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ABSTRACT  

Muara Muntai Subdistrict is located in Kutai Kertanegara Regency, East Kalimantan Province. The subdistrict 

capital is located on the banks of the Mahakam and Lake Melintang rivers (Kawasan Tiga Danau – Three Lakes 

Area). The city is a wooden floating city and has a total 12 km long wooden road and is claimed to be the longest 

wooden road in the world. Muara Muntai is inhabited around the 19
th

 century by among other Dayak tribes, and 

then by Malay, Bugis, Java and Madura has a long history where the city is a small independent territory under 

the Kingdom of Kuta Marta Ing Dipura. This region surves as a border post Mahakam Ulu river area to Mahakam 

Ilir. Muara Muntai is included in the development of national strategic tourism area "Kawasan TIga Danau". The 

development of this area will be directed to become a green industry area with the development of nature-based 

tourism, culture and history. The Heritage Town of Muara Muntai was conceived as an attempt to maintain the 

authenticity of the city's conditions. Preliminary research was conducted to inventory the city by initial surveys and 

interviews the local resident. The tourism development program of the region as the right heritage city will help 

keep this unique city condition. 
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ABSTRAK  

Kecamatan Muara Muntai terletak di Kabupaten Kutai Kertanegara Provinsi Kalimantan Timur. Ibukota 

kecamatan  ini terletak di tepi anak sungai Mahakam dan Danau Melintang (Kawasan Tiga Danau). Kotanya 

merupakan kota terapung yang terbangun dari kayu dan memiliki jalan kayu sepanjang total 12 km serta diklaim 

sebagai jalan kayu terpanjang di dunia. Muara Muntai yang dihuni pada sekitar abad 19 oleh antara lain suku 

bangsa Dayak, dan kemudian oleh Melayu, Bugis, Jawa dan Madura memiliki sejarah panjang di mana kota ini 

merupakan sebuah wilayah kecil yang mandiri di bawah Kerajaan Kutai Marta Ing Dipura. Kawasan ini berfungsi 

menjadi pos perbatasan wilayah sungai Mahakam Ulu dengan Mahakam Hilir. Muara Muntai termasuk dalam 

pengembangan kawasan strategis pariwisata nasional „Kawasan TIga Danau“. Pengembangan kawasan ini akan 

diarahkan menjadi kawasan green industry dengan pengembangan wisata berbasis alam, budaya dan sejarah. 

Kota Heritage Muara Muntai digagas sebagai upaya untuk mempertahankan keaslian kondisi kota. Penelitian 

awal dilakukan untuk menginventarisasi kota melalui survey awal dan wawancara penduduk lokal. Program 

pengembangan pariwisata kawasan sebagai kota heritage yang tepat akan membantu menjaga kondisi kota yang 

unik ini. 

Kata Kunci: Muara Muntai, Kota Heritage, Kawasan Tiga Danau, Kota Terapung, Kutai 

 

PENDAHULUAN  

Kota adalah artefak peradaban yang jelas. Semua prestasi dan kegagalan manusia ada di sini. 
Bangunan sipil, monumen, arsip dan institusi adalah batu ujian yang mewariskan warisan budaya kita 
dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kita membentuk kota, maka kota membentuk kita ... 
(Reader, 2004) 

Muara Muntai adalah sebuah kota unik yang dibangun menggunakan kayu ulin, baik bangunan 
maupun jalan-jalan kotanya. Letaknya di antara Muara yang berbentuk seperti bawang dan Kota 
Bangun (Kern, dkk, 1956). Kota ini sudah mengalami kebakaran besar pada tahun 2005 (Hidayat, 
2012) yang menghanguskan 8 RT dan 2014 memusnahkan 250 bangunan. Hal ini menjadi kepedulian 
terhadap kondisi kota yang semakin menurun dan menjadi dasar untuk pemikiran pengembangan 
kotanya. 

