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Konsep Eco-tourism untuk Lanskap Trowulan 

Oleh : Soehartini Sekartjakrarini, Ph.D., IALI, IFLA 

Perencana Pariwisata dan Arsitek Lanskap 

Direktur Eksekutif IdeA - Innovative development for eco Awareness. 

 

Pengantar 

 

Pada tanggal 13 November 2009 Departemen Kebudayaan dan Pariwisata 

(Depbudpar) mengumumkan diselenggarakannya Sayembara Arsitektur Pusat 

Informasi Mojopahit (PIM). Sayembara tersebut terdiri dari (1) master plan, yang 

mencakup perencanaan pengembangan PIM yang meliputi perencanaan 

kawasan dan bangunan museum serta penunjangnya, dan (2) museum terbuka, 

yang merupakan bangunan bagian PIM yang akan di bangun pada tahun 

anggaran 2010, bangunan ini merupakan ‘penutup’ situs pemukiman yang saat 

ini sedang di ‘buka’ di salah satu bagian lahan PIM.  

 

Pendahuluan 

 

Masih segar di ingatan kita ketika di awal tahun ini digugah oleh berita tentang 

situs Trowulan yang selama beberapa minggu mengisi media cetak utama di 

tanah air. Berita-berita tersebut menimbulkan kontrovesi meluas di masyarakat. 

Kecaman dan seruan untuk menghentikan pembangunan PIM silih berganti. 

Seorang arsitek ternama yang merancang bangunan tersebut ’terpaksa’ 

memberikan klarifikasi bahwa (1) yang bersangkutan bukan penyusun master 

plan kawasan situs Trowulan dan (2) tapak untuk bangunan PIM telah mengikuti 

arahan sebagaimana dituangkan dalam master plan.   

Sebuah solusi harus diupayakan. Nampaknya sayembara yang diprakarsai oleh 

Depbudpar bekerjasama dengan IAI adalah satu solusi yang kini tengah digelar. 

Sebuah lanskap perkotaan kuno yang menjadi muasalnya konsep wawasan 

Nusantara tersebut harus diselamatkan. Kalaupun akan dibangun dan 

dikembangkan menjadi sebuah kawasan untuk menarik kedatangan turis, 

dibutuhkan suatu rencana induk atau master plan yang menyeluruh (holistic) 

dan terpadu (integrated) dengan prinsip kehati-hatian (precautioness) dan 

dilandasi oleh suatu konsep yang mampu mencerminkan hakekat pariwisata 

berkelanjutan, seperti telah dicanangkan oleh World Tourism Organization – 

WTO. 

Trowulan telah ditemukenali oleh para arkeolog sebagai daerah urban padat 

masa lampau yang meninggalkan jejak kebesaran nenek moyang bangsa 

Indonesia. Trowulan adalah sebuah lanskap perkotaan kuno yang memiliki nilai 

tak terukur karena di dalamnya terkubur hasil interaksi manusia di masa lalu 

dengan lingkungannya. European Landscape Convention, Council of Europe 

mendefinisikan lanskap sebagai bentang alam yang karakternya merupakan 
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hasil kegiatan dan interaksi dari faktor-faktor alam dan/ atau manusia. Menurut 

International Monuments and Sites – ICOMOS, lanskap muncul dari interaksi 

manusia dengan lingkungannya dari waktu ke waktu. Alangkah menyedihkan 

ketika sebuah bangsa yang ingin menyelamatkan warisan akbar budayanya 

justru merusak nilai-nilai yang terkandung di lanskap yang telah memberi inspirasi 

atas wawasan negerinya dan jati dirinya.     

 

Lanskap dan Pariwisata 

 

Pemanfaatan lanskap untuk menarik kunjungan wisatawan telah dilakukan oleh 

banyak negara. Bahkan Indonesia mengenal lanskap alam yang dikonservasi, 

seperti Taman Nasional, boleh dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi. 

