur bangunan dalam kondisi yang baik dan 

bangunan dalam keadaan terpakai. Selain itu prioritas tindakan preservasi 

direkomendasikan terhadap bangunan-bangunan dalam kelompok ini karena 

semua bangunan dalam kelompok ini memiliki nilai keaslian tinggi, hal ini berarti 

bangunan-bangunan tersebut masih asli atau tidak pernah mengalami perubahan 

Lanjutan Tabel 4.37. Arahan Utama Pelestarian . . . 
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baik bentuk atap, fasade/tampilan, struktur, denah, warna, maupun ornamen 

bangunan. Bangunan yang memiliki nilai pembobotan tertinggi adalah bangunan 

rumah di Jl. Dr. Sutomo No.37 dan bangunan di Jl. Dr. Sutomo No.42. Nilai 

untuk kriteria peranan sejarah pada semua bangunan sama, yaitu sedang karena 

bangunan-bangunan tersebut tidak ada yang berkaitan secara khusus dengan 

sejarah perkembangan nasional, namun lebih terkait dengan adanya sejarah 

perkembangan Kota Tuban itu sendiri. 

Tindakan utama pelestarian berupa rehabilitasi, direkomendasikan untuk 

bangunan-bangunan yang secara akumulatif memiliki nilai pembobotan dalam 

kategori sedang. Beberapa dari bangunan-bangunan tersebut sebenarnya memiliki 

nilai yang cukup tinggi untuk beberapa kriteria namun memiliki nilai sedang atau 

rendah untuk kriteria yang lain. Misalnya pada bangunan di Jl. Mbah Bali No.18. 

yang memiliki nilai estetika dan keaslian tinggi namun nilai keterawatannya 

rendah, contoh yang lain adalah bangunan di Jl. Sumur Gempol No.37 yang 

memiliki nilai estetika dan keaslian yang tinggi, namun memiliki nilai keaslian 

rendah karena bangunan tersebut telah banyak mengalami perubahan fisik 

bangunannya.  

Tindakan utama pelestarian berupa demolisi, direkomendasikan untuk 2 

buah bangunan, yaitu bangunan di Jl. KH. Agus Salim No.53 dan bangunan di Jl. 

Ikan Kakap No.14. Kedua bangunan tersebut mendapatkan perlakuan demolisi 

sebagai rekomendasi karena memiliki nilai yang tergolong rendah terhadap 

kategori-kategori yang telah ditentukan. Bangunan di Jl. KH. Agus Salim No.53 

direkomendasikan perlakuan demolisi karena bangunan tersebut telah mengalami 

kerusakan struktur sehingga membahayakan bagi penghuni rumah, selain itu 

bangunan tersebut telah banyak mengalami perubahan dari bentuk aslinya 

sehingga nilai keasliannya rendah. Bangunan di Jl. Ikan Kakap No.14 juga 

mendapat rekomendasi demolisi karena bangunan tersebut memiliki nilai rendah 

baik dalam estetika, peranan sejarah, penguat karakter kawasan maupun keaslian 

bentuk bangunan, walaupun bangunan tersebut cukup terawat dan memiliki nilai 

keselamatan yang cukup/sedang. 
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Berdasarkan tindakan-tindakan utama pelestarian yang telah disebutkan, 

terdapat kecenderungan pada bangunan-bangunan untuk dilakukan tindakan 

pelestarian utama berupa rehabilitasi.  

Lebih jelasnya tindakan utama pelestarian bangunan berdasarkan lokasi 

dapat dilihat pada Gambar 4.27.  
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Gambar 4.27. Peta Arahan Pelestarian Bangunan
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B. Implementasi tindakan utama pelestarian bangunan di wilayah studi  

Implementasi tindakan utama pelestarian merupakan strategi implementasi yang dapat 

dilakukan terhadap bangunan-bangunan kuno yang akan dilestarikan berdasarkan strategi 

utama yang telah ditentukan. Arahan yang aplikatif atau implementasi tindakan pelestarian 

ini pada dasarnya dapat digunakan sebagai pedoman pelestarian bangunan oleh semua 

pihak yang berkepentingan dalam pelstarian bangunan, khususnya pemerintah Kota Tuban. 

Untuk meminimalisir adanya konflik kepentingan antara kebijakan pemerintah dengan 

masyarakat tentang pelestarian bangunan ini maka diperlukan komunikasi dan sosialisasi 

secara aktif tentang kegiatan yang akan dilakukan yang diharapkan dapat meminimalisir 

adanya kerugian yang timbul pada pihak masyarakat (melalui ganti rugi dan insentif).  

1. Preservasi 

Preservasi adalah suatu upaya untuk melindungi/menjaga bangunan, monumen atau 

lingkungan kerusakan serta mencegah proses kerusakan yang terjadi. Preservasi 

merupakan tindak pelestarian suatu bangunan/lingkungan sama dengan keadaan aslinya 

tanpa ada perubahan. 

Dalam implementasi tindakan pelestarian ini, preservasi dilakukan dengan 

mempertahankan bentuk asli bangunan-bangunan yang memiliki nilai tinggi terutama nilai 

estetika dan keaslian dari perubahan atau kerusakan bangunan. Preservasi dilakukan 

dengan menjaga dan mempertahankan bentuk asli bangunan dari adanya perubahan baik 

fasade, atap, lantai, ataupun denah bangunan. Rekomendasi tindakan utama pelestarian 

berupa preservasi diberikan terhadap 15 buah bangunan di wilayah studi yang memiliki 

nilai kumulatif tinggi. Lebih jelasnya bangunan-bangunan tersebut dapat dilihat pada 

Gambar 4.27.  

Preservasi yang direkomendasikan untuk 15 bangunan tersebut hampir tidak 

memiliki intervensi fisik terhadap objek pelestariannya, bukan berarti tanpa ada intervensi 

sama sekali. Dalam hal ini, Intervensi fisik masih dimungkinkan apabila kegiatan tersebut 

tidak merubah bentuk bangunan atau merupakan bagian dari usaha mencegah bangunan 

dari kerusakan, misalnya kegiatan penambalan atau pengecatan ulang. Penambalan dan 

pengecatan ulang boleh dilakukan dengan menyesuaikan dengan kondisi bangunan 

sebelumnya. Penambalan pada dinding atau penggantian bagian atap/genteng yang rusak 

dilakukan dengan hati-hati dengan menggunakan material yang sama dengan sebelumnya. 

Begitu juga pengecatan dilakukan dengan warna yang sama dengan warna cat pada kondisi 

aslinya/sebelumnya. Lebih jelas tentang implementasi tindakan utama pelestarian dengan 

arahan preservasi dapat dilihat pada Tabel 4.38. 
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Tabel 4.38. Implementasi Tindakan Preservasi 

NO. VISUALISASI 
NOMOR 

BANGUNAN 
(SESUAI PETA) 

IMPLEMENTASI TINDAKAN PRESERAVASI 

1. 

Jl. Dr. Sutomo No.49 

2 

� Mempertahankan bentuk bangunan dan mencegah 
terjadinya perubahan pada setiap bagian bangunan 
baik dari perubahan bentuk, fasade, lantai, dinding, 
atap maupun struktur bangunan serta warna 
bangunan.  

� Membersihkan setiap bagian bangunan secara rutin. 

2. 

Jl. Dr. Sutomo No.48 

4 

� Mempertahankan bentuk bangunan dan mencegah 
terjadinya perubahan pada setiap bagian bangunan 
baik dari perubahan bentuk, fasade, lantai, dinding, 
atap maupun struktur bangunan serta warna 
bangunan.  

� Membersihkan setiap bagian bangunan secara rutin. 
� Mengembalikan bentuk pagar sesuai dengan aslinya 

3. 

Jl. Diponegoro No.39 

6 

� Mempertahankan bentuk bangunan dan mencegah 
terjadinya perubahan pada setiap bagian bangunan 
baik dari perubahan bentuk, fasade, lantai, dinding, 
atap maupun struktur bangunan serta warna 
bangunan.  

� Membersihkan setiap bagian bangunan secara rutin. 

4. 

Jl. Dr. Sutomo No.37 

10 

� Mempertahankan bentuk bangunan dan mencegah 
terjadinya perubahan pada setiap bagian bangunan 
baik dari perubahan bentuk, fasade, lantai, dinding, 
atap maupun struktur bangunan serta warna 
bangunan.  

� Membersihkan setiap bagian bangunan secara rutin. 

5. 

Jl. Mbah Bali No.20 

11 

� Mempertahankan bentuk bangunan dan mencegah 
terjadinya perubahan pada setiap bagian bangunan 
baik dari perubahan bentuk, fasade, lantai, dinding, 
atap maupun struktur bangunan serta warna 
bangunan.  

� Membersihkan setiap bagian bangunan secara rutin. 
� Mengembalikan warna cat sesuai dengan aslinya 

(terutama bagian dalam) 

6. 

Jl. Dr. Sutomo No.36 

12 

� Mempertahankan bentuk bangunan dan mencegah 
terjadinya perubahan pada setiap bagian bangunan 
baik perubahan bentuk, fasade, lantai, dinding, atap 
dan struktur bangunan.  

� Memperbaiki kerusakan kulit dinding di bagian 
depan bangunan dan disesuaikan dengan aslinya. 

� Membersihkan setiap bagian bangunan secara rutin. 
� Mengecat bagian yang mengelupas atau rusak. 

7. 

Jl. Dr. Sutomo No.25 

18 

� Mempertahankan bentuk bangunan dan mencegah 
terjadinya perubahan pada setiap bagian bangunan 
baik perubahan bentuk, fasade, lantai, dinding, atap 
dan struktur bangunan.  

� Membersihkan setiap bagian bangunan secara rutin 
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8. 

Jl. Dr. Sutomo No.15 

19 

� Mempertahankan bentuk bangunan dan mencegah 
terjadinya perubahan pada setiap bagian bangunan 
baik dari perubahan bentuk, fasade, lantai, dinding, 
atap maupun struktur bangunan serta warna 
bangunan.  

� Membersihkan cat yang sudah kusam  
� Membersihkan setiap bagian bangunan secara rutin 

9. 

Jl. Dr. Sutomo No.19 

20 

� Mempertahankan bentuk bangunan dan mencegah 
terjadinya perubahan pada setiap bagian bangunan 
baik dari perubahan bentuk, fasade, lantai, dinding, 
atap maupun struktur bangunan serta warna 
bangunan.  

� Membongkar bangunan yang menutupi fasade. 
� Membersihkan setiap bagian bangunan secara rutin. 

10. 

Jl. Dr. Sutomo No.42 

31 

� Mempertahankan bentuk bangunan dan mencegah 
terjadinya perubahan pada setiap bagian bangunan 
baik dari perubahan bentuk, fasade, lantai, dinding, 
atap maupun struktur bangunan serta warna 
bangunan.  

� Membersihkan setiap bagian bangunan secara rutin. 

11. 

Jl. M. Sudiro No.17 

40 

� Mempertahankan bentuk bangunan dan mencegah 
terjadinya perubahan pada setiap bagian bangunan 
baik dari perubahan bentuk, fasade, lantai, dinding, 
atap maupun struktur bangunan serta warna 
bangunan.  

� Membersihkan dinding yang kusam. 
� Membersihkan setiap bagian bangunan secara rutin. 

12. 

Jl. Pasar Ikan No.27 

49 

� Mempertahankan bentuk bangunan dan mencegah 
terjadinya perubahan pada setiap bagian bangunan 
baik dari perubahan bentuk, fasade, lantai, dinding, 
atap maupun struktur serta warna bangunan.  

� Membersihkan dinding yang kusam. 
� Membersihkan bangunan secara rutin.  
� Membuang bagian yang tidak asli (kanopi) 

13. 

Jl. Ikan Kakap No.12 

58 

� Mempertahankan bentuk bangunan dan mencegah 
terjadinya perubahan pada setiap bagian bangunan 
baik dari perubahan bentuk, fasade, lantai, dinding, 
atap maupun struktur serta warna bangunan.  

� Membersihkan bangunan secara rutin.  

14. 

Gg. Kali Gayam No.8 

59 

� Mempertahankan bentuk bangunan dan mencegah 
terjadinya perubahan pada setiap bagian bangunan 
baik dari perubahan bentuk, fasade, lantai, dinding, 
atap maupun struktur serta warna bangunan.  

� Membersihkan dinding yang kusam. 
� Membersihkan bangunan secara rutin.  

Lanjutan Tabel 4.38. Implementasi Tindakan Preservasi 
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15. 

Gg. Anjani No.1 

61 

� Mempertahankan bentuk bangunan dari perubahan 
� Membersihkan dinding dan setiap bagian bangunan 

secara rutin 
� Melakukan pengecatan ulang pada dinding yang 

catnya sudah rusak atau mengelupas dengan warna 
sesuai warna aslinya 

� Memindahkan pedagang kaki lima (PKL) yang 
menutupi fasade bangunan. 

� Menguatkan kembali bagian teritisan/kanopi depan. 

 

Secara fisik, pada 15 bangunan tersebut tidak diperkenankan untuk ditambah, 

diubah, bahkan dibongkar atau dibangun baru. Wajah luar dan dalamnya sebisa mungkin 

dipertahankan seperti apa adanya. Pada umumnya bangunan-bangunan yang mendapat 

arahan preservasi ini memiliki kondisi fisik yang masih baik, sehingga kegiatan preservasi 

dapat dilakukan dengan upaya-upaya perawatan sederhana seperti, pembersihan, 

penambalan atau pengecatan secara rutin.  

 

Lanjutan Tabel 4.38. Implementasi Tindakan Preservasi 
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Gambar 4.28. Peta Bangunan dengan Arahan Utama Preservasi.  
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2. Rehabilitasi 

Rehabilitasi merupakan upaya untuk memperbaiki dan mengembalikan kondisi 

bangunan atau suatu lingkungan binaan yang telah mengalami kerusakan, kemunduran 

atau degradasi, kepada kondisi aslinya sehingga dapat berfungsi kembali sebagaimana 

mestinya. Tindakan utama rehabilitasi harus memperhatikan kelangsungan sejarah dan 

kesan lingkungan agar tetap terjaga tanpa mengesampingkan penyesuaian pada 

tuntutan kegunaan baru. Alat implementasi tindakan utama rehabilitasi dapat berupa 

restorasi atau dengan pemakaian baru (adaptive re-use/revitalisasi).  

Restorasi sebagai alat implementasi tindakan rehabilitasi bagi bangunan-

bangunan di Kawasan Pecinan Tuban, dilakukan dengan mengembalikan kondisi fisik 

bangunan seperti semula dengan membuang elemen-elemen tambahan serta 

memasang kembali elemen orisinil yang telah hilang tanpa menggunakan bahan baru. 

Secara prosedural restorasi dapat dilakukan dengan : 

a. Membuang elemen-elemen tambahan yang ada pada bangunan jika bangunan telah 

mengalami penambahan dari bentuk aslinya. 

b. Memasang kembali elemen orisinal yang hilang agar sama dengan kondisi semula. 

c. Melakukan penelitian mengenai bahan bangunan dan struktur yang dipakai pada 

bangunan aslinya. 

d. Pemasangan kembali elemen orisinal menggunakan bahan bangunan yang 

asli/original/sama. 

Selain restorasi, kegiatan implementasi tindakan utama rehabilitasi dapat 

berupa adaptasi dan revitalisasi, yaitu kegiatan memanfaatkan bangunan lama untuk 

fungsi baru didasakan atas pertimbangan ekonomi, dalam upaya menyelamatkan 

bangunan atau lingkungan lama. Fungsi baru pada umumnya dipilih berdasarkan 

pertimbangan secara ekonomis yang menguntungkan walaupun fungsi baru tersebut 

berbeda jauh dengan fungsi lama. 

Kegiatan adaptasi hampir sama dengan revitalisasi, namun revitalisasi lebih 

menekankan pada upaya menghidupkan kembali suasana/aktivitas kawasan yang 

pernah ada dengan penyesuaian terhadap masa kini. Lebih jelas tentang implementasi 

pelestarian bangunan di Kawasan Pecinan Tuban dengan arahan utama rehabilitasi 

dapat dilihat pada Tabel 4.39. dan Gambar 4.29.  

Pada dasarnya kegiatan rehabilitasi terdiri dari dua hal yaitu, yang pertama 

meningkatkan kualitas bangunan baik dari segi struktur maupun estetikannya serta 
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memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi dan yang kedua adalah memfungsikan 

lagi bangunan seperti fungsi semula. 