Menurut Graham (2002), rasa memiliki adalah hal mendasar bagi identitas individu dan suatu 
komunal, dan mengamankan elemen masa lalu merupakan bagian penting dari pengalaman ini. Aset 
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heritage dan nilai yang terkait dengan perlindungan tersebut layak mendapat pengakuan karena 
merupakan titik acuan dari kota di mana dapat dilihat masa lalu, sekarang, dan masa depan kota 
tersebut. Keinginan untuk berhubungan kembali dengan warisan yang hilang dan yang tersisa, 
ditambah dengan perlawanan terhadap proyek pembaharuan perkotaan, mendorong apa yang 
sekarang dianggap sebagai gerakan konservasi (Datel & Dingemans, 1988) 

Mempertahankan dan mengelola aset heritage juga merupakan bagian dari proses politik dan 
ekonomi. Keputusan perencanaan ditetapkan untuk memastikan bahwa kawasan yang memiliki 
makna historis diidentifikasi dan dipelihara (Fram, 2003). Kebijakan konservasi yang efektif harus 
mempertimbangkan keterlibatan publik, inisiatif publik dan swasta, konflik kepentingan yang mungkin 
timbul antara pemilik dan pengembang, proses perencanaan pada umumnya, kebutuhan budaya dan 
ekonomi, dan menjaga keterbukaan publik selama proses pengambilan keputusan (Cohen, 1999).  

METODE KAJIAN 

Riset kota Muara Muntai dimulai dengan mendata dan mengenali karakteristik kota tersebut serta 
melihat kecocokan arah pengembangan kota sebagai kota heritage. Survey dilakukan pada bulan 
Oktober 2016 dan dilengkapi tanya jawab pada Juli 2017. Kelemahan riset ini adalah minimnya data 
tertulis yang berisikan data-data kota Muara Muntai. Keterangan tentang sejarah Muara Muntai 
didapat melalui tanya jawab dengan penduduk lokal karena budaya penduduknya masih lisan. 

Data sejarah tertulis (sangat sedikit) didapat dari berbagai jurnal atau laporan perjalanan/ekspedisi 
rombongan dari Inggris, Spanyol dan Belanda pada rentang abad 16 hingga 20. Jurnal atau laporan 
ini merupakan koleksi yang tersebar di berbagai perpustakaan Kanada, Inggris dan Belanda. 
Pengenalan budaya Muara Muntai didapat dari tulisan di berbagai laman pemerintah daerah, laman 
surat kabar, laman badan penelitian atau minat, blog pribadi dan video baik menggunakan kamera 
ataupun drone. Teori mengenai heritage dan pengenalan karakteristik kota didapat dari berbagai buku 
yang terkait. Riset menginventaris kondisi kota Muara Muntai dan memperbandingkan dengan 
ketentuan dan peraturan mengenai heritage sehingga didapat kesimpulan awal kelayakan kota Muara 
Muntai sebagai kota heritage.  

KARAKTERISTIK LOKASI 

Herman (2014) menyatakan bahwa karakter struktur kota ini didefinisikan sebagai skala spatial dan 
temporal (jangka waktu tertentu dan wilayah geografis tertentu atau tingkat sistem perkotaan), ko-
eksistensi dapat membuat berbagai karakteristik perkotaan dan kendala dasar serta relatif stabil. Di 
sisi lain Kevin Lynch (1960) menyatakan bahwa suatu citra (image) kota adalah hasil dari suatu kesan 
pengamatan dari masyarakat terhadap unsur2 yang nyata dan tidak nyata. Heryanto (2011) 
menyimpulkan bahwa bentuk kota terdiri dari 5 unsur utama yang membentuk karakteristik kota, yaitu 
bentuk bangunan (building form), pola jalan (street pattern), tata guna tanah (land use), ruang terbuka 
(open space), garis langit (sky line) 

Sejarah 

Asal nama Muara Muntai adalah dari nama Bapak Muntai. Beliau