Berbeda dengan lanskap alam yang memiliki kemampuan untuk memulihkan 

diri sampai tingkat kerusakan tertentu dan dapat dipulihkan melalui upaya 

pengelolaan, keberlanjutan keberadaan lanskap budaya seperti Trowulan 

ditentukan oleh upaya kita melakukan perlindungan pengawetan (preservation) 

terhadap setiap benda peninggalan bersejarah yang ada. Pemanfaatan 

lanskap budaya Trowulan untuk masyarakat luas seharusnya hanya boleh 

dilakukan untuk tujuan pendidikan tanpa mengubah keberadaan benda-benda 

peninggalan bersejarah yang berada di dalamnya. Kerusakan yang terjadi 

pada benda-benda bersejarah selayaknya dihindarkan karena benda-benda di 

situs bersejarah ini tidak memiliki kemampuan untuk memulihkan diri.  

Namun ketika keputusan pemanfaatan lanskap budaya untuk menarik 

kedatangan wiatawan dengan alasan untuk penyelamatan dan pendidikan 

digelar di atas lanskap dengan nilai kepekaan tinggi tersebut, pertanyaan yang 

harus terjawab dalam perencanaannya adalah, pertama, kegiatan bernuansa 

pendidikan seperti apakah yang layak dikembangkan dan, kedua, sampai 

sejauh mana kegiatan-kegiatan pengembangan dan penyelenggaraannya 

dapat di toleransi supaya tidak menimbulkan dampak negatif dan bahkan 

memberi manfaat secara berkelanjutan terhadap lanskap yang dimanfaatkan. 

World Tourism Organization – WTO menggambarkan menuju pariwisata yang 

berkelanjutan merupakan suatu proses yang terus menerus dan memerlukan 

pengendalian dan pengawasan yang tidak cukup hanya terhadap dampak 

negatif yang ditimbulkan, namun meliputi pula langkah-langkah pencegahan 

dan / atau perbaikan setiap saat diperlukan yang diwujudkan dalam suatu 

rencana.  Pariwisata berkelanjutan juga mempertahankan tingkat kepuasan 

wisatawan yang tinggi dan memastikan pengalaman yang bermakna bagi 

wisatawan melalui suatu rangkaian kunjungan yang mampu meningkatkan 

kesadaran mereka tentang isu keberlanjutan dari sumber-sumber substantif 

lanskap yang dimanfaatkan.   

Permasalahan pemanfaatan suatu lanskap untuk pariwisata umumnya terletak 

pada langkanya perencana lanskap (landscape planner) yang memahami 
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konsep-konsep yang tepat untuk mengangkat dan menginterpretasikan ‘genius 

loci’ - nilai-nilai yang terkandung di dalam lanskap tersebut - untuk memenuhi 

keingintahuan pengunjung. Tantangan lebih besar dihadapi perencana lanskap 

ketika harus merencanakan suatu lanskap yang memiliki nilai kepekaan tinggi, 

alam dan/atau budaya, menjadi kawasan tujuan pariwisata (tourism 

destination) untuk memenuhi kecenderungan motivasi wisatawan kini dan di 

masa depan. 

Seperti yang ditengarai oleh Bosshart, Frick, dan Ludwig dalam studinya di tahun 

2006 untuk World Travel and Tourism Council - WTTC dan menghasilkan Blue Print 

of New Tourism, tuntutan wisatawan kini tidak lagi seperti wisatawan di satu atau 

dua dekade lalu. Mereka datang tidak hanya untuk melihat, namun 

mengharapkan suatu pembelajaran dan pengalaman yang bermakna dari 

kunjungannya. WTTC juga menengarai wisatawan masa datang akan menjadi 

lebih peka dalam menghargai kawasan yang dikunjungi dengan 

mempertanyakan apakah kunjungan mereka akan bermanfaat bagi lingkungan 

alam, sosisl, budaya dan masyarakatnya. Mereka semakin pintar memilih 

kawasan tujuan dan peka terhadap lanskap yang dikunjungi dan 

lingkungannya. Lanskap yang kumuh, tercemar, tidak terlestarikan dan tertata 

dengan baik, akan diabaikan mereka. Kedatangan wisatawan ini ke tempat-

tempat dengan nilai keunikan dan kekhasan yang tinggi ingin memperoleh 

pencerahan wawasan melalui ‘interpretation’ yang lengkap dari tempat-

tempat tersebut.  