Tabel 4.39.  
Implementasi Tindakan Utama Rehabilitasi 

NO. VISUALISASI 
NOMOR 

BANGUNAN 
(SESUAI PETA) 

IMPLEMENTASI TINDAKAN 
REHABILITASI 

1. 

Jl. Diponegoro No.36 
 

1 

� Menghilangkan kamar depan bagian kanan 
(ruangan baru) yang telah merubah bentuk 
fasade bangunan dan mengembalikan seperti 
bentuk asli. 

� Melakukan pengecatan ulang pada dinding 
maupun kayu sesuai dengan warna asli. 

� Memperbaiki atap (genteng) yang rusak. 

2. 

Jl. Dr. Sutomo No.46 

3 

� Mempertahankan bentuk asli bangunan 
� Membersihkan bagian-bagian dinding yang 

kusam. 
� Memperbaiki lantai yang rusak. 
� Membersihkan bangunan secara teratur.  
 

3. 

Jl. Dr. Sutomo No.45 

5 

� Mempertahankan bentuk asli bangunan 
� Mengembalikan warna bangunan 

(pengecatan) sesuai dengan warna asli 
bangunan  

� Membersihkan bangunan secara teratur. 
 

4. 

Jl. Dr. Sutomo No.44 

7 

� Memperbaiki pagar dan mengembalikan 
sesuai dengan bentuk aslinya.  

� Menghilangkan pembatas teras di bagian 
depan sebelah kanan dan memperbaiki lantai 
di teras.  

� Mengembalikan warna bangunan sesuai 
dengan warna aslinya. 

� Membersihkan secara rutin.  

5. 

Jl. Dr. Sutomo No.50 

8 

� Memperbaiki atap dan ornamen kanopi yang 
rusak. 

� Melakukan pengecatan ulang kayu sesuai 
dengan warna aslinya. 

� Menghilangkan atau memindahkan tanaman 
yang menutupi fasade bangunan. 

� Membersihkan bangunan secara teratur. 

6. 

Jl. Dr. Sutomo No.43 

9 

� Memperbaiki atap (genteng) yang rusak. 
� Memperbaiki struktur penyangga atap yang 

rusak (bagian depan). 
� Memperbaiki jendela yang rusak di lantai atas 

sesuai dengan aslinya.  
� Membersihkan dinding yang kusam dengan 

mengecat ulang sesuai warna asli. 
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7. 

Jl. Dr. Sutomo No.35 

13 

� Melakukan pengecatan ulang dengan warna 
yang disesuaikan dengan warna asli (warna 
putih).  

� Membersihkan bangunan secara rutin. 

8. 

Jl. Dr. Sutomo No.32 

14 
 

� Mempertahankan bentuk bangunan dan 
mencegah terjadinya perubahan pada setiap 
bagian bangunan baik dari perubahan bentuk, 
fasade, lantai, dinding, atap maupun struktur.  

� Membersihkan bangunan secara teratur. 

9. 

Jl. Dr. Sutomo No.31 

15 

� Mempertahankan bentuk bangunan dan 
mencegah terjadinya perubahan pada setiap 
bagian bangunan baik dari perubahan bentuk, 
fasade, lantai, dinding, atap maupun struktur.  

� Membersihkan bangunan secara teratur. 

10. 

Jl. Dr. Sutomo No.36 
 

16 

� Memperbaiki bagian dinding yang rusak. 
� Melakukan pengecatan terutama pada bagian 

kayu sesuai dengan warna asli bangunan. 
� Membersihkan bangunan secara rutin. 

11. 

Jl. Ikan Kakap No.11 

17 

� Memperbaiki bagian dinding yang rusak. 
� Melakukan pengecatan pada bagian-bagian 

yang mengelupas dan mengembalikan warna 
bangunan sesuai warna asli bangunan 
(terutama pada bagian kayu). 

� Memperbaiki atap (genteng) yang rusak dan 
mengembalikan warna atap sesuai dengan 
aslinya.. 

� Membersihkan bangunan secara rutin. 
 

12. 

Jl. Dr. Sutomo No.16 

21 

� Memperbaiki bagian kanopi yang rusak. 
� Membersihkan dinding yang kusam. 
� Mengembalikan warna bangunan dengan 

mengecat sesuai dengan warna aslinya 
� Membersihkan bangunan secara rutin.. 

13. 

Jl. Dr. Sutomo No.5 

22 

� Memindahkan atau menghilangkan tumpukan 
kayu yang menutupi fasade bangunan. 

� Memperbaiki dinding dan lantai bangunan 
yang rusak. 

� Membersihkan bangunan secara rutin. 
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14. 

Jl. Sumur Gempol No.37 

23 

� Mempertahankan bentuk bangunan dan 
mencegah terjadinya perubahan pada setiap 
bagian bangunan baik dari perubahan bentuk, 
fasade, lantai, dinding, atap maupun struktur. 

� Membersihkan bangunan secara rutin. 

15. 

Jl. Dr. Sutomo No.20 

24 

� Memperbaiki kanopi yang rusak 
� Memperbaiki atap yang rusak  
� Mengganti beberapa kayu penyangga atap 

yang sudah rapuh.  
� Membersihkan bagian-bagian dinding yang 

kusam. 
� Membersihkan bangunan secara rutin. 

16. 

Jl. Sumur Gempol No.35 

25 

� Memperbaiki kanopi bangunan yang rusak. 
� Memperbaiki bagian-bagian dinding yang 

rusak. 

17. 

Jl. Ikan Kakap No.10 

26 

� Menghilangkan bangunan tambahan (non 
permanent) yang ada di depan bangunan 
bagian kanan. 

� Melakukan pengecatan pada bagian depan 
bangunan sesuai dengan warna aslinya. 

18. 

Jl. Dr. Sutomo No.34 

27 

� Mempertahankan bentuk asli bangunan. 
� Melakukan pengecatan pada beberapa bagian 

(kanopi dan pintu serta kusen) sesuai dengan 
warna asli bangunan.  

� Membersihkan bangunan secara rutin. 
 

19. 

Gg. Arjuno No.2 

28 

� Mempertahankan bentuk asli bangunan 
� Membersihkan bagian-bagian dinding yang 

kusam dan memperbaiki bagian dinding yang 
rusak. 

� Membersihkan bangunan secara rutin. 
 

20. 

Gg. Arjuno No.3 

29 

� Mempertahankan bentuk asli bangunan 
� Membersihkan bagian-bagian dinding yang 

kusam dan memperbaiki bagian dinding yang 
rusak. 

� Mengembalikan warna bangunan 
(pengecatan) sesuai dengan warna asli 
bangunan  

� Membersihkan bangunan secara rutin. 
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21. 

Jl. Diponegoro No.50 
 

30 

� Mempertahankan bentuk asli bangunan 
� Memperbaiki bagian lantai yang rusak. 
� Memperbaiki atap (kayu penyangga atap) 

bagian depan dan belakang. 
� Mengembalikan warna bangunan 

(pengecatan) sesuai dengan warna asli 
bangunan  

� Membersihkan bangunan secara rutin. 

22. 

Jl. Dr. Sutomo No.6 

32 

� Mengganti beberapa kayu yang sudah rusak 
(pagar, tiang dan jendela serta atap bagian 
talang air) 

� Memperbaiki bagian lantai yang rusak. 
� Membersihkan bangunan secara rutin. 

23. 

Gg. Kali Gayam No.9 

33 

� Mempertahankan bentuk asli bangunan 
� Memperbaiki beberapa bagian kayu yang 

telah rusak (dinding kayu dan tiang)  
� Membersihkan bangunan secara rutin. 
 

24. 

Gg. Arjuno No.4 

34 

� Mempertahankan bentuk asli bangunan 
� Membersihkan bagian-bagian dinding yang 

kusam dan memperbaiki bagian dinding yang 
rusak. 

� Membersihkan setiap bagian bangunan secara 
rutin. 

 

25.  

Jl. Diponegoro No.41 

35 

� Mempertahankan bentuk asli bangunan 
� Membersihkan bagian-bagian dinding yang 

kusam dan memperbaiki bagian dinding yang 
rusak. 

26. 

Jl. Pasar Ikan No.26 

36 

� Memperbaiki kanopi yang rusak (mengganti 
dengan kayu  baru) 

� Melakukan pengecatan sesuai dengan warna 
asli bangunan. 

� Memperbaiki lantai bangunan yang rusak.  

27. 

Jl. M. Sudiro No.23 

37 

� Membongkar dinding bagian depan dan 
mengembalikan sesuai dengan bentuk aslinya. 

� Membongkar bagian baru yang berada di 
depan (pembatas teras). 
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28. 

Gg. Arjuno No.7 

38 

� Membersihkan bagian dinding yang kusam 
dan memperbaiki bagian yang rusak. 

� Mengembalikan warna bangunan (pengecatan 
dinding dan kayu) sesuai dengan warna asli 
bangunan. 

29. 

Jl. Mbah Bali No.18 

39 

� Mempertahankan bentuk asli bangunan 
� Memperbaiki atau mengganti penyangga atap 

di bagian depan.  
� Memperbaiki tiang yang  

30. 

Gg. Anjani No.6 

41 

� Mempertahankan bentuk asli bangunan 
� Menghilangkan bagian kanopi yang terbuat 

dari seng. 
� Melakukan pengecatan ulang pada bagian 

kayu sesuai dengan warna asli bangunan. 

31. 

Jl. Mbah Bali No.19 

42 

� Mempertahankan bentuk asli bangunan 
� Membersihkan bagian dinding yang kusam 

dan memperbaiki bagian yang rusak. 
� Memperbaiki bagian atap (genteng) yang 

rusak. 
� Mengganti bagian kayu yang rusak (tiang dan 

kusen). 

32. 

Gg. Melati No.12 

43 

� Mempertahankan bentuk asli bangunan 
� Membersihkan bagian dinding yang kusam 

dan memperbaiki bagian yang rusak. 
� Mengembalikan warna bangunan (pengecatan 

dinding dan kayu) sesuai dengan warna asli 
bangunan. 

33. 

Jl. Diponegoro No.48 
 

44 

� Mempertahankan bentuk asli bangunan 
� Membersihkan bagian dinding yang kusam 

dan memperbaiki bagian yang rusak. 
� Memperbaiki lantai dan tiang di dalam 

bangunan yang rusak. 
� Membersihkan dinding bangunan serta 

bagian-bagian kayu (jendela dan pintu). 

34. 

Jl. M. Sudiro No.20 

45 

� Mempertahankan bentuk asli bangunan 
� Membersihkan bagian-bagian dinding yang 

kusam dan memperbaiki bagian dinding yang 
rusak. 

� Mengembalikan warna bangunan (pengecatan 
dinding dan kayu) sesuai dengan warna asli 
bangunan. 
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35. 

Jl. Ikan Kakap No.13 
 

46 

� Membersihkan tanaman di depan bangunan 
agar tidak menutupi bentuk fasade bangunan. 

� Memperbaiki bagian-bagian dinding yang 
rusak dan mengecat bagian yang terkelupas 
sesuai dengan warna aslinya. 

� Mengganti kayu penyangga atap/genteng yang 
rusak.  

36. 

Jl. Ikan Kakap No.7 

47 

� Mempertahankan bentuk asli bangunan 
� Melakukan pengecatan ulang pada dinding 

sesuai dengan warna asli bangunan. 
� Memperbaiki bagian-bagian dinding yang 

rusak. 
� Memperbaiki tiang kayu yang rusak di bagian 

depan bangunan. 
� Membersihkan bangunan secara rutin. 

37. 

Jl. Sumur Gempol No.32 

48 

� Mempertahankan bentuk asli bangunan 
� Memperbaiki bagian-bagian dinding yang 

rusak. 
 

38. 

Jl. Dr. Sutomo No.12 

51 

� Mempertahankan bentuk asli bangunan 
� Memperbaiki bagian-bagian dinding yang 

rusak. 
� Membersihkan bangunan secara rutin. 
 

39. 

Gg. Kali Gayam No.16 

52 

� Mempertahankan bentuk asli bangunan. 
� Memperbaiki lantai talang air yang berfungsi 

sekaligus sebagai kanopi. 
� Melakukan pengecatan sesuai dengan warna 

asli bangunan. 
� Membersihkan bangunan secara rutin. 

40. 

Gg. Kali Gayam No.14 

53 

� Memperbaiki kanopi yang mengalami rusak 
cukup banyak. 

� Menghilangkan ruang tambahan (kamar tidur) 
di bagian depan. 

� Membongkar pintu utama dan menggantinya 
dengan bentuk yang asli.  

� Memperbaiki bagian-bagian dinding dan 
lantai yang rusak.  

� Melakukan pengecatan sesuai warna asli. 

41. 

Gg. Pande No.2 

54 

� Mempertahankan bentuk asli bangunan 
� Membersihkan bagian-bagian dinding yang 

kusam dan memperbaiki bagian dinding yang 
rusak. 

� Mengganti beberapa bagian kayu penyangga 
atap yang rusak.  

� Memperbaiki genteng yang rusak (di bagian 
belakang). 
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42. 

Gg. Pande No.3 

55 

� Mempertahankan bentuk asli bangunan 
� Membersihkan bagian-bagian dinding yang 

kusam dan memperbaiki bagian dinding yang 
rusak. 

43. 

Jl. Sumur Gempol No.34 

56 

� Mempertahankan bentuk asli bangunan 
� Melakukan pengecatan sesuai warna asli. 

44. 

Gg. Pande No.14 

57 

� Mempertahankan bentuk asli bangunan. 
� Mengganti kayu yang rusak.  

45. 

Gg. Melati No.13 

60 

� Mempertahankan bentuk asli bangunan 
� Membersihkan bagian-bagian dinding yang 

kusam dan memperbaiki bagian dinding yang 
rusak. 

� Mengembalikan warna bangunan 
(pengecatan) sesuai dengan warna asli 
bangunan  

 
46. 

Jl. Diponegoro No.52 

62 

� Membersihkan bagian-bagian dinding yang 
kusam dan memperbaiki bagian dinding yang 
rusak. 

� Memperbaiki penyangga kanopi yang rusak. 
� Merombak fasade bangunan sesuai dengan 

aslinya. 
� Mengalihkan fungsi bangunan dari 

perdagangan menjadi rumah atau kantor.   

47. 

Jl. Mbah Bali No.16 

63 

� Menghilangkan bangunan yang ada di depan 
bangunan (sebelah kiri). 

� Membersihkan bagian-bagian diding yang 
kusam dan memperbaiki bagian dinding yang 
rusak. 

� Memperbaiki atau mengganti lantai yang 
rusak sesuai dengan aslinya. 

48. 

Jl. Ikan Dorang No.5 

64 

� Mempertahankan bentuk asli bangunan 
� Membersihkan bagian-bagian diding yang 

kusam dan memperbaiki bagian dinding yang 
rusak. 

� Membersihkan bangunan secara rutin. 
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49. 

Jl. Mbah Bali No.17 

65 

� Menghilangkan ruangan tambahan dari kayu 
yang berada di depan bagian kanan. 

� Memperbaiki kanopi yang rusak 
� Memperbaiki pintu utama sesuai dengan 

bentuk aslinya. 
� Memperbaiki dinding yang rusak serta 

melakukan pengecatan ulang sesuai aslinya.  
� Membersihkan bangunan secara rutin. 

50. 

Jl. Mbah Bali No.14 

67 

� Menghilangkan bangunan tambahan yang 
berada di depan bagian kanan. 

� Memperbaiki dinding yang rusak serta 
melakukan pengecatan ulang sesuai aslinya. 

� Memperbaiki lantai yang rusak. 
� Membersihkan bangunan secara rutin. 

51. 

Jl. Sumur Gempol No.31 

68 

� Membersihkan bangunan secara rutin. 
� Menghilangkan ruang tambahan yang berada 

di bagian depan dan mengembalikan sesuai 
dengan aslinya.  
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Gambar 4.29. Visualisasi Bangunan dengan Arahan Utama Rehabilitasi. 
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3. Demolisi 

Demolisi adalah upaya penghancuran atau perombakan suatu bangunan atau 

lingkungan binaan karena tingkat kerusakannya dianggap membahayakan atau karena 

tingkat perubahannya dianggap sudah tidak sesuai lagi. Penghancuran atau 

perombakan suatu tempat dan atau bangunan karena dianggap membahayakan (terlalu 

rusak) atau akibat tingkat perubahan yang sudah tidak sesuai lagi (infill  yang tidak 

konstektual). Demolisi merupakan bagian dari upaya pelestarian, karena bagian atau 

bangunan yang dihilangkan dimaksudkan untuk meningkatkan atau mempertahankan 

bagian bangunan atau kawasan lainnya. 

