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Jakarta, 31 Desember 2018

Peneliti
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PENGANTAR

Sebagai kawasan yang dikenal akan komunitas etnis Tionghoa, Kawasan Pecinan juga
memiliki potensi dalam pembentukan kawasan yang berkarakter. Potensi tersebut terbentuk
dari karakter fisik sebagai komponen utama dan ditunjang oleh keberadaan karakter non fisik
sebagai komponen penunjang, dengan memperhatikan sejarah perkembangan kawasan
(Sudarwani, 2010).
Karakter fisik tersebut dapat terlihat pada tipologi fasad bangunan serta karakter non
fisik yang dapat terlihat dari karakteristik masyarakat penggunanya. Kawasan Pecinan
Suryakencana memiliki segudang peninggalan fisik khas pecinan dan aktivitas budaya yang
potensial namun terhambat oleh beberapa permasalahan seperti banyaknya bangunan pusaka
yang ditinggalkan, penurunan kualitas lingkungan fisik bersejarah yang ditandai dengan dengan
perubahan fasade pada bangunan khusus nya bangunan pertokoan.
Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui lebih lanjut terkait tingkat
perubahan fasade bangunan pertokoan pada kawasan Pecinan di jalan Suryakencana Bogor,
sehingga pengelolaan dan pengembangan kawasan Pecinan tersebut dapat lebih baik.
Penyusunan laporan penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu segala kritik,
saran dan masukkan yang bersifat membangun sangat diharapkan demi perbaikan kelanjutan
laporan penelitian mendatang. Semoga penelitian ini dapat berguna bagi pembaca dan dapat
membantu kesuksesan dari setiap program pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah
Kota Bogor, dalam rangka mewujudkan kebijakan Kawasan Suryakencana sebagai Kawasan
Strategis cagar budaya.
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