Harapan lebih jauh dari interpretation adalah menggugah pengunjungnya 

untuk lebih aware atau sadar dan selanjutnya melakukan sesuatu yang 

bermanfaat terhadap sumber-sumber yang diinterpretasikan. Sebagai produk 

pariwisata, interpretation diartikan suatu kemasan produk dengan muatan 

penafsiran nilai-nilai substantif sumber-sumber (alam dan / atau budaya), untuk 

memenuhi harapan pengunjung mendapatkan pengetahuan dan 

pembelajaran tentang lingkungan setempat. Sehingga suatu lanskap yang 

prospektif untuk pariwisata semacam ini  adalah lanskap yang mampu 

mencerminkan keseimbangan antara kelestarian lingkungan alam, sosial, 

budaya dan ekonominya serta mampu mengangkat ‘genius loci’ dan meng-

interpretasi-kannya dalam berbagai wujud, baik yang tangible maupun 

intangible.  

Pasar wisatawan semacam ini menuntut para perencana dan pengembang 

pariwisata untuk menciptakan kegiatan-kegiatan yang mempertahankan dan 

mengangkat nilai-nilai keunikan dan kekhasan lanskapnya dalam suatu 

‘interpretation program’ dan, apabila diperlukan, mengembangkan sarana dan 

prasarana hanya untuk mendukung program dan kegiatan tersebut. Sehingga 

sangat sulit diterima apabila suatu sarana yang dibangun di atas suatu lanskap 

justru merusak nilai-nilai keunikan dan kekhasannya yang menjadi pull factor 

keingintahuan seseorang untuk mengunjungi lanskap yang bersangkutan.   
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Konsep eco-tourism 

 

Eco-tourism adalah salah satu jawaban untuk menanggapi masalah 

pengembangan lanskap Trowulan untuk menginterpretasikan impian Nusantara 

dan mengangkat jati diri bangsa. Eco-tourism telah banyak diakui oleh para 

pengembang dan pemerhati lingkungan, khususnya conservationist, untuk 

melakukan langkah-langkah pencegahan dampak negatif terhadap lanskap 

yang dimanfaatkan. Eco-tourism mulai berkembang seiring dengan bergesernya 

paradigma berwisata atau new tourism yang mulai muncul di akhir tahun 80an. 

Eco-tourism muncul sebagai protes terhadap perkembangan di banyak 

kawasan wisata yang tidak mengangkat nilai-nilai substantif sumber-sumber baik 

alam maupun budaya setempat sehingga mengorbankan lingkungan yang 

dimanfaatkan dengan mengatasnamakan pembangunan pariwisata. 

Meskipun masih banyak kerancuan pemahaman tentang eco-tourism karena 

menempatkannya dalam konteks yang berbeda-beda,  Sekartjakrarini (1999) 

memahami eco-tourism sebagai konsep operasional dan mencoba 

menerapkan konsep tersebut di Indonesia dengan menekankan empat kriteria 

untuk menuju pariwisata yang berkelanjutan, yaitu : konservasi, partisipasi, 

edukasi, dan ekonomi. Lebih lanjut eco-tourism diuraikan sebagai suatu konsep 

pengembangan dan penyelenggaraan kegiatan pariwisata yang 

memanfaatkan suatu lingkungan untuk melindungi lingkungan itu sendiri, 

dengan mengikutsertakan masyarakat secara aktif, melalui pengembangan 

produk wisata yang bermuatan nilai-nilai pembelajaran dan pendidikan dari 

lingkungan yang dimanfaatkan. Penerapan konsep ini juga menuntut 

kemampuan menyumbangkan pembangunan ekonomi setempat, untuk 

mengalihkan ekonomi masyarakat yang kini atau nanti akan merusak nilai-nilai 

substantif lingkungan yang dimanfaatkan. Pada tahun 2009, Sekartjakrarini 

melengkapi 4 (empat) prinsip eco-tourism menjadi 5 (lima) dengan 

menambahkan prinsip ‘kendali’  karena pengembangan dan penyelenggaraan 

eco-tourism harus menekan sejauh dimungkinkan dampak negatif yang 

ditimbulkan dari seluruh rangkaian kegiatannya.  