Implementasi tindakan demolisi dapat direkomendasikan bagi bangunan-

bangunan kuno yang secara fisik sudah banyak mengalami perubahan, kondisinya 

sudah sangat rusak dan dianggap membahayakan bagi penghuni bangunan, atau 

bangunan yang sangat tidak mendukung karakter kawasan.  

Di wilayah studi, kebijakan ini ditetapkan bagi bangunan-bangunan kuno yang 

terutama memiliki nilai akumulatif rendah dan lebih menekankan pada aspek keaslian, 

keterawatan dan keselamatan bangunan. Alat implementasi untuk tindakan utama 

demolisi dapat berupa renovasi dan atau addisi (dengan cara me re-desain fasade atau 

bentuk utuh bangunan).  

Bangunan-bangunan yang direkomendasikan mendapat perlakuan demolisi 

adalah bangunan di Jl. Ikan Kakap No.14 dan Jl. KH. Agus Salim No.53. Bangunan di 

Jl. Ikan Kakap No.14 memiliki nilai keterawatan dan keselamatan sedang, namun 

memiliki nilai estetika, penguat karakter kawasan dan nilai keaslian yang rendah. 

Bangunan tersebut telah mengalami banyak perubahan terutama pada fasade bangunan 

sehingga kehilangan bentuk asli yang mendukung nilai estetika. Hal ini menyebabkan 

ketidaksesuaian bangunan tersebut terhadap karakter kawasan, sehingga implementasi 

tindakan pelestarian berupa addisi perlu dilakukan terhadap bangunan ini dengan 

dengan meredesain ulang terutama bentuk fasade bangunan agar sesuai dengan 

lingkungannya. Bangunan di Jl. KH. Agus Salim No. 53 perlu dibongkar dan dibangun 

ulang dengan menyesuaikan bentuk aslinya karena bangunan ini telah mengalami 

banyak kerusakan dan memiliki nilai keterawatan dan keselamatan yang rendah dan 

dianggap membahayakan bagi penghuninya. Lebih jelas tentang implementasi 

tindakan utama pelestarian bangunan dengan arahan demolisi dapat dilihat pada Tabel 

4.40. dan Gambar 4.30.sebagai berikut. 
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Tabel 4.40.  
Implementasi Tindakan Utama Demolisi 

NO. VISUALISASI 
NOMOR 

BANGUNAN 
(SESUAI PETA) 

IMPLEMENTASI TINDAKAN 
DEMOLISI 

1. 

Jl. Ikan Kakap No.14 

50 

� Dilakukan pembongkaran bangunan yaitu pada 
kayu penyangga atap (rangka atap) dan tiang 
utama dan diganti dengan kayu yang baru 
karena dianggap membahayakan keselamatan.  

� Dilakukan penyesuaian fasade bangunan 
dengan merombak bagian depan bangunan 
dan mengembalikan seperti bentuk asli agar 
mendukung karakter kawasan disekitarnya.  

2. 

Jl. KH. Agus Salim No. 53 
 

66 

� Dilakukan perombakan pada bagian fasade 
karena dianggap tidak mendukung karakter 
kawasan dan dibangun kembali dengan 
disesuaikan pada bentuk fasade asli 
bangunan.  

� Selain itu struktur penyangga atap (tiang 
utama) di dalam bangunan dan kayu 
penyangga atap (rangka atap) perlu dibongkar 
dan diganti dengan kayu yang baru karena 
dianggap membahayakan keselamatan.  
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Gambar 4.30. Visualisasi Bangunan dengan Arahan Utama Demolisi.  
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4.6.2. Arahan pelestarian kawasan/lingkungan kuno di wilayah studi 

Penentuan arahan pelestarian kawasan atau lingkungan kuno dalam penelitian ini 

menggunakan metode development, yaitu melalui analisis SWOT, analisis hirarki proses 

atau AHP (Analytic Hierarchy Process) dan Analisis IFAS-EFAS.  

A. Analisis SWOT 

Analisis SWOT merupakan salah satu teknik analisis yang digunakan dalam 

menginterpretasikan wilayah perencanaan, khususnya pada kondisi yang sangat kompleks 

dimana faktor eksternal dan internal memegang peran yang sama penting. Analisis SWOT 

ini berguna apabila suatu kawasan akan dikembangkan dengan mengkaji semua aspek 

yang mempengaruhi berupa potensi dan permasalahan dari lingkup internal dan eksternal.   

Dengan analisis SWOT ini dapat diketahui apa saja potensi atau kekuatan yang 

mendukung dilakukannya pelestarian kawasan pecinan di Kota Tuban, kelemahan-

kelemahan yang ada, kesempatan terbuka yang dapat diraih dan juga ancaman yang 

mungkin terjadi di masa yang akan datang. Kekuatan dan kesempatan terbuka sebagai 

faktor positif dan kelemahan serta ancaman sebagai faktor negatif.  

SWOT secara harfiah merupakan akronim yang terdiri dari konsep atau kata : 

1. S ( Strength atau Kekuatan ). Suatu keadaan atau kondisi yang ada atau dimiliki 

yang dianggap merupakan hal  yang sudah baik. 

2. W ( Weakness atau Kelemahan atau Masalah ). Suatu keadaan atau kondisi yang 

dianggap memiliki kelemahan atau masalah.  

3. O (Opportunity atau Kesempatan ). Suatu keadaan atau kondisi yang ada atau 

yang akan terjadi di dalam atau sekitar daerah yang dianggap berpeluang untuk 

digunakan bagi pengembangan potensi. 

4. T ( Threat atau Ancaman ). Suatu keadaan atau kondisi yang ada atau yang akan 

terjadi di dalam atau sekitar daerah yang dapat dianggap menghambat atau 

mengancam pengembangan potensi. 

Dalam swot terdapat faktor internal dan faktor eksternal yang berpengaruh pada 

pelestarian kawasan pecinan di Kota Tuban. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari 

kawasan pecinan itu sendiri yang meliputi strength (kekuatan) dan weakness (kelemahan). 

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar kawasan pecinan yang meliputi 

opportunity (peluang) dan threat (ancaman). (Tabel 4.41 dan Tabel 4.42). 
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Tabel 4. 41. Analisis Internal (Strenght and Weakness)  
Kawasan Pecinan di Kota Tuban 

STRENGTH WEAKNESS 
- Terdapat cukup banyak bangunan di kawasan 

studi  yang memiliki makna kultural tinggi 
(22,5%), dan 75 % diantarnya memiliki makna 
kultural dengan kategori sedang. 

- Terdapat keunikan kawasan dibandingkan 
dengan kawasan disekitarnya, yaitu 
didalamnya banyak terdapat bangunan bergaya 
kolonial dan dihuni oleh masyarakat tionghoa. 

- Terdapat keunikan kawasan sebagai kawasan 
pecinan apabila dibandingkan dengan kawasan 
pecinan lain, yaitu bangunan-bangunan 
didalam kawasan pecinan ini lebih didominasi 
oleh bangunan bergaya kolonial dibandingkan 
dengna bangunan-bangunan bergaya Cina.  

- Letak kawasan pecinan yang strategis, yaitu di 
tengah-tengah kota memberikan kemudahan 
bagi masyarakat untuk mengakses kawasan 
ini. 

 

- Banyak bangunan kuno di dalam kawasan 
studi yang mengalami kerusakan, 
kehilangan bentuk asli maupun berubah 
menjadi bangunan-bangunan modern. 
(66,1% bangunan) 

- Tidak sesuainya selera masyarakat (pemilik 
bangunan) terhadap bentuk bangunan-
bangunan kuno yang ada. (39,7%) 

- Biaya perawatan bangunan kuno yang 
relatif tinggi. 

- Banyaknya bangunan di kawasan studi yang 
tidak ditempati. (25%) 

- Pelestarian bangunan dan lingkungan di 
kawasan dirasakan tidak memberi 
keuntungan kepada pemilik bangunan atau 
masyarakat di dalam kawasan studi.  

- Kurangnya kesadaran masyarakat akan 
pentingnya pelestarian bangunan.  

- Adanya bangunan-bangunan kuno yang 
tidak dimiliki oleh masyarakat lokal.   

 

Tabel 4.42. Analisis Eksternal (Strenght and Weakness)  
Kawasan Pecinan di Kota Tuban 

OPPORTUNITY THREAT 
- Piagam burra dan UU cagar budaya yang 

mengatur tentang pelestarian di indonesia. 
- Adanya RTRW Kabupaten Tuban yang 

menyebutkan bahwa kawasan cagar budaya 
adalah kawasan yang meliputi bangunan 
dan non bangunan yang telah memiliki 
umur lebih dari 50 tahun dan perlu 
dilestarikan. 

- Adanya RTRW yang mendukung 
pelestarian cagar budaya di Kota Tuban 
baik non bangunan maupun bangunan. 

- Memiliki nilai penting bagi sejarah, nilai 
pendidikan dan ilmu pengetahuan serta 
kebudayaan.  

 

- Adanya tren perubahan fungsi dari 
perumahan menjadi perdagangan.  

- Tidak adanya dukungan pemerintah 
Kabupaten Tuban berupa peraturan (perda) 
yang melindungi atau mengatur pelestarian 
kawasan ini. 

- Tidak adanya pedoman desain yang 
mengatur   bangunan dan lingkungan 
(kawasan) di kawasan Pecinan. 

- Tidak adanya penjelasan tentang pelestarian 
kawasan pecinan dalam rencana tata ruang 
yang ada baik RTRW maupun RDTRK. 

- Pajak tanah dan bangunan yang semakin 
tinggi. 

- Tidak adanya lembaga/organisasi (LSM 
atau kelompok pelestarian) yang peduli 
dengan cagar budaya di Kota Tuban. 

 

Dari identifikasi SWOT di atas, dapat ditarik beberapa aspek strategis yang dapat 

digunakan lebih lanjut dalam analisis IFAS-IFAS untuk menentukan strategi pelestarian 

bangunan dan lingkungan. Aspek-aspek yang merupakan kekuatan, kelemahan, peluang 

dan ancaman tersebut kemudian dibedakan ke dalam aspek internal dan eksternal, aspek-

aspek internal antara lain adalah : 

a. Strength (kekuatan), terdiri dari : 
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1. Makna kultural bangunan ; 

2. Keunikan kawasan pecinan dibandingkan kawasan sekitarnya ; 

3. Keunikan kawasan pecinan dibandingkan pecinan di kota lain ; dan 

4. Lokasi yang strategis. 

b. Weakness (Kelemahan), terdiri dari : 

1. Kerusakan bangunan ; 

2. Selera masyarakat ; 

3. Biaya perawatan ; 

4. Status bangunan ; 

5. Manfaat bagi pemilik bangunan ; 

6. Kesadaran masyarakat ; dan 

7. Kepemilikan. 

Sedangkan faktor-faktor eksternal terdiri dari : 

a. Opportunity (peluang), yaitu antara lain : 

1. Piagam Burra dan UU No.5 Tahun 1992 : 

2. Penjelasan RTRW tentang Cagar Budaya ; dan 

3. Kepentingan sejarah, pendidikan dan budaya. 

b. Threat (ancaman), yaitu antara lain: 

1. Aspek hukum (peraturan) ; 

2. Perubahan fungsi ; 

3. Pedoman desain ; 

4. Penjelasan RTRW/RDTRK tentang kawasan pecinan Kota Tuban ; 

5. Pajak yang tinggi  ; dan 

6. Kelompok pelestarian. 

Berdasarkan identifikasi tersebut, maka perlu dibuat skenario untuk memberi arahan 

bagi pelestarian kawasan pecinan di Kota Tuban, yang pada intinya skenario yang dipilih 

harus mampu menjawab upaya dalam mengoptimalkan unsur positif (Strenght dan 

Opportunities) dan meminimalkan unsur negatif (Weakness dan Threats). Penerapan 

skenario yang ada di dibagi menjadi 2 skenario utama, yaitu sebagai berikut ; 

1. Skenario Progessif : dengan mengoptimalkan kekuatan yang dimiliki untuk 

mendukung percepatan meraih peluang dan meminimalkan ancaman yang ada. 

2. Skenario Penetratif : dengan mendayagunakan hasil penpencapaian peluang yang ada 

untuk menetralisir ancaman yang mungkin timbul. 
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Untuk lebih jelasnya, alternatif skenario yang dapat dilakukan diuraikan dalam 

matriks SWOT pada Tabel 4.43 sebagai berikut : 

Tabel 4.43.  Matrik SWOT Kawasan Pecinan Kota Tuban 
 

 

 

 

  

 INTERNAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EKSTERNAL 

STRENGTH 
- Banyak terdapat bangunan dengan makna 

kultural tinggi di kawasan studi. 
- Keunikan kawasan dibandingkan dengan 

kawasan disekitarnya dimana didalamnya 
banyak terdapat bangunan bergaya 
kolonial dan dihuni oleh masyarakat 
tionghoa. 

- Keunikan kawasan sebagai kawasan 
pecinan dibandingkan dengan kawasan 
pecinan lain dimana bangunan-bangunan 
didalamnya didominasi bukan oleh 
bangunan bergaya Cina melainkan 
bergaya kolonial. 

- Terletak di tengah kota yang merupakan 
kawasan strategis dengan kemudahan 
aksesibilitasnya 

WEAKNESS 
- Banyak bangunan kuno di dalam 

kawasan studi yang rusak atau 
kehilangan bentuk asli (rusak atau 
berubah menjadi bangunan-bangunan 
modern) 

- Tidak sesuainya selera masyarakat 
(pemilik bangunan) terhadap bentuk 
bangunan-bangunan kuno yang ada. 

- Biaya perawatan bangunan kuno yang 
relatif tinggi. 

- Pelestarian bangunan dan lingkungan di 
kawasan dirasakan tidak memberi 
keuntungan kepada pemilik bangunan 
atau masyarakat di dalam kawasan 
studi.  

- Kurangnya kesadaran masyarakat akan 
pentingnya pelestarian bangunan. 

- Banyaknya bangunan di kawasan studi 
yang tidak ditempati. 

- Adanya bangunan-bangunan kuno yang 
tidak dimiliki oleh masyarakat lokal. 

 
OPPORTUNITY 
- Adanya Piagam Burra dan UU No.5 

Tahun 1992 Tentang Cagar Budaya yang 
mengatur tentang pelestarian di indonesia. 

- Adanya RTRW yang mendukung 
pelestarian cagar budaya di Kota Tuban 
dengan menyebutkan bahwa kawasan 
cagar budaya adalah kawasan yang 
meliputi bangunan dan non bangunan yang 
telah memiliki umur lebih dari 50 tahun 
dan perlu dilestarikan. 

- Memiliki nilai penting bagi sejarah, nilai 
pendidikan dan ilmu pengetahuan serta 
kebudayaan. 

S-O 
- Memanfaatkan Piagam Burra dan UU 

No.5 Tahun 1992 Tentang Cagar Budaya 
sebagai dasar pertimbangan/rujukan 
untuk menyusun dasar hukum dalam 
penetapan kawasan pecinan sebagai salah 
satu kawasan cagar budaya di Tuban 
yang perlu dilestarikan. 

- Memanfaatkan bangunan-bangunan yang 
memiliki makna kultural tinggi sebagai 
sumber objek eksplorasi bagi kepentingan 
sejarah, nilai pendidikan dan pengetahuan 
serta kebudayaan. 

 

W-O 
- Mencegah kerusakan bangunan-

bangunan kuno di kawasan studi 
dengan memanfaatkan keberadaan 
Piagam Burra dan UU No.5 Tenteng 
Cagar Budaya. 

- Mengoptimalkan peran RTRW  atau 
RDTRK untuk melindungi kerusakan 
bangunan di kawasan studi. 

- Sosialisasi kepada masyarakat akan 
pentingnya pelestarian bangunan dan 
lingkungan kuno bagi sejarah, 
pendidikan dan ilmu pengetahuan serta 
kebudayaan. 

THREAT 
- Tidak adanya dukungan pemerintah 

Kabupaten Tuban berupa peraturan 
(perda) yang melindungi atau mengatur 
pelestarian kawasan ini. 

- Adanya tren perubahan fungsi dari 
perumahan menjadi perdagangan 

- Tidak adanya pedoman desain yang 
mengatur   bangunan dan lingkungan 
(kawasan) di kawasan Pecinan. 

- Tidak adanya penjelasan tentang 
pelestarian kawasan pecinan dalam 
rencana tata ruang yang ada baik RTRW 
maupun RDTRK. 

- Pajak tanah dan bangunan yang tinggi 
- Tidak adanya lembaga/organisasi (LSM 

atau kelompok pelestarian) yang 
memberikan perhatian khusus terhadap 
cagar budaya di Kota Tuban. 

S-T 
- Menetapkan kawasan Pecinan sebagai 

kawasan Cagar Budaya 
- Menyusun dasar hukum atau peraturan 

daerah tentang pelestarian kawasan cagar 
budaya baik bangunan maupun non 
bangunan khususnya Kawasan Pecinan 
Kota Tuban. 

- Menyusun pedoman desain/panduan 
pelestarian bangunan dan lingkungan 
yang jelas di kawasan Pecinan Kota 
Tuban.  

- Memasukkan aspek pelestarian cagar 
budaya khususnya kawasan pecinan ke 
dalam rencana tata ruang baik RTRW 
maupun RDTRK.  

 

W-T 
- Mencegah kerusakan bangunan-

bangunan kuno di kawasan pecinan 
dengan cara pengenaan denda yang 
tinggi bagi pihak yang merusak 
bangunan/lingkungan kuno yang 
dilestarikan. 

- Sosialisasi kepada masyarakat 
khususnya masyarakat di kawasan 
pecinan dan pemilik bangunan-
bangunan kuno tentang pentingnya  
pelestarian bangunan dan lingkungan 
kuno di kawasan pecinan Kota Tuban. 

- Memberikan keringanan finansial 
misalnya berupa keringan pajak bumi 
dan bangunan atau pengambilalihan 
perawatan bangunan.  

- Memanfaatkan bangunan yang tidak 
terpakai sebagai kantor pemerintahan, 
rumah dinas, museum atau bangunan 
publik sehingga akan mempermudah 
perawatan bangunan. 
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B. AHP (Analisis Hirarki Proses) 

Analisis AHP (Analisis Hirarki Proses) adalah suatu model analisis yang digunakan 

untuk menentukan tingkat kepentingan dalam suatu permasalahan dengan membandingkan 

variabel-variabel yang telah ditentukan. Analisis AHP dalam penelitian ini digunakan 

untuk menentukan tingkat kepentingan beberapa variabel yang telah ditentukan dalam 

pelestarian kawasan Pecinan Kota Tuban. 

Variabel-variabel yang akan digunakan dalam proses AHP adalah aspek-aspek 

strategis dalam pelestarian kawasan di kawasan pecinan Kota Tuban yang telah ditentukan 

dalam analisis sebelumnya (analisis SWOT). Selanjutnya aspek-aspek strategis tersebut 

akan dianalisis untuk menentukan strategi apa yang paling tepat dalam pelestarian 

bangunan dan lingkungan di Kawasan Pecinan Kota Tuban dengan menggunakan analisis 

IFAS dan EFAS. 

Analisis AHP dalam hal ini digunakan untuk menentukan tingkat kepentingan 

aspek-aspek atau faktor strategis yang telah ditentukan terhadap pelestarian kawasan di 

Kawasan Pecinan Kota Tuban. Penentuan tingkat kepentingan dengan analisis AHP 

terhadap aspek-aspek strategis tersebut dapat diukur dengan pemberian bobot. “Bobot” 

faktor strategis adalah tingkat pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap pelestarian 

Kawasan Pecinan di Kota Tuban. 

Aspek-aspek atau faktor strategis yang digunakan dalam menentukan strategi 

pelestarian kawasan Pecinan di Kota Tuban dibagi menjadi 2, yaitu faktor internal dan 

eksternal, faktor internal antara lain adalah sebagai berikut: 

1. Makna kultural bangunan ; 

2. Keunikan kawasan pecinan dibandingkan kawasan sekitarnya ; 

3. Keunikan kawasan pecinan dibandingkan pecinan di kota lain ; 

4. Lokasi yang strategis ; 

5. Kerusakan bangunan ; 

6. Selera masyarakat ; 

7. Biaya perawatan ; 

8. Status bangunan ; 

9. Manfaat bagi pemilik bangunan ; 

10. Kesadaran masyarakat ; dan 

11. Kepemilikan. 

Sedangkan variabel (faktor strategis) eksternal antara lain: 

1. Piagam Burra dan UU No.5 Tahun 1992 ; 
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2. Penjelasan RTRW tentang Cagar Budaya ; 

3. Kepentingan sejarah, pendidikan dan budaya ; 

4. Aspek hukum (peraturan) ; 

5. Perubahan fungsi ; 

6. Pedoman desain ; 

7. Penjelasan RTRW/RDTRK tentang kawasan pecinan Kota Tuban ; 

8. Pajak yang tinggi ; dan  

9. Kelompok pelestarian. 

 Output dari analisis AHP ini adalah berupa nilai yang memperbandingkan tingkat 

kepentingan setiap faktor strategis yang selanjutnya akan digunakan sebagai bobot dalam 

analisis IFAS & EFAS untuk penentuan strategi pelestarian kawasan pecinan yang paling 

tepat.  

Penilaian bobot terhadap faktor-faktor strategis tersebut dilakukan oleh para Ahli 

dan pihak-pihak yang dianggap berkepentingan terhadap pelestarian lingkungan kuno di 

Kawasan Pecinan Kota Tuban.  

A = Anggota Bappeda (Bpk. Ir. Farid Achmadi) 

B = Anggota DPRD (Bpk. Kusriyo Ronggolawe) 

C = Anggota Dinas Pariwisata (Bpk. Drs. Mudijono,MM.) 

D = Ahli Arsitektur (Bpk. Ir. Rahmad Waluyo) 

E = Ahli Sejarah (Bpk. Drs.Soegondo) 

F =  Masyarakat Lokal Kawasan Pecinan (Bpk. Boen Sang) 

 
1. Anggota Bappeda (Kabid Fispra : Bpk Ir. Farid Achmadi) 

A. Faktor Internal 

Menurut beliau faktor internal strategis yang paling penting dalam pelestarian 

kawasan pecinan Kota Tuban dalam hal ini adalah makna kultural bangunan, alasan beliau 

memilih faktor tersebut adalah karena makna kultural merupakan gabungan antara 

kepentingan sejarah dengan kepentingan arsitektural dari suatu bangunan/lingkungan. 

Selain itu, bangunan merupakan elemen yang sangat dominan dalam mencitrakan suatu 

lingkungan atau kawasan. Selain itu adanya indikasi kerusakan bangunan-bangunan kuno 

juga perlu mendapat perhatian yang serius karena terjadinya kerusakan pada bangunan-

bangunan kuno akan menyebabkan penurunan kualitas lingkungan kuno di sekitarnya. 
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Berdasarkan penilaian perbandingan tingkat kepentingan oleh beliau terhadap 

faktor-faktor internal, maka didapatkan EV dan ∑EV serta VP masing-masing faktor 

internal adalah sebagai berikut (Tabel 4.44). 

Tabel 4.44 
Rekapitulasi nilai EV dan VP pada faktor  Internal  

 
 

Nilai VP tersebut merupakan bobot penilaian faktor internal pelestarian kawasan 

Pecinan di Kota Tuban dalam sudut pandang Bpk Ir. Farid Achmadi. Pada kolom CI 

(Consistent Index) menunjukkan nilai 0,05 yang berarti tingkat konsistensi responden 

adalah 0,05 dengan batas yang diperbolehkan adalah 0 sampai dengan 0,1, dengan catatan 

bahwa semakin mendekati 0 maka semakin konsisten responden tersebut terhadap persepsi 

atau jawabannya.  

Berdasarkan penilaian tersebut, maka bobot untuk faktor-faktor internal pelestarian 

kawasan Pecinan di Kota Tuban dari sudut pandang anggota Bappeda adalah sebagai 

berikut (Tabel 4.45). 

Tabel 4.45 
Bobot Faktor Internal 
Faktor/Aspek Bobot 

A. Makna Kultural Bangunan 0,13 
B. Keunikan kawasan dibandingkan kawasan sekitarnya 0,08 

C. Keunikan kawasan dibandingkan Pecinan di Kota Lain 0,08 

D. Lokasi yang strategis 0,06 
E. Kerusakan bangunan 0,13 
F. Selera masyarakat  0,09 

G. Biaya perawatan 0,10 

H. Status bangunan  0,09 

I. Manfaat bagi pemilik bangunan 0,06 

J. Kesadaran masyarakat 0,10 
K. Kepemilikan 0,08 
 ∑ bobot 1,00 

 

 

VAR EV ∑  EV VP ∞ MAKS CI
A 1,52 11,37 0,13 11,51 0,05
B 0,87 0,08
C 0,92 0,08
D 0,65 0,06
E 1,43 0,13
F 1,06 0,09
G 1,16 0,10
H 1,02 0,09
I 0,65 0,06
J 1,15 0,10
K 0,94 0,08
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B. Faktor Eksternal 

Pada faktor eksternal, aspek yang memiliki tingkat kepentingan paling tinggi 

menurut beliau adalah faktor hukum atau peraturan. Permasalahan utama dalam pelestarian 

bangunan dan lingkungan kuno di Kawasan Pecinan Kota Tuban ini adalah belum adanya 

peraturan atau dasar hukum yang dapat digunakan sebagai dasar kegiatan pelestarian 

Kawasan Pecinan di Kota Tuban. Selain itu, permasalahan lain adalah tidak adanya 

pedoman desain yang mengatur tentang perubahan secara fisik bangunan dan lingkungan 

kuno di Kawasan tersebut. Tidak adanya perdoman desain ini menyebabkan masyarakat 

dengan leluasa dapat merenovasi atau merombak bangunan kuno yang dimilikinya serta 

lingkungan di sekitarnya. Perubahan fungsi belum begitu terasa di kawasan ini, karena tren 

perubahan fungsi di kawasan ini memang tidak terlalu cepat. 

Berikut rangkuman nilai EV dan ∑EV serta VP berdasarkan nilai yang diberikan 

terhadap faktor-faktor eksternal pelestarian kawasan dari sudut pandang beliau (Tabel 

4.46) : 

Tabel 4.46. Rekapitulasi nilai EV dan VP pada Faktor Eksternal 
VAR EV ∑ EV VP ∞ MAKS CI 

A 0.84 10.44 0.08 10.30 0.03 
B 1.05  0.10    
C 1.03  0.10    
D 1.60  0.15    
E 0.92  0.09    
F 1.43   0.14     
G 1.11  0.11    
H 1.22  0.12    
I 0.61   0.06     

 
Nilai VP tersebut merupakan bobot penilaian faktor eksternal pelestarian kawasan 

Pecinan di Kota Tuban dalam sudut pandang Bpk Ir. Farid Achmadi. Pada kolom CI 

(Consistent Index) menunjukkan nilai 0,03 yang berarti tingkat konsistensi responden 

adalah 0,03 dengan batas yang diperbolehkan adalah 0 sampai dengan 0,1, dengan catatan 

bahwa semakin mendekati 0 maka semakin konsisten responden tersebut terhadap persepsi 

atau jawabannya.  

Berdasarkan penilaian tersebut, maka bobot untuk faktor-faktor eksternal 

pelestarian kawasan Pecinan di Kota Tuban dari sudut pandang anggota Bappeda adalah 

sebagai berikut (Tabel 4.47).  

Tabel 4.47. Bobot Faktor Eksternal 
Faktor/Aspek Bobot 

A. Piagam Burra dan UU No.5 Tahun 1992  0,08 
B. Penjelasan Cagar Budaya dalam RTRW /RDTRK 0,10 
C. Kepentingan sejarah, pendidikan dan budaya  0,10 
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D. Aspek hukum (peraturan)  0,15 
E. Perubahan fungsi  0,09 
F. Pedoman desain 0,14 
G. Penjelasan Kawasan Pecinan Dalam RTRW / RDTRK 0,11 
H. Pajak yang tinggi  0,12 
I. Kelompok pelestarian 0,06 
 ∑ bobot 1,00 

 

2. Anggota DPRD (Anggota DPRD : Kusriyo Ronggolawe) 

A. Faktor Internal  

Pada aspek internal, menurut beliau tentang pelestarian bangunan dan  lingkungan 

kuno di Kawasan Pecinan Kota Tuban, faktor kerusakan bangunan dan lingkungan kuno 

yang terjadi di Kawasan Pecinan merupakan salah satu faktor yang memiliki tingkat 

urgensitas yang paling tinggi. Permasalahan tersebut harus secepatnya diberikan follow up 

agar tidak bertambah banyak lagi bangunan-bangunan dan lingkungan kuno yang rusak. 

Selain itu dalam upaya pelestarian bangunan dan lingkungan kuno harus diketahui 

terlebih dahulu tentang keunikan maupun aspek sejarah yang terkandung di dalam 

bangunan atau lingkungan kuno tersebut.  

Berdasarkan penilaian terhadap beberapa faktor internal yang diberikan, berikut 

merupakan nilai EV dan ∑EV serta VP dari sudut pandang Bapak Kusriyo sebagai anggota 

DPRD Kabupaten Tuban (Tabel 4.48) :  

Tabel 4.48. Rekapitulasi nilai EV dan VP pada Faktor Internal 

 

Nilai  VP masing-masing variabel/faktor kemudian digunakan sebagai bobot untuk 

variabel internal pelestarian kawasan. Pada kolom CI (Consistent Index) menunjukkan 

nilai 0,04 yang berarti tingkat konsistensi responden adalah 0,04 dengan skala 0,1 sampai 

dengan 0, dengan catatan bahwa semakin mendekati 0 maka semakin konsisten responden 

tersebut terhadap persepsi atau jawabannya. Adapun bobot untuk faktor internal dalam 

VAR EV ∑ EV VP ∞ MAKS CI 

A 1,69 11,66 0,14 11,41 0,04

B 0,97 0,08 

C 0,98 0,08 

D 0,59 0,05 

E 1,67 0,14 

F 0,86 0,07 

G 1,32 0,11 

H 0,89 0,08 

I 0,63 0,05 

J 1,29 0,11 

K 0,77 0,07 

Lanjutan Tabel 4.47. Bobot  Faktor … 



224 
 

pelestarian kawasan Pecinan di Kota Tuban dari sudut pandang anggota DPRD Kabupaten 

Tuban adalah sebagai berikut (Tabel 4.49).  

Tabel 4.49. Bobot Faktor Internal 
Faktor/Aspek Bobot 

A. Makna Kultural Bangunan 0,14 
B. Keunikan kawasan dibandingkan kawasan sekitarnya 0,08 
C. Keunikan kawasan dibandingkan Pecinan di Kota Lain 0,08 
D. Lokasi yang strategis 0,05 
E. Kerusakan bangunan 0,14 
F. Selera masyarakat  0,07 
G. Biaya perawatan 0,11 
H. Status bangunan  0,08 
I. Manfaat bagi pemilik bangunan 0,05 
J. Kesadaran masyarakat 0,11 
K. Kepemilikan 0,07 
 ∑ bobot 1,00 

 

B. Faktor Eksternal 

Pada faktor eksternal, menurut beliau faktor strategis paling penting untuk 

pelestarian kawasan di Pecinan Kota Tuban adalah faktor hukum atau peraturan, misalnya 

dapat berupa perda. Saat ini daerah-daerah lain banyak yang telah memiliki perda tentang 

pelestarian bangunan-bangunan atau kawasan di wilayahnya, namun sampai sekarang Kota 

Tuban masih belum memiliki perda yang dapat dijadikan sebagai dasar pelestarian 

bangunan dan lingkungan Pecinan Kota Tuban, hal ini menandakan kurangnya perhatian 

pemerintah terhadap benda-benda cagar budaya di Tuban.  

Berdasarkan penilaian oleh beliau, maka dapat dihitung EV, ∑EV dan VP masing-

masing faktor eksternal, yaitu sebagai berikut (Tabel 4.50). 