Konsep eco-tourism sangat tepat diterapkan terutama untuk lanskap yang 

memiliki nilai kepekaan tinggi, karena menempatkan konservasi sebagai kriteria 

utama dalam pengembangan dan penyelenggaraan kegiatannya. Trowulan 

adalah sebuah contoh adaptasi manusia terhadap lingkungan yang mereka 

huni dan merupakan lanskap perkotaan kuno yang telah dinyatakan sebagai 

cagar budaya. Oleh karena itu konservasi terhadap lanskap yang telah 

membentuk budaya di atasnya harus dilakukan.  

Konsep ini juga selaras dengan tujuan pengungkapan Trowulan dan kebesaran 

sejarah Majapahit melalui pembelajaran dan pendidikan, karena eco-tourism 

mensyaratkan produk yang bermuatan nilai-nilai pembelajaran dan pendidikan 

dari lingkungan setempat. Produk eco-tourism harus memiliki sense of place. 
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Kata ‘eco’ yang berasal dari ‘oikos’ yang artinya home atau rumah, 

mengisyaratkan bahwa ‘rumah’ dimana berlangsungnya interaksi alam dengan 

manusia selama ratusan tahun tersebut harus di ‘interpretasi’kan atau 

diungkapkan sebagai bahan pencerahan wawasan, pendidikan, dan 

pembelajaran pengunjungnya. Sehingga setiap benda peninggalan bersejarah 

yang berada di dalam ‘rumah’ Trowulan tidak boleh diabaikan, apalagi dirusak. 

Kerusakan situs Trowulan melalui industri rakyat pembuatan batu bata harus 

dikurangi, bahkan dihentikan. Penerapan konsep eco-tourism, yang 

mensyaratkan pelibatan dan keterlibatan masyarakat, harus mampu 

menemukenali dan  mengembangkan kegiatan-kegiatan yang akan 

memberikan ruang bagi masyarakat setempat untuk tidak lagi melakukan usaha 

yang merusak sumber-sumber substantif lanskap yang dimanfaatkan. 

Keberadaan Trowulan diharapkan tidak hanya sebagai menara gading di 

antara kesulitan hidup masyarakat Mojokerto. Trowulan harus pula dapat 

memberikan sumbangan dalam menggerakkan perekonomian daerah ini untuk 

memperoleh dukungan pemerintah daerahnya. 

 

Pengembangan dan penyelenggaraan kegiatan eco-tourism 

 

Menemukenali kegiatan-kegiatan eco-tourism di lanskap Trowulan memerlukan 

perencanaan yang berwawasan ‘eco’ atau eco-planning sebagai 

pengejawantahan prinsip kehati-hatian (precautioness). Kelayakan sebuah 

rencana yang berwawasan eco harus memenuhi sejumlah syarat. Antara satu 

tahapan dengan tahapan berikutnya dalam proses perencanaan harus saling 

berkesinambungan dan hasil yang dicapai tahapan sebelumnya harus berfungsi 

sebagai landasan atau titik tolak bagi tahapan rencana berikutnya. Hasil yang 

dicapai pada tahap berikutnya harus pula lebih baik dan lebih banyak 

dibanding tahap sebelumnya. Rumusan rencana pada setiap tahapan harus 

diperlakukan sebagai kesepakatan pada level analisis atau bersifat lentur. 

Ruang bagi penyesuaian rencana harus selalu terbuka - didasarkan pada 

umpan balik yang diperoleh dari penerapan tahap sebelumnya - namun 

dengan tetap mengacu pada tujuan-tujuan yang sudah digariskan.  

Karena kesinambungan dari tahapan sebelumnya sangat penting, tahapan di 

awal proses perencanaan menjadi prioritas dalam eco-planning.  