Tabel 4.50. 
Rekapitulasi nilai EV dan VP pada Faktor Eksternal 

VAR EV ∑ EV VP ∞ MAKS CI 
A 1.00 10.50 0.09 10.42 0.05 
B 1.01  0.10   

D 1.23  0.12   
E 1.59  0.15   
F 0.96  0.09   
G 1.32  0.13   
H 1.07  0.10   
I 1.17  0.11   
J 0.67  0.06   

 

Pada kolom CI (Consistent Index) menunjukkan nilai 0,05 yang berarti tingkat 

konsistensi responden adalah 0,05 dengan skala 0 sampai dengan 0,1, dengan catatan 
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bahwa semakin mendekati 0 maka semakin konsisten responden tersebut terhadap persepsi 

atau jawabannya. Adapun bobot untuk faktor pelestarian kawasan Pecinan di Kota Tuban 

dari sudut pandang seorang anggota DPRD Kabupaten Tuban adalah sebagai berikut 

(Tabel 4.51).  

Tabel 4.51. 
Bobot Faktor Eksternal 

Faktor/Aspek Bobot 
A. Piagam Burra dan UU No.5 Tahun 1992  0,09 
B. Penjelasan Cagar Budaya dalam RTRW /RDTRK 0,10 
C. Kepentingan sejarah, pendidikan dan budaya  0,12 
D. Aspek hukum (peraturan)  0,15 
E. Perubahan fungsi  0,09 
F. Pedoman desain 0,13 
G. Penjelasan Kawasan Pecinan Dalam RTRW / RDTRK 0,10 
H. Pajak yang tinggi  0,11 
I. Kelompok pelestarian 0,06 
 ∑ bobot 1,00 

 
 
3. Anggota Dinas Pariwisata (Kadin Pariwisata : Drs. Mudijono, MM.) 

A. Faktor Internal 

Menurut beliau permasalahan yang paling penting dalam pelestarian bangunan dan 

lingkungan kuno di Kota Tuban adalah banyaknya kerusakan bangunan kuno di Kota 

Tuban. Salah satu faktor penyebab kerusakan tersebut yang paling berpengaruh adalah 

tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian bangunan dan lingkungan kuno 

di sekitarnya. 

Bangunan-bangunan dan lingkungan kuno yang ada di Tuban merupakan salah satu 

aset potensial yang dimiliki Kota Tuban baik untuk kepentingan sejarah, pendidikan 

maupun budaya. Kerusakan bangunan-bangunan dan lingkugan kuno ini harus segera 

dicegah sedini mungkin. Pemerintah harus berupaya melestarikan bangunan-bangunan 

ataupun lingkungan kuno yang ada di dalam kawasan ini sebelum terjadi penghancuran 

yang lebih besar terhadap aset cagar budaya di Kota Tuban.  

Berdasarkan nilai perbandingan tingkat kepentingan antar faktor internal yang 

diberikan oleh bapak Mudijono, didapatkan nilai EV dan ∑V serta VP sebagai berikut 

(Tabel 4.52). 
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Tabel 4.52. Rekapitulasi nilai EV dan VP pada Faktor Internal 
 

 

Berdasarkan analisis tersebut dapat diketahui bobot faktor-faktor internal 

pelestarian kawasan Pecinan Kota Tuban dari sudut pandang anggota dinas pariwisata 

adalah sebagai berikut (Tabel 4.53). 

Tabel 4.53. Bobot Faktor Internal 
Faktor/Aspek Bobot 

A. Makna Kultural Bangunan 0,13 
B. Keunikan kawasan dibandingkan kawasan sekitarnya 0,11 
C. Keunikan kawasan dibandingkan Pecinan di Kota Lain 0,11 
D. Lokasi yang strategis 0,05 
E. Kerusakan bangunan 0,14 
F. Selera masyarakat  0,06 
G. Biaya perawatan 0,09 
H. Status bangunan  0,06 
I. Manfaat bagi pemilik bangunan 0,05 
J. Kesadaran masyarakat 0,15 
K. Kepemilikan 0,06 
 ∑ bobot 1,00 

 

B. Faktor Eksternal 

Menurut beliau yang paling penting adalah peraturan atau hukum, karena peraturan 

atau hukum dapat menjadi dasar kegiatan pelestarian, tidak bisa suatu wilayah atau 

kelompok bangunan dilestarikan begitu saja tanpa ada dasar yang jelas berupa perda atau 

keputusan lainnya. Pada pelestarian kawasan pecinan, dengan melihat keunikan dan 

karakteristik kawasan tersebut, maka yang menjadi pertimbangan utama pentingnya 

pelestarian disini adalah kepentingan aspek sejarah, pendidikan dan budaya. Pelestarian 

bagian dari sejarah dan budaya memiliki tingkat urgensitas yang tinggi karena sejarah dan 

budaya sangat rentan dengan perkembangan jaman. Sejarah dan budaya bisa dengan sangat 

mudah hilang begitu saja bila mendapatkan perhatian yang serius dari semua kalangan. 

VAR EV ∑ EV VP ∞ MAKS CI 

A 1,50 11,97 0,13 11,36 0,04 

B 1,31 0,11

C 1,31 0,11

D 0,59 0,05

E 1,71 0,14
F 0,75 0,06
G 1,05 0,09

H 0,66 0,06

I 0,56 0,05

J 1,78 0,15

K 0,73 0,06
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Sejarah dan budaya juga merupakan objek yang sangat berharga bagi dunia pendidikan dan 

penelitian. 

Berdasarkan penilaian yang diberikan oleh anggota dinas pariwisata melalui 

kuisioner, maka didapatkan EV dan ∑EV serta VP masing-masing faktor eksternal adalah 

sebagai berikut (Tabel 4.54). 

Tabel 4.54. 
Rekapitulasi nilai EV dan VP pada Faktor Eksternal 

VAR EV ∑ EV VP ∞ MAKS CI 
A 0.87 10.52 0.08 10.47 0.05 
B 1.01  0.10    
C 1.09  0.10    
D 1.49  0.14    
E 0.94  0.09    
F 1.50   0.14     
G 1.13  0.11    
H 1.33  0.13    
I 0.54   0.05     

 
Pada kolom CI (Consistent Index) menunjukkan nilai 0,05 yang berarti tingkat 

konsistensi responden adalah 0,05 dengan skala 0 sampai dengan 0,1, dengan catatan 

bahwa semakin mendekati 0 maka semakin konsisten responden tersebut terhadap persepsi 

atau jawabannya. Berdasarkan analisis tersebut, dapat ditentukan bobot faktor eksternal 

untuk faktor pelestarian kawasan Pecinan di Kota Tuban dari sudut pandang anggota dinas 

pariwisata adalah sebagai berikut (Tabel 4.55).  

Tabel 4.55. 
Bobot Faktor Eksternal 

Faktor/Aspek Bobot 
A. Piagam Burra dan UU No.5 Tahun 1992  0,08 
B. Penjelasan Cagar Budaya dalam RTRW /RDTRK 0,10 
C. Kepentingan sejarah, pendidikan dan budaya  0,10 
D. Aspek hukum (peraturan)  0,14 
E. Perubahan fungsi  0,09 
F. Pedoman desain 0,14 
G. Penjelasan Kawasan Pecinan Dalam RTRW / RDTRK 0,11 
H. Pajak yang tinggi  0,13 
I. Kelompok pelestarian 0,05 
 ∑ bobot 1,00 

 

4. Ahli Arsitektur (Bpk. Ir. Rahmad Waluyo) 

A. Faktor Internal 

Menurut beliau faktor internal yang paling penting diperhatikan adalah keunikan 

apa yang akan dilestarikan. Dalam hal ini keunikan bangunan  dilihat dari makna kultural 



228 
 

bangunan sedangkan keunikan kawasan dilihat dari keunikan atau perbedaan kawasan 

dibandingkan dengan kawasan lain di sekitarnya dan kawasan pecinan di wilayah (kota) 

lain. Makna kultural bangunan ini sangat penting karena sebelum melakukan proses 

pelestarian baik secara fisik maupun non fisik, harus ditentukan dulu apa (bangunan/ 

kawasan) yang akan dilestarikan. Makna kultural bangunan merupakan suatu pendekatan 

yang sangat penting karena dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk 

dilakukannya pelestarian. 

Berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Bapak Waluyo terhadap faktor-faktor 

internal, maka dapat dihitung EV, ∑EV dan VP masing-masing faktor, yaitu sebagai 

berikut (Tabel 4.56). 

Tabel 4.56. 
Rekapitulasi nilai EV dan VP pada Faktor Internal 

 

Pada kolom CI (Consistent Index) menunjukkan nilai 0,03 yang berarti tingkat 

konsistensi responden adalah 0,03 dengan skala 0 sampai dengan 0,1, dengan catatan 

bahwa semakin mendekati 0 maka semakin konsisten responden tersebut terhadap persepsi 

atau jawabannya. Berdasarkan analisis tersebut, dapat ditentukan bobot faktor insternal 

untuk faktor pelestarian kawasan Pecinan di Kota Tuban dari sudut pandang ahli arsitektur 

adalah sebagai berikut (Tabel 4.57). 

Tabel 4.57. Bobot Faktor Internal 
Faktor/Aspek Bobot 

A. Makna Kultural Bangunan 0,16 
B. Keunikan kawasan dibandingkan kawasan sekitarnya 0,11 
C. Keunikan kawasan dibandingkan Pecinan di Kota Lain 0,13 
D. Lokasi yang strategis 0,07 
E. Kerusakan bangunan 0,12 
F. Selera masyarakat  0,08 
G. Biaya perawatan 0,09 

VAR EV ∑ EV VP ∞ MAKS CI 

A 1,83 11,80 0,16 11,35 0,03 

B 1,27 0,11

C 1,49 0,13

D 0,77 0,07

E 1,45 0,12

F 0,96 0,08

G 1,05 0,09

H 0,57 0,05

I 0,62 0,05

J 1,18 0,10

K 0,61 0,05
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H. Status bangunan  0,05 
I. Manfaat bagi pemilik bangunan 0,05 
J. Kesadaran masyarakat 0,10 
K. Kepemilikan 0,05 
 ∑ bobot 1,00 

 

B. Faktor Eksternal 

Kendala yang dihadapi sampai saat ini dalam pelestarian bangunan dan kawasan 

kuno atau benda cagar budaya adalah minimnya aspek hukum yang dapat menjadi dasar 

atau pedoman dalam pelestarian. Dasar hukum pelaksanaan pelestarian bangunan dan 

lingkungan kuno di Kawasan Pecinan hingga saat ini masih belum ada.  

Berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh ahli arsitektur terhadap faktor-faktor 

eksternal dalam pelestarian kawasan Pecinan Kota Tuban, maka dapat dihitung EV, ∑EV 

dan VP masing-masing faktor yaitu sebagai berikut (Tabel 4.58). 

Tabel 4.58. 
Rekapitulasi nilai EV dan VP pada Faktor Eksternal  
VAR EV ∑ EV VP ∞ MAKS CI 

A 0.97 10.61 0.09 10.39 0.04 
B 0.99  0.09   
C 1.46  0.14   
D 1.42  0.13   
E 0.92  0.09   
F 1.67  0.16   
G 1.03  0.10   
H 1.04  0.10   
I 0.50  0.05   

 
Pada kolom CI (Consistent Index) menunjukkan nilai 0,04 yang berarti tingkat 

konsistensi responden adalah 0,04 dengan skala 0 sampai dengan 0,1, dengan catatan 

bahwa semakin mendekati 0 maka semakin konsisten responden tersebut terhadap persepsi 

atau jawabannya. Selanjutnya nilai VP digunakan sebagai bobot variabel yang akan 

digunakan dalam analisis EFAS. Adapun bobot yang didapatkan adalah sebagai berikut 

(Tabel 4.59). 

 
Tabel 4.59. Bobot Faktor Eksternal 

Faktor/Aspek Bobot 
A. Piagam Burra dan UU No.5 Tahun 1992  0.09 
B. Penjelasan Cagar Budaya dalam RTRW /RDTRK 0.09 
C. Kepentingan sejarah, pendidikan dan budaya  0.14 
D. Aspek hukum (peraturan)  0.13 
E. Perubahan fungsi  0.09 
F. Pedoman desain 0.16 
G. Penjelasan Kawasan Pecinan Dalam RTRW / RDTRK 0.10 

Lanjutan Tabel 4.57. Bobot  Faktor … 
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H. Pajak yang tinggi  0.10 
I. Kelompok pelestarian 0.05 
 ∑ bobot 1,00 

 

5. Ahli Sejarah Tuban (Bpk. Drs. Soegondo) 

A. Faktor Internal 

Pertumbuhan masyarakat Cina pada dua sampai tiga dekade terakhir di Tuban 

tergolong cepat, sehingga permukiman asli Cina yang sejajar jalan pantura berkembang ke 

daerah ini dan membentuk suatu komunitas permukiman Cina dengan pola guna lahan 

permukiman.  

Kawasan pecinan Kota Tuban menurut Bapak Drs.Soegondo merupakan kawasan 

yang cukup menarik, karena kawasan ini tidak seperti kawasan pecinan di kota-kota lain 

pada umumnya. Hal ini dapat dilihat dengan rumah-rumah yang ada di dalam kawasan 

tersebut yang sebagian besar dihuni oleh masyarakat keturunan Cina adalah rumah-rumah 

bergaya kolonial.  

Menurut beliau keunikan tersebut merupakan faktor yang penting, namun pada 

upaya pelestarian bangunan dan lingkungan kuno di kawasan pecinan ini yang paling 

penting lagi adalah makna kultural bangunan atau lingkungannya. Makna kultural yang 

tinggi pada bangunan-bangunan dan lingkungan kuno merupakan kelebihan atau kekuatan 

yang menjadi latar belakang kenapa bangunan dan lingkungan kuno di kawasan tersebut 

perlu dilestarikan. Disisi lain, kerusakan bangunan-bangunan dan lingkungan kuno di 

kawasan ini semakin memprihatinkan, faktor-faktor penyebab kerusakan bangunan dan 

lingkungan bisa bermacam-macam, hal inilah yang seharusnya menjadi faktor yang perlu 

dipertimbangkan dalam upaya pelestarian bangunan dan lingkungan kuno di kawasan 

tersebut. 

Berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Bapak Soegondo terhadap faktor - 

faktor internal dalam pelestarian kawasan Pecinan Kota Tuban, maka dapat dihitung EV, 

∑EV dan VP masing-masing faktor yaitu sebagai berikut (Tabel 4.60); 

 

Lanjutan Tabel 4.59. Bobot  Faktor … 
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Tabel 4.60. Rekapitulasi nilai EV dan VP pada Faktor Internal 

 
Berdasarkan analisis tersebut dapat diketahui bobot pelestarian kawasan Pecinan 

Kota Tuban dari sudut pandang anggota dinas pariwisata untuk faktor - faktor internal 

adalah sebagai berikut (Tabel 4.61). 

Tabel 4.61. Bobot Faktor Internal 
Faktor/Aspek Bobot 

A. Makna Kultural Bangunan 0,18 
B. Keunikan kawasan dibandingkan kawasan sekitarnya 0,09 
C. Keunikan kawasan dibandingkan Pecinan di Kota Lain 0,09 
D. Lokasi yang strategis 0,05 
E. Kerusakan bangunan 0,15 
F. Selera masyarakat  0,08 
G. Biaya perawatan 0,08 
H. Status bangunan  0,07 
I. Manfaat bagi pemilik bangunan 0,05 
J. Kesadaran masyarakat 0,09 
K. Kepemilikan 0,06 
 ∑ bobot 1,00 

 

B. Faktor Eksternal 

Berdasarkan beberapa faktor eksternal yang telah ditentukan, menurut beliau faktor 

eksternal yang paling penting adalah keberadaan hukum atau peraturan. Selama ini 

permasalahan atau kendala dalam pelestarian benda cagar budaya di Kabupaten Tuban 

adalah karena tidak adanya atau tidak jelasnya dasar hukum yang dipakai sebagai dasar 

peleksanaan pelestarian. Pelestarian bangunan dan lingkungan kuno dirasa sangat penting 

karena dengan adanya pelestarian terhadap bangunan dan lingkungan kuno tersebut maka 

dapat menjaga aset yang sangat berguna bagi kepentingan sejarah, pendidikan sekaligus 

budaya bangsa indonesia. 

VAR EV ∑ EV VP ∞ MAKS CI 

A 2,10 11,85 0,18 11,70 0,07 

B 1,05 0,09

C 1,11 0,09

D 0,60 0,05

E 1,84 0,15

F 0,96 0,08

G 0,98 0,08

H 0,82 0,07

I 0,65 0,05

J 1,03 0,09

K 0,72 0,06
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Berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh ahli sejarah di Kota Tuban, maka dapat 

dihitung nilai EV, ∑V dan VP masing-masing faktor sebagai berikut (Tabel 4.62). 

Tabel 4.62. Rekapitulasi nilai EV dan VP pada Faktor Eksternal  
 

 
Pada kolom CI (Consistent Index) menunjukkan nilai 0,03 yang berarti tingkat 

konsistensi responden adalah 0,03 dengan skala 0 sampai dengan 0,1, dengan catatan 

bahwa semakin mendekati 0 maka semakin konsisten responden tersebut terhadap persepsi 

atau jawabannya. Adapun bobot untuk faktor eksternal dalam pelestarian kawasan Pecinan 

di Kota Tuban dari sudut pandang anggota Bappeda adalah sebagai berikut (Tabel 4.63);  

Tabel 4.63. Bobot Faktor Eksternal 
Faktor/Aspek Bobot 

A. Piagam Burra dan UU No.5 Tahun 1992  0,12 
B. Penjelasan Cagar Budaya dalam RTRW /RDTRK 0,11 
C. Kepentingan sejarah, pendidikan dan budaya  0,13 
D. Aspek hukum (peraturan)  0,13 
E. Perubahan fungsi  0,08 
F. Pedoman desain 0,13 
G. Penjelasan Kawasan Pecinan Dalam RTRW / RDTRK 0,10 
H. Pajak yang tinggi  0,11 
I. Kelompok pelestarian 0,05 
 ∑ bobot 1,00 

 

6. Penduduk Lokal Kawasan Pecinan (Bpk. Boen Sang) 

A. Faktor Internal 

Menurut beliau yang paling penting dalam pelestarian bangunan dan lingkungan 

kuno di kawasan pecinan ini (pada faktor internal) adalah makna kultural bangunan. 

Makna kultural bangunan menurut beliau merupakan faktor yang dapat menimbulkan 

ketertarikan masyarakat terhadap kawasan ini. Makna kultural dapat berupa keunikan 

arsitektural atau nilai sejarah di dalam bangunan atau lingkungan kuno. Bangunan adalah 

bagian yang paling penting dari sebuah kawasan, sehingga nilai yang dimiliki bangunan-

bangunan atau kelompok bangunan di dalam suatu kawasan akan mencitrakan kawasan itu 

sendiri.  Pada akhir-akhir ini kerusakan bangunan-bangunan kuno di kawasan pecinan Kota 

VAR EV ∑ EV VP ∞ MAKS CI 
A 1.21 10.47 0.12 10.24 0.03 
B 1.11  0.11   
C 1.39  0.13   
D 1.33  0.13   
E 0.84  0.08   
F 1.33  0.13   
G 1.02  0.10   
H 1.12  0.11   
I 0.54  0.05   
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Tuban marak terjadi, baik disengaja (dengan renovasi atau perombakan) maupun tidak 

disengaja (karena kurang perawatan dan faktor usia bangunan). Kerusakan ini 

menyebabkan penurunan bahkan penghilangan makna kultural bangunan-bangunan 

tersebut. Kerusakan bangunan harus sedini mungkin dicegah untuk menjaga budaya yang 

merupakan aset bersama. 

Berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh pemerhati bangunan kuno terhadap 

faktor - faktor internal dalam pelestarian kawasan Pecinan Kota Tuban, maka dapat 

dihitung EV, ∑EV dan VP masing-masing faktor yaitu sebagai berikut (Tabel 4.64); 
 

Tabel 4.64. Rekapitulasi nilai EV dan VP pada Faktor Internal 

 
Pada kolom CI (Consistent Index) menunjukkan nilai 0,06 yang berarti tingkat 

konsistensi responden adalah 0,06 dengan skala 0 sampai dengan 0,1, dengan catatan 

bahwa semakin mendekati 0 maka semakin konsisten responden tersebut terhadap persepsi 

atau jawabannya. Adapun bobot untuk faktor internal dalam pelestarian kawasan Pecinan 

di Kota Tuban dari sudut pandang pemerhati bangunan kuno adalah sebagai berikut (Tabel 

4.65); 

Tabel 4.65. Bobot Faktor Internal 
Faktor/Aspek Bobot 

A. Makna Kultural Bangunan 0,15 
B. Keunikan kawasan dibandingkan kawasan sekitarnya 0,10 
C. Keunikan kawasan dibandingkan Pecinan di Kota Lain 0,10 
D. Lokasi yang strategis 0,07 
E. Kerusakan bangunan 0,13 
F. Selera masyarakat  0,08 
G. Biaya perawatan 0,11 
H. Status bangunan  0,06 
I. Manfaat bagi pemilik bangunan 0,05 
J. Kesadaran masyarakat 0,10 
K. Kepemilikan 0,05 
 ∑ bobot 1,00 

VAR EV ∑  EV VP ∞  MAKS CI 

A 1,74 11,68 0,15 11,55 0,06 

B 1,14 0,10 

C 1,15 0,10 

D 0,83 0,07 

E 1,52 0,13 

F 0,99 0,08 

G 1,29 0,11 

H 0,65 0,06 

I 0,59 0,05 

J 1,19 0,10 

K 0,60 0,05 
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B. Faktor Eksternal 

Permasalahan yang paling penting adalah bagaimana mencegah terjadinya 

kerusakan bangunan dan lingkungan kuno sedini mungkin. Pada faktor eksternal, 

permasalahan tersebut harusnya dapat dijawab dengan keberadaan peraturan atau hukum 

yang jelas dari pemerintah.  

Selain itu, pajak yang tinggi juga merupakan permasalahan yang penting bagi 

beberapa pemilik bangunan di kawasan ini, karena kebanyakan bangunan-bangunan di 

kawasan ini memiliki petak lahan yang luas. Lahan yang luas dan lokasi yang  sangat 

strategis (di tengah kota) menyebabkan tingginya pajak bumi dan bangunan. Seharusnya 

pajak bumi dan bangunan bisa menjadi insentif bagi masyarakat terutama pemilik 

bangunan kuno untuk melestarikan bangunan dan lingkungan kuno yang dimilikinya.  

Berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh bapak Boen Sang terhadap faktor - 

faktor eksternal dalam pelestarian kawasan Pecinan Kota Tuban, maka dapat dihitung EV, 

∑EV dan VP masing-masing faktor yaitu sebagai berikut (Tabel 4.66); 

Tabel 4.66. 
Rekapitulasi nilai EV dan VP pada Faktor Eksternal  
VAR EV ∑ EV VP ∞ MAKS CI 

A 1.05 10.21 0.10 10.31 0.03 
B 0.95  0.09   
C 1.31  0.13   
D 1.27  0.12   
E 0.97  0.10   
F 1.16  0.11   
G 1.01  0.10   
H 1.09  0.11   
I 0.66  0.06   

 

Pada kolom CI (Consistent Index) menunjukkan nilai 0,03 yang berarti tingkat 

konsistensi responden adalah 0,03 dengan skala 0 sampai dengan 0,1, dengan catatan 

bahwa semakin mendekati 0 maka semakin konsisten responden tersebut terhadap persepsi 

atau jawabannya. Adapun bobot untuk faktor eksternal pelestarian kawasan Pecinan di 

Kota Tuban dari sudut pandang seorang pemerhati bangunan kuno adalah sebagai berikut 

(Tabel 4.67).  

Tabel 4.67. Bobot Faktor Eksternal 
Faktor/Aspek Bobot 

A. Piagam Burra dan UU No.5 Tahun 1992  0,10 
B. Penjelasan Cagar Budaya dalam RTRW /RDTRK 0,09 
C. Kepentingan sejarah, pendidikan dan budaya  0,13 
D. Aspek hukum (peraturan)  0,12 
E. Perubahan fungsi  0,10 
F. Pedoman desain 0,11 
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G. Penjelasan Kawasan Pecinan Dalam RTRW / RDTRK 0,10 
H. Pajak yang tinggi  0,11 
I. Kelompok pelestarian 0,06 
 ∑ bobot 1,00 

 

Setelah diketahui bobot faktor - faktor pelestarian kawasan Pecinan Kota Tuban 

baik yang merupakan faktor internal maupun eksternal dari masing-masing para ahli atau 

pihak yang berkepentingan, maka dicari rata-rata bobot dari masing-masing penilai (Tabel 

4.68).  

Tabel 4.68. 
Rata-Rata Bobot Faktor Internal Pelestarian Kawasan Pecinan Kota Tuban 

Faktor/Aspek P1 P2 P3 P4 P5 P6 Bobot  
Makna Kultural Bangunan 0,13 0,14 0,13 0,16 0,18 0,15 0,15 
Keunikan kawasan dibandingkan kawasan sekitarnya 0,08 0,08 0,11 0,11 0,09 0,10 0,09 
Keunikan kawasan dibandingkan Pecinan di Kota Lain 0,08 0,08 0,11 0,13 0,09 0,10 0,10 
Lokasi yang strategis 0,06 0,05 0,05 0,07 0,05 0,07 0,06 
Kerusakan bangunan 0,13 0,14 0,14 0,12 0,15 0,13 0,14 
Selera masyarakat  0,09 0,07 0,06 0,08 0,08 0,08 0,08 
Biaya perawatan 0,10 0,11 0,09 0,09 0,08 0,11 0,10 
Status bangunan  0,09 0,08 0,06 0,05 0,07 0,06 0,07 
Manfaat bagi pemilik bangunan 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 
Kesadaran masyarakat 0,10 0,11 0,15 0,10 0,09 0,10 0,11 
Kepemilikan 0,08 0,07 0,06 0,05 0,06 0,05 0,06 
Jumlah 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

 

Berdasarkan Tabel tersebut dapat diketahui bahwa faktor internal yang memiliki 

tingkat kepentingan tertinggi dalam pelestarian kawasan Pecinan di Kota Tuban adalah 

aspek makna kultural bangunan dengan bobot 0,15. Sedangkan variabel/faktor internal 

dengan tingkat kepentingan atau bobot terendah adalah faktor manfaat bagi pemilik 

bangunan dengan bobot 0,05.  

Nilai bobot faktor internal tersebut selanjutnya akan digunakan sebagai bobot 

dalam analisis IFAS (Internal Strategic Factors Analysis Summary). Bobot faktor eksternal 

berdasarkan analisis hirarki proses adalah sebagai berikut (Tabel 4.69). 

 
Tabel 4.69. 

Rata-Rata Bobot Faktor Eksternal Pelestarian Kawasan Pecinan Kota Tuban 

Faktor/Aspek P1 P2 P3 P4 P5 P6 Bobot  
Piagam Burra dan UU No.5 Tahun 1992  0,08 0,09 0,08 0,09 0,12 0,10 0,09 
Penjelasan Cagar Budaya dalam RTRW /RDTRK 0,10 0,10 0,10 0,09 0,11 0,09 0,14 
Kepentingan sejarah, pendidikan dan budaya  0,10 0,12 0,10 0,14 0,13 0,13 0,14 
Aspek hukum (peraturan)  0,15 0,15 0,14 0,13 0,13 0,12 0,14 
Perubahan fungsi  0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,10 0,09 
Pedoman desain 0,14 0,13 0,14 0,16 0,13 0,11 0,13 
Penjelasan Kawasan Pecinan Dalam RTRW / RDTRK 0,11 0,10 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 

Lanjutan Tabel 4.67. Bobot  Faktor … 
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Pajak yang tinggi  0,12 0,11 0,13 0,10 0,11 0,11 0,11 
Kelompok pelestarian 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 
Jumlah 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

 

Berdasarkan Tabel tersebut dapat diketahui bahwa variabel internal yang memiliki 

tingkat kepentingan tertinggi dalam pelestarian kawasan Pecinan di Kota Tuban adalah 

aspek hukum, kepentingan sejarah, pendidikan dan budaya serta penjelasan cagar budaya 

dalam RTRW/RDTRK dengan bobot yang sama yaitu 0,14. Sedangkan faktor atau variabel 

dengan tingkat kepentingan keberadaan kelompok pelestarian dengan bobot 0,06. 

selanjutnya nilai bobot faktor internal tersebut akan digunakan sebagai bobot dalam 

analisis EFAS (Eksternal Strategic Factors Analysis Summary) 

 

C. Analisis IFAS-EFAS 

Berikut ini merupakan analisis dengan metode SWOT melalui proses telaah IFAS 

(Internal Strategic Factors Analysis Summary) dan EFAS (Eksternal Strategic Factors 

Analysis Summary) untuk kemudian dirumuskan strateginya berdasarakan kedudukannya 

dalam kuadran SWOT.  

Penentuan bobot penilaian yang digunakan dalam analisis IFAS/EFAS ini 

didasarkan pada bobot yang berasal dari hasil Analisis Hirarki Proses yang telah dilakukan. 

Variabel-variabel yang digunakan dalam penentuan strategi melalui analisis IFAS/EFAS 

berasal dari studi literatur dan kondisi eksisting yang di telaah dari aspek strength, 

weakness, opportunity maupun threats-nya melalui analisis SWOT. Selain itu variabel 

yang digunakan juga berasal dari variabel-variabel yang berasal dari analisis faktor-faktor 

yang mempengaruhi perubahan bangunan yang telah dilakukan sebelumnya.  

1) IFAS (Internal Strategic Factors Analysis Summary) 

a) Rating Kekuatan (Strength) 

□ Faktor Makna Kultural. 

Faktor kekuatan pada kawasan pecinan di Kota Tuban dalam ruang lingkup 

pelestarian kawasan salah satunya adalah banyaknya terdapat bangunan-

bangunan dengan makna kultural yang tinggi di dalam kawasan tersebut. 

Berdasarkan analisis hirarki proses faktor ini mendapat bobot yang paling tinggi 

yaitu 1,5 kerana faktor ini memberikan pengaruh yang besar terhadap 

pelestarian kawasan pecinan. Faktor ini diberi rating 3 karena bangunan-

bangunan di dalam kawasan rata-rata memiliki makna kultural sedang. 

Keberadaan bangunan-bangunan dengan makna kultural yang tinggi di dalam 

Lanjutan Tabel 4.69. Bobot  Faktor … 
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kawasan pecinan tersebut menimbulkan citra kawasan pecinan yang unik dan 

terkesan kuno. 

□ Keunikan kawasan dibandingkan kawasan sekitarnya.  

Faktor ini menjelaskan keunikan kawasan pecinan dibandingkan dengan 

kawasan sekitarnya di Kota Tuban. Keunikan kawasan studi dibandingkan 

dengan kawasan di sekitarnya merupakan salah satu poin kekuatan dalam 

analisis ini. Keunikan kawasan ini mendapat bobot nilai 0,09 dari analisis 

hirarki proses, sedangkan rating yang diberikan adalah 4 karena karakter 

kawasan pecinan berbeda dan menonjol dibandingkan dengan kawasan lainnya 

di sekitarnya. 

□ Keunikan kawasan dibandingkan Pecinan di Kota Lain 

Selain keunikan karakter kawasan dibanding kawasan lain di sekitarnya, 

juga perlu dilihat perbandingannya dengan kawasan pecinan di kota lain. 

Variabel ini mendapat bobot 0,10 dari analisis hirarki proses karena cukup besar 

pengaruhnya sebagai bahan pertimbangan dalam pelestarian kawasan, 

sedangkan rating yang diberikan adalah 3 karena beberapa karakteristik 

kawasan pecinan di Kota Tuban berbeda dengan kawasan pecinan di kota lain. 

Keunikan yang ada di kawasan pecinan di Kota Tuban dibandingkan 

dengan kawasan pecinan kota lain adalah bangunan-bangunan di kawasan 

pecinan Kota Tuban tidak didominasi bangunan-bangunan bercorak khas 

pecinan dengan fungsi utama kawasan sebagai kawasan perdagangan 

sebagaimana seperti terdapat di kota-kota lain. Kawasan pecinan di Kota Tuban 

lebih didominasi oleh bangunan-bangunan kuno bergaya kolonial dengan fungsi 

berupa tempat tinggal atau rumah. Kesamaan karakter kawasan studi dengan 

kawasan pecinan lain bukan berada pada karakter fisiknya tetapi non fisik, 

seperti penghuni kawasan adalah masyarakat keturunan Tionghoa/Cina. 