Tahap awal yang sering kurang mendapat perhatian cukup adalah melakukan 

‘environmental mapping’ atau ‘landscape characterstics assessment’ 

menyeluruh dan terpadu. Alasan waktu, karena jangka waktu proyek atau 

bahkan politis, dana dan sumber daya manusia umumnya menempatkan 

tahapan pemetaan lingkungan sering dilakukan dengan terbatas. Dalam kasus 

Trowulan, dana tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak melakukan holistic and 

integrated environmental mapping. Arkeolog-arkeolog yang memahami nilai 

benda-benda peninggalan bersejarah Trowulan tidak kurang. Yang dibutuhkan 
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adalah membiarkan para arkeolog menyelesaikan tugasnya dalam mendata 

seluruh potensi sumber-sumber lanskap budaya peninggalan bersejarah yang 

sangat penting tersebut. Langkah ini tidak hanya untuk menemukenali 

peninggalan-peninggalan bersejarah yang harus diselamatkan, namun yang 

lebih penting adalah menentukan batas-batas lingkup dan wilayah 

perencanaan untuk memudahkan di kemudian hari mengendalikan dampak 

negatif yang timbul sebagai akibat pengembangan dan penyelenggaraan 

kegiatan-kegiatan di lanskap tersebut. Dalam konteks inilah dibutuhkan seorang 

perencana yang memahami seluruh fenomena lanskap seperti Trowulan. 

Perencana yang mampu membuat sebuah master plan yang mengintegrasikan 

informasi dan analisis yang diungkap oleh para ahli. Perencana yang mampu 

merumuskan interpretation program dan kegiatan-kegiatan seperti apa dan 

sarana dan prasarana macam apa yang dibutuhkan untuk mendukung 

program tersebut. Kemampuan memilih tapak yang layak untuk mewujudkan 

kegiatan dan sarana dan prasarana, agar dampak negatif yang ditimbulkan 

karena kegiatan-kegiatan tadi dapat ditekan sejauh dimungkinkan dan 

memberikan manfaat optimal terhadap lanskap yang dimanfaatkan.  

Dalam kasus Trowulan, nampaknya pemahaman perencana terhadap konsep 

‘genius loci’ suatu lanskap dan kesempatan menerapkan konsep eco-tourism 

perlu dikaji kembali. Trowulan adalah sebuah lanskap perkotaan kuno, bukan 

sebuah ‘taman’ sebagaimana tema ‘Majapahit Park’ yang digunakan dalam 

proyek milyaran rupiah tersebut. Bahkan dari gambar master plan yang disajikan 

di salah satu harian utama negeri ini dalam serial tentang Trowulan di awal 

tahun, nampak sekali ‘Majapahit Park’ yang dikembangkan di lanskap 

peninggalan bersejarah tersebut mengarah kepada sebuah pariwisata generic 

dengan konsep sebuah theme park. Trowulan juga membutuhkan sebuah 

Interpretation Center yang mampu mengungkap kebesaran bangsa ini dengan 

cita-citanya, bukan Pusat Infrmasi Majapahit. Kebesaran muasalnya NKRI tidak 

cukup disajikan dalam sebuah bangunan pusat informasi, namun keberadaan 

seluruh lanskap yang memuat benda-benda peninggalan bersejarah itu 

sendirilah yang harus menjadi bagian utama yang diinterpretasikan kepada 

pengunjung untuk menumbuhkan awareness masyarakat luas akan kebesaran 

Nusantara.  

 

Penutup 

 

Sayembara Arsitektur Pusat Informasi Majapahit yang kini tengah digelar 

selayaknya tidak hanya untuk mereka yang berprofesi arsitek, namun juga 

melibatkan profesi lain utamanya arsitek lanskap. Karena sejatinya yang akan 

dimanfaatkan adalah sebuah lanskap dan arsitek lanskap adalah profesi yang 

memiliki duty and task sebagaimana dilukiskan oleh J. O. Simonds and B.W. 

Starke (2006) dalam bukunya LANDSCAPE ARCHITECTURE, sebagai berikut :  
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A Manual of Environmental Planning and Design, yaitu : 

The work of the landscape architect (architect of the landscape) 
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into harmonious relationship with the living earth--- 

with the “want-to-be” of the land. 
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