□ Lokasi yang strategis   

Faktor lokasi memiliki pertimbangan penting dalam pelestarian kawasan, hal ini 

lebih terkait dengan pengembangan kawasan tersebut. Lokasi dengan akses 

yang mudah terjangkau memungkinkan kawasan pelestarian menjadi salah satu 

aset potensi wisata heritage di Kota Tuban. Berdasarkan analisis tingkat 

kepentingan dengan metode hirarki proses faktor ini memiliki bobot 0,06. Nilai 

tersebut tergolong rendah/tidak penting dibandingkan dengan faktor-faktor lain. 
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Faktor ini diberi rating 4 karena kawasan pecinan berada di tengah-tengah 

(pusat) kota dan memiliki akses jalan yang yang sangat mudah. 

b) Rating Kelemahan (Weakness) 

□ Kerusakan bangunan  

 Kerusakan bangunan merupakan salah satu weakness factor yang berasal dari 

dalam kawasan studi itu sendiri. Kerusakan bangunan ini menjadi tren beberapa 

tahun terakhir. Kerusakan bangunan terjadi karena beberapa faktor baik faktor 

alam maupun faktor lain, yaitu perubahan fungsi, perubahan selera, kurangnya 

perawatan, atau karena bangunan yang tidak digunakan/ditempati. Faktor ini 

mendapat nilai bobot tertinggi dalam analisis hirarki proses yaitu 0,14 karena 

cukup besar pengaruhnya terhadap upaya pelestarian  kawasan itu sendiri. 

Banyaknya kerusakan bangunan-bangunan kuno dengan makna kultural tinggi 

di dalam kawasan pecinan secara otomatis akan mengakibatkan penurunan 

kualitas pada kawasan juga, karena citra kawasan salah satunya dinilai dari citra 

bangunan-bangunan di dalamnya. Faktor kerusakan bangunan ini diberi nilai 3 

untuk nilai rating karena jumlah bangunan kuno yang mengalami kerusakan 

mencapai 25 – 50 % dari bangunan kuno yang ada di kawasan pecinan. 

□ Selera masyarakat 

Variabel selera masyarakat terhadap bangunan-bangunan kuno juga menjadi 

salah satu kelemahan internal dalam upaya pelestarian kawasan pecinan. Selera 

masyarakat yang rendah terhadap bangunan-bangunan kuno seperti yang ada di 

kawasan pecinan ini mengakibatkan tingginya preferensi masyarakat untuk 

mengubah bentuk bangunan tersebut. Berdasarkan pada analisis hirarki proses 

nilai bobot untuk faktor ini adalah 0,08 dengan skala tingkat kepentingan 0.00 

sampai 1,00. Sedangkan nilai rating yang diberikan untuk faktor ini adalah 3 

karena sebanyak 50 – 75 % masyarakat memiliki selera yang sesuai dengan 

desain bangunan kuno yang dimilikinya. 

□ Biaya perawatan 

Berdasarkan analisis hirarki proses, biaya perawatan memiliki tingkat 

kepentingan yang lebih tinggi dibandingkan daengan faktor selera masyarakat. 

Bobot biaya perawatan ini yang diperoleh berdasarkan analisis hirarki proses 

adalah 0,10. sedangkan rating yang diberikan untuk faktor ini adalah 3, karena 

bangunan-bangunan kuno sebagai bagian penting kawasan pecinan rata-rata 

memerlukan biaya perawatan yang tinggi. 
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□ Status bangunan 

Berdasarkan analisis hirarki proses, status bangunan memiliki tingkat 

kepentingan yang lebih rendah dibandingkan daengan faktor biaya perawatan 

dan selera masayarakat. Bobot biaya perawatan ini yang diperoleh berdasarkan 

analisis hirarki proses adalah 0,07. Rating yang diberikan untuk faktor ini 

adalah 3, karena di kawasan terdapat 25 – 50 % status atau kondisi bangunan 

kuno di kawasan pecinan tidak ditempati. 

□ Manfaat bagi pemilik bangunan 

Faktor manfaat yang dimaksud adalah bagaimana bangunan kuno yang ada di 

kawasan pecinan memberikan manfaat kepada pemilik bangunan dengan 

adanya pelestarian bangunan. Berdasarkan analisis hirarki proses, manfaat bagi 

pemilik bangunan memiliki tingkat kepentingan yang rendah, yaitu 0,05. Rating 

yang diberikan untuk faktor ini adalah 1, karena di bangunan dan lingkungan 

kuno sama sekali tidak memberikan manfaat bagi pemilik bangunan. 

□ Kesadaran masyarakat 

Kesadaran masyarakat sangat penting dalam upaya pelestarian kawasan 

bangunan dan lingkungan di kawasan pecinan. Hal ini dibuktikan dengan 

besarnya nilai bobot yang berasal dari analisis hirarki proses yang dilakukan. 

Nilai bobot yang didapatkan untuk faktor ini adalah 0,11. Nilai rating untuk 

faktor ini adalah 2 dikarenakan sebagian besar masyarakat di kawasan pecinan 

tidak tahu dan tidak sadar akan pentingnya pelestarian. 

□ Kepemilikan 

Faktor kepemilikan memiliki tingkat kepentingan yang rendah, sehingga bobot 

yang didapatkan dari analisis hirarki proses adalah 0,06. Sedangkan rating yang 

diberikan adalah 4 karena terdapat lebih dari 75 % dari bangunan kuno di 

kawasan pecinan yang dimiliki oleh masyarakat lokal. Dengan kata lain kurang 

dari 25% bangunan kuno dimiliki oleh masyarakat dari luar kawasan atau luar 

kota. 

Penentuan nilai rating terhadap suatu variabel didasarkan pada kondisi eksisting 

variabel tersebut terhadap kawasan pecinan di Kota Tuban. Nilai rating tersebut telah 

dikategorikan berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan terkait dengan masing-

masing variabel yang berbeda-beda. Adapun kriteria penilaian rating dapat dilihat pada 

Tabel 4.70 dan Tabel 4.71 sebagai berikut: 
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Tabel 4.70. Kriteria Pemberian Nilai Rating Terhadap Faktor Internal SWOT 

No Variabel  potensi Kriteria Rating 
1 Makna Kultural Bangunan • Bangunan di dalam kawasan rata-rata tidak 

memiliki makna kultural               1 

• Bangunan di dalam kawasan rata-rata memiliki 
makna kultural rendah 2 

• Bangunan di dalam kawasan rata-rata memiliki 
makna kultural sedang 3 

• Bangunan di dalam kawasan rata-rata memiliki 
makna kultural tinggi 4 

2 Keunikan kawasan 
dibandingkan kawasan 
sekitarnya 

• Karakter kawasan pecinan seluruhnya sama 
dengan kawasan di sekitarnya  

1 

• Terdapat sebagian karakter kawasan pecinan yang 
sama dengan karakter kawasan di sekitarnya 

2 

• Terdapat beberapa karakter kawasan pecinan yang 
hampir sama dengan kawasan di sekitarnya 

3 

• Karakter kawasan pecinan sangat berbeda dan 
menonjol dibandingkan dengan kawasan lainnya di 
sekitarnya 

4 

3 Keunikan kawasan 
dibandingkan Pecinan di Kota 
Lain 

• Karakteristik kawasan pecinan di Kota Tuban 
seperti halnya kawasan pecinan di kota lain 

1 

• Sebagian besar karakteristik kawasan pecinan di 
tuban sama dengan kawasan pecinan di kota lain 

2 

• Karakteristik kawasan pecinan di Kota Tuban 
berbeda dengan kawasan pecinan di kota lain 
namun ada juga beberapa karakter yang sama  

3 

• Karakteristik kawasan pecinan di Kota Tuban 
sangat berbeda dengan kawasan pecinan yang ada 
di kota lain pada umumnya 

4 

4 Lokasi yang strategis • Kawasan pecinan berada jauh dari pusat kota dan 
memiliki akses jalan yang sulit. 

1 

•  Kawasan pecinan dekat dengan pusat kota dengan 
akses jalan yang sulit 

2 

• Kawasan pecinan berada dekat dengan pusat kota 
dengan akses jalan yang mudah. 

3 

• Kawasan pecinan terdapat di tengah (pusat) kota 
dan memiliki akses jalan yang yang sangat mudah. 

4 

5 Kerusakan bangunan • Lebih dari 75 % bangunan kuno yang ada di 
kawasan pecinan mengalami kerusakan  

1 

• Jumlah bangunan kuno yang mengalami kerusakan 
mencapai 50 – 75 % dari bangunan kuno yang ada 
di kawasan pecinan 

2 

  • Jumlah bangunan kuno yang mengalami kerusakan 
mencapai 25 – 50 % dari bangunan kuno yang ada 
di kawasan pecinan 

3 

• Bangunan yang rusak kurang dari 25% dari 
bangunan kuno yang ada di kawasan pecinan  

4 

6 Selera masyarakat • Kurang dari 25 % dari masyarakat yang sesuai 
seleranya dengan bangunan yang dimiliki.  

1 

• Terdapat 25 – 50 % masyarakat memiliki selera 
yang sesuai dengan bangunan kuno yang 
dimilikinya  

2 

• Terdapat 50 – 75 % masyarakat memiliki selera 
yang sesuai dengan desain bangunan kuno yang 
dimilikinya 

3 

• Lebih dari 75 % masyarakat memiliki selera yang 
sesuai dengan bangunan kuno yang dimilikinya. 

4 

7 Biaya perawatan bangunan 
kuno 

• Bangunan kuno di wilayah studi rata-rata 
memerlukan biaya perawatan sangat kecil/sangat 
sedikit (<Rp.200.000,00/tahun) 

1 

• Bangunan kuno di wilayah studi rata-rata 
memerlukan biaya perawatan yang kecil/sedikit 
(Rp.200 ribu - Rp.400 ribu / tahun) 

2 
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• Bangunan kuno di wilayah studi rata-rata 
memerlukan biaya perawatan yang mahal (Rp.400 
ribu - Rp.600 ribu / tahun) 

3 

• Bangunan kuno di wilayah studi rata-rata 
memerlukan biaya perawatan yang sangat mahal 
(>Rp. 600 ribu / tahun) 

4 

8 Status bangunan • Lebih dari 75% bangunan kuno di kawasan pecinan 
tidak ditempati 

1 

• 50 - 75% bangunan kuno di kawasan pecinan tidak 
ditempati 

2 

• 25 – 75 % bangunan kuno di kawasan pecinan 
tidak ditempati 

3 

• Kurang dari 25 % dari bangunan kuno di kawasan 
pecinan tidak ditempati 

4 

9 Manfaat bagi pemilik 
bangunan 

• Bangunan dan lingkungan kuno sama sekali tidak 
memberikan manfaat bagi pemilik bangunan 

1 

• Bangunan dan lingkungan kuno hampir tidak 
memberikan manfaat bagi pemilik 

2 

• Bangunan dan lingkungan kuno hampir hanya 
memberikan sedikit manfaat bagi pemilik 

3 

• Bangunan dan lingkungan kuno memberikan 
manfaat yang besar bagi pemilik bangunan. 

4 

10 Kesadaran masyarakat • Semua masyarakat di kawasan pecinan tidak tahu 
akan pentingnya pelestarian 

1 

• Sebagian besar masyarakat di kawasan pecinan 
tidak tahu akan pentingnya pelestarian 

2 

• Sebagian kecil masyarakat di kawasan pecinan 
tidak tahu akan pentingnya pelestarian 

3 

• Semua masyarakat tahu tentang pentingnya 
pelestarian 

4 

11 Kepemilikan oleh masyarakat 
lokal 

• Kurang dari 25% bangunan kuno di kawasan 
pecinan dimiliki oleh masyarakat lokal 

1 

• 25 - 50% bangunan kuno di kawasan pecinan 
dimiliki oleh masyarakat lokal 

2 

• 50 – 75 % bangunan kuno di kawasan pecinan 
dimiliki oleh masyarakat lokal 

3 

• Lebih dari 75 % dari bangunan kuno di kawasan 
pecinan dimiliki oleh masyarakat lokal 

4 

 
 

Tabel 4.71. Kriteria Pemberian Nilai Rating Terhadap Faktor Eksternal SWOT 

No Variabel  potensi Kriteria Bobot 
1 UU No.5 Tahun 1992  • UU No.5 Tahun 1992 tentang benda cagar 

budaya tidak digunakan sebagai dasar 
pertimbangan dalam pelestarian bangunan kuno 
di Tuban 

1 

• UU No.5 Tahun 1992 tentang benda cagar 
budaya hanya digunakan sebagai wacana 
dalam pelestarian bangunan kuno di Tuban 

2 

• UU No.5 Tahun 1992 tentang benda cagar 
budaya digunakan sebagai salah satu dasar 
pertimbangan dalam pelestarian bangunan kuno 
di Tuban 

3 

• UU No.5 Tahun 1992 tentang benda cagar 
budaya digunakan sebagai dasar pertimbangan 
dalam pelestarian bangunan kuno di Tuban 

4 

2 Penjelasan Cagar Budaya 
dalam RTRW /RDTRK 

• Tidak ada penjelasan tentang pelestarian benda 
cagar budaya dalam RTRW atau RDTRK 
Kabupaten Tuban 

1 

• Terdapat Penjelasan tentang pelestarian benda 
Cagar Budaya di RTRW/RDTRK namun hanya 
bersifat umum 

2 

Lanjutan Tabel 4.70. Kriteria Pemberian Nilai  . . . 
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• Terdapat Penjelasan yang yang lebih rinci di 
RTRW/RDTRK tentang pelestarian benda cagar 
budaya di Kabupaten Tuban 

3 

• Terdapat Penjelasan yang sangat rinci di 
RTRW/RDTRK tentang pelesta3ian benda cagar 
budaya di Kabupaten Tuban 

4 

3 Kepentingan sejarah, 
pendidikan dan budaya  

• Kawasan pecinan bukan termasuk bagian atau 
elemen dari kepentingan sejarah, pendidikan 
dan budaya yang sangat penting dan patut 
dilestarikan 

1 

• Kawasan pecinan merupakan elemen dari 
kepentingan sejarah, pendidikan dan budaya 
yang kurang penting dan tidak patut dilestarikan 

2 

• Kawasan pecinanmerupakan elemen dari 
kepentingan sejarah, pendidikan dan budaya 
yang sangat penting namun tidak perlu 
dilestarikan 

3 

• Kawasan pecinan merupakan salah satu bagian 
atau elemen dari kepentingan sejarah, 
pendidikan dan budaya yang sangat penting dan 
patut dilestarikan 

4 

4 Aspek hukum (peraturan)  • Tidak ada dasar hukum (peraturan) yang 
mengatur pelestarian bangunan-bangunan kuno 
di kawasan pecinan  

1 

• Terdapat dasar hukum (peraturan) yang 
mengatur pelestarian bangunan-bangunan kuno 
di kawasan pecinan namun kurang jelas dan 
tidak dapat dijalankan dengan baik 

2 

• Terdapat dasar hukum (peraturan) yang jelas 
tentang pelestarian bangunan-bangunan kuno di 
kawasan pecinan namun tidak dijalankan 
dengan baik 

3 

• Terdapat dasar hukum (peraturan) yang kuat 
dan jelas yang mengatur pelestarian bangunan-
bangunan kuno di kawasan pecinan 

4 

5 Perubahan fungsi  • Lebih dari 75% bangunan kuno di kawasan 
pecinan mengalami perubahan fungsi 

1 

• 50 - 75% bangunan kuno di kawasan pecinan 
mengalami perubahan fungsi 

2 

• 25 – 75 % bangunan kuno di kawasan pecinan 
mengalami perubahan fungsi 

3 

• Kurang dari 25 % dari bangunan kuno di 
kawasan pecinan yang mengalami perubahan 
fungsi 

4 

6 Pedoman desain • Tidak ada pedoman desain yang mengatur 
bangunan-bangunan kuno di kawasan studi 

1 

• Ada pedoman desain yang mengatur bangunan 
kuno di kawasan studi namun kurang detail dan 
tidak dilaksanakan 

2 

• Ada pedoman desain yang mengatur bangunan 
kuno di kawasan studi yang dilaksanakan, 
namun kurang detail  

3 

• Ada pedoman desain yang sangat detail yang 
mengatur bangunan kuno di kawasan studi dan 
dapat dilaksanakan dengan baik 

4 

8 Penjelasan Kawasan 
Pecinan Dalam RTRW / 
RDTRK 

• Tidak ada penjelasan tentang kawasan pecinan 
di dalam RTRW/RDTRK  

1 

• Terdapat penjelasan kawasan pecinan di dalam 
RTRW/RDTRK namun tidak detail 

2 

Lanjutan Tabel 4.71. Kriteria Pemberian Nilai  . . . 
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  • Terdapat penjelasan secara detail tentang 
kawasan pecinan di dalam RTRW/RDTRK  

3 

• Terdapat penjelasan yang sangat detail tentang 
kawasan pecinan di dalam RTRW/RDTRK  

4 

9 Pajak yang tinggi  • Pajak terhadap bangunan-bangunan kuno di 
kawasan pecinan tergolong sangat tinggi 

1 

• Pajak terhadap bangunan-bangunan kuno di 
kawasan pecinan tergolong tinggi 

2 

• Pajak terhadap bangunan-bangunan kuno di 
kawasan pecinan tergolong rendah 

3 

• Pajak terhadap bangunan-bangunan kuno di 
kawasan pecinan tergolong sangat rendah 

4 

10 Kelompok pelestarian • Tidak ada kelompok pelestarian  1 

• Ada kelompok pelestarian namun tidak aktif 
dalam kegiatan pelestarian 

2 

• Ada kelompok pelestarian dan memiliki 
beberapa kegiatan yang mendukung pelestarian 
namun belum efektif atau tidak berkontribusi 
terhadap upaya pelestarian 

3 

• Ada kelompok pelestarian yang sangat aktif dan 
efektif membantu pemerintah mengupayakan 
kegiatan pelestarian  

4 

 

Hasil penilaian terhadap faktor internal dan eksternal dapat dilihat pada Tabel 4.72 berikut: 

Tabel 4.72. Analisis IFAS (Internal Strategic Factors Analysis Summary)  
Kawasan Pecinan Kota Tuban 

Faktor-faktor Strategi 
Internal 

Keterangan Bobot 
Ratin

g 
Bobot x 
Rating 

Kekuatan (Strenght) 
1. Makna Kultural 

Bangunan   
Banyak terdapat bangunan dengan makna kultural tinggi di 
kawasan studi. 0,15 3 0,45 

2. Keunikan kawasan 
dibandingkan 
kawasan sekitarnya 

Keunikan kawasan dibandingkan dengan kawasan disekitarnya 
dimana didalamnya banyak terdapat bangunan bergaya kolonial 
dan dihuni oleh masyarakat tionghoa. 

0,09 4 0,36 

3. Keunikan kawasan 
dibandingkan 
Pecinan di Kota Lain 

Keunikan kawasan sebagai kawasan pecinan dibandingkan 
dengan kawasan pecinan lain dimana bangunan-bangunan 
didalamnya didominasi bukan oleh bangunan bergaya Cina 
melainkan bergaya kolonial. 

0,10 3 0,30 

4. Lokasi yang strategis Terletak di tengah kota yang merupakan kawasan strategis 
dengan kemudahan aksesibilitasnya 0,06 4 0,24 

TOTAL 0.40  1,35 
Kelemahan (Weakness) 
1. Kerusakan bangunan Banyak bangunan kuno di dalam kawasan studi yang rusak atau 

kehilangan bentuk asli (rusak atau berubah menjadi bangunan-
bangunan modern) 

0,13 3 0,39 

2. Selera masyarakat 
terhadap desain kuno 
bangunan 

Tidak sesuainya selera masyarakat (pemilik bangunan) 
terhadap bentuk bangunan-bangunan kuno yang ada. 0,08 3 0,24 

3. Biaya perawatan Biaya perawatan bangunan kuno yang relatif tinggi. 0,11 3 0,33 
4. Status penggunaan 

bangunan 
Adanya  bangunan di kawasan studi yang tidak ditempati. 

0,06 3 0,18 

5. Manfaat bagi pemilik 
bangunan 

Pelestarian bangunan dan lingkungan di kawasan dirasakan 
tidak memberi keuntungan kepada pemilik bangunan atau 
masyarakat di dalam kawasan studi.  

0,05 1 0,05 

6. Kesadaran 
masyarakat 

Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian 
bangunan. 0,10 2 0.2 

7. Kepemilikan Adanya bangunan-bangunan kuno yang tidak dimiliki oleh 
masyarakat lokal. 0,05 4 0.2 

TOTAL 0,60  1,59 

Lanjutan Tabel 4.71. Kriteria Pemberian Nilai  . . . 
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2) EFAS (Eksternal Strategic Factors Analysis Summary) 

a) Penilaian rating peluang (opportunity) 

□ UU No.5 Tahun 1992 

Undang-undang No.5 Tahun 1992 tentang benda cagar budaya merupakan 

produk hukum yang memuat ketentuan-ketentuan dalam setiap kegiatan 

pelestarian benda cagar budaya di Indonesia. Di dalam undang-undang tersebut 

disebutkan bahwa benda cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa 

yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu 

pengetahuan, dan kebudayaan sehingga perlu dilindungi dan dilestarikan. 

Keberadaan Undang-Undang No.5 Tahun 1992 ini dianggap penting dalam 

kegiatan pelestarian bangunan dan kawasan bersejarah termasuk di Kota Tuban. 

Berdasarkan  analisis hirarki proses didapatkan nilai bobot 0,09 untuk faktor ini. 

Nilai yang diberikan untuk faktor UU No.5 Tahun 1992 tentang benda cagar 

budaya dalam pelestarian kawasan pecinan di Kota Tuban sebagai rating adalah 

1 karena UU No.5 Tahun 1992 tentang benda cagar budaya tidak atau belum 

digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pelestarian bangunan kuno di 

Tuban. 

□ Penjelasan RTRW tentang Cagar Budaya 0.10 

Berdasarkan analisis hirarki proses yang telah dilakukan, faktor ini lebih penting 

dibandingkan dengan keberadaan UU No.5 Tahun 1992 dengan nilai bobot 0,14 

dengan skala 0 sampai 1. Rating yang diberikan untuk faktor ini adalah 2 karena 

terdapat Penjelasan tentang pelestarian benda Cagar Budaya di RTRW/RDTRK 

namun hanya bersifat umum. 

□ Kepentingan sejarah, pendidikan dan budaya  

Kepentingan sejarah, pendidikan dan budaya merupakan salah satu alasan 

penting dalam upaya pelestarian benda cagar budaya. Berdasarkan analisis 

hirarki proses, faktor kepentingan sejarah, pendidikan dan budaya memiliki 

tingkat kepentingan tertinggi yaitu 0,14. Nilai 4 diberikan sebagai rating untuk 

faktor ini karena kawasan pecinan merupakan salah satu bagian atau elemen 

dari kepentingan sejarah, pendidikan dan budaya yang sangat penting dan perlu 

dilestarikan. 

b) Penilaian rating  ancaman (threat) 

□ Aspek hukum (peraturan) 
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Salah satu kendala yang merupakan ancaman dalam upaya pelestarian yang 

paling penting adalah tidak adanya dasar hukum untuk melaksanakan 

pelestarian bangunan dan lingkungan kuno Di Kawasan Pecinan Tuban. 

Berdasarkan analisis hirarki proses aspek hukum memiliki tingkat kepentingan 

yang paling tinggi yaitu 0,14. Nilai yang diberikan sebagai rating untuk faktor 

ini adalah 1, karena hingga saat ini tidak ada dasar hukum (peraturan) yang 

mengatur pelestarian bangunan-bangunan kuno di kawasan pecinan Kota 

Tuban. 

□ Perubahan fungsi 

Perubahan fungsi bangunan membawa dampak yang cukup besar bagi 

perubahan bentuk fisik bangunan. Perubahan fungsi dari bangunan dengan 

fungsi perumahan menjadi bagunan dengan fungsi perdaganan menyebabkan 

rusaknya bangunan kuno terutama pada bagian fasade dan ruang depan. 

Perubahan fungsi seperti ini dapat menjadi tren seiring dengan perkembangan 

kota, mengingat kawasan berada di lokasi strategis kota. Berdasarkan analisis 

experts choice bobot yang diperoleh untuk faktor ini adalah 0,09, sedangkan 

rating yang diberikan adalah 4 karena kondisi yang ada saat ini adalah jumlah 

bangunan kuno di kawasan pecinan yang mengalami perubahan fungsi hanya 

kurang dari 25%. 

□ Pedoman desain 

Pedoman desain digunakan sebagai acuan atau pecoman desain dalam kegiatan 

pelestarian fisik bangunan atau kawasan kuno. Berdasarkan analisis hirarki 

proses, pedoman desain merupakan salah satu faktor yang memiliki tingkat 

kepentingan yang tinggi. Nilai tingkat kepentingan berdasarkan analisis tersebut 

adalah 0,13 yang kemudian digunakan sebagai bobot dalam analisis EFAS.  

Rating yang diberikan untuk faktor pedoman desain adalah 1. hal ini 

dikarenakan belum atau tidak adanya pedoman desain yang mengatur 

bangunan-bangunan kuno di kawasan studi. 

□ Penjelasan tentang kawasan pecinan di dalam RTRW/RDTRK 

Nilai untuk faktor ini berdasarkan analisis hirarki proses adalah 0,1. Sedangkan 

rating yang diberikan adalah 1 karena tidak adanya penjelasan tentang kawasan 

pecinan secara khusus di dalam RTRW/RDTRK yang berlaku. 

□ Pajak yang tinggi 0,11 
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Tingginya pajak bumi dan bangunan di kawasan pecinan merupakan akibat dari 

lokasi kawasan tersebut yang sangat strategis. Selain itu beberapa bangunan 

kuno di kawasan pecinan memiliki lahan yang luas. Tingginya pajak di kawasan 

pecinan menjadi ancaman terhadap kelestarian bangunan dan lingkungan kuno 

di kawasan pecinan Kota Tuban. Berdasarkan analisis hirarki proses, nilai yang 

diperoleh untuk bobot dalam analisis EFAS adalah 0,11, sedangkan rating yang 

diberikan terhadap faktor ini adalah 1 karena pajak terhadap bangunan-

bangunan kuno di kawasan pecinan tergolong sangat tinggi. 

□ Kelompok pelestarian 0,06 

Faktor ancaman lain adalah keberadaan kelompok atau lembaga pelestarian baik 

dari pemerintah maupun dari masyarakat yang peduli dengan pelestarian di 

Kota Tuban. Kelompok pelestarian ini dianggap kurang penting dibanding 

faktor-faktor lain, hal ini dapat dilihat dengan bobot yang diperoleh dari proses 

analisis hirarki proses hanya 0,06, sedangkan rating yang diberikan adalah 1, 

karena hingga saat ini di Kota Tuban tidak terdapat kelompok pelestarian. 

 
Tabel 4.73. Analisis EFAS (Eksternal Strategic Factors Analysis Summary) Pelestarian 

Lingkungan Kuno di Kawasan Pecinan Kota Tuban 
Faktor-faktor Strategi 

Internal 
Keterangan Bobot Rating Bobot x 

Rating 
Peluang (Opportunity) 
1. UU No.5 Tahun 1992 Undang-undang No.5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya 

sebagai salah satu dasar dalam pelestarian kawasan pecinan di 
Kota Tuban. 

0,09 1 0,09 

2. Penjelasan RTRW 
tentang Cagar Budaya 

Terdapat ketentuan atau penjelasan tentang pelestarian benda 
cagar budaya di dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten Tuban. 

0,14 2 0,28 

3. Kepentingan sejarah, 
pendidikan dan 
budaya 

Kawasan pecinan di Kota Tuban merupakan elemen penting dari 
kepentingan sejarah, pendidikan dan budaya di Kota Tuban yang 
patut dilestarikan. 

0,14 4 0,56 

TOTAL 0.40  0,93 
Ancaman (Threat) 
1. Aspek hukum 

(peraturan) 
Keberadaan dan kekuatan hukum dalam pelestarian kawasan 
pecinan di Kota Tuban. 0,14 1 0,14 

2. Perubahan fungsi Tren perubahan fungsi bangunan menjadi fungsi lain dalam 
bangunan kuno di kawasan pecinan diikuti dengan terjadinya 
perubahan fisik bangunan. 

0,09 4 0,36 

3. Pedoman desain Pedoman desain dari pemerintah sebagai pedoman pelaksanaan 
pelestarian bangunan dan kawasan pecinan di Kota Tuban. 0,13 1 0,13 

4. Penjelasan 
RTRW/RDTRK 
tentang kawasan 
pecinan  

Pengaturan tata ruang kawasan pecinan termuat dalam RTRW 
atau RDTRK Kota Tuban ; 

0,10 1 0,10 

5. Pajak yang tinggi  Tingginya pajak tanah dan bangunan yang tinggi pada kawasan 
pecinan sebagai faktor ancaman bagi pelestarian bangunan dan 
kawaqsn pecinan di Kota Tuban. 

0,11 1 0,11 

6. Kelompok pelestarian Keberadaan kelompok pelestarian yang berkontribusi terhadap 
pelaksanaan pelestarian kawasan pecinan di Kota Tuban 0,06 1 0,06 

TOTAL 0,60  0,90 
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 Dari pembobotan diatas maka dapat diketahui nilai X dan Y sebagai berikut: 

X = Kekuatan + Kelemahan   Y =  Peluang + Ancaman 

    = 1,35 + (-1,59)        = 0.93 + (-0.90) 

    = -0,24         = 0,03 

 Berdasarkan pada hasil perhitungan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa 

Strategi Pelestarian Kawasan Pecinan Kota Tuban berada pada kuadran SWOT adalah 

sebagai berikut (Gambar 4.32) 

 

Gambar 4.32. Kuadran Strategi Pelestarian Kawasan Pecinan di Kota Tuban 
 

Berdasarkan gambar kuadran strategi tersebut didapatkan nilai X adalah negatif, 

yang berarti bahwa kelemahan-kelemahan yang bersifat internal (weakness) memiliki nilai 

yang lebih besar dibandingkan dengan kekuatan-kekuatan internal (strength), sedangkan 

koordinat Y menunjukkan nilai positif, yang berarti peluang-peluang atau kesempatan 

(opportunity) dalam pelestarian kawasan pecinan di Kota Tuban memiliki nilai besar 

dibandingkan ancaman (threat) yang ada. 

Berdasarkan kedudukannya dalam kuadran SWOT,  pelestarian kawasan pecinan di 

Kota Tuban  terletak pada kuadran II yang memiliki strategi pengembangan, yaitu: Ruang 

D dengan Selective Maintenance Strategy dimana pengembangan dilakukan dengan 

memilih atau memprioritaskan pada hal-hal yang yang dianggap penting. Berdasarkan 

kondisi tersebut maka arahan yang tepat bagi pelestarian kawasan pecinan Kota Tuban 

adalah dengan mengacu hasil strategi swot didasarkan pada kekuatan, kelemahan, potensi 
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dan ancaman yang ada. Arahan pelestarian kawasan pecinan Kota Tuban adalah sebagai 

berikut : 

1. Menetapkan kawasan Pecinan sebagai kawasan Cagar Budaya dengan menyusun dasar 

hukum berupa peraturan daerah tentang pelestarian kawasan cagar budaya baik 

bangunan maupun non bangunan untuk Kawasan Pecinan Kota Tuban. 

2. Menyusun pedoman desain/panduan pelestarian bangunan dan lingkungan yang lebih 

komprehensif di Kawasan Pecinan Kota Tuban.  

3. Memasukkan aspek pelestarian cagar budaya khususnya kawasan pecinan ke dalam 

rencana tata ruang baik Rencana Tata Ruang Wilayah maupun Rencana Detail Tata 

Ruang Kota atau Rencana Teknik Ruang Kota yang mencakup wilayah Kawasan 

Pecinan Kota Tuban.  

4. Sosialisasi kepada masyarakat khususnya masyarakat di kawasan pecinan dan pemilik 

bangunan-bangunan kuno tentang perlu dan pentingnya pelestarian bangunan dan 

lingkungan kuno di kawasan pecinan Kota Tuban. 

5. Mencegah kerusakan bangunan-bangunan kuno di kawasan pecinan dengan cara 

mengenakan denda bagi pihak yang merusak bangunan/lingkungan kuno yang 

dilestarikan. 

6. Memberikan keringanan finansial misalnya berupa keringan pajak bumi dan bangunan 

atau dengan menanggung biaya perawatan bangunan bagi pemilik bangunan kuno.  

7. Memanfaatkan bangunan yang tidak terpakai sebagai kantor pemerintahan, rumah 

dinas, museum atau bangunan publik sehingga dapat mempermudah kegiatan 

perawatan bangunan. 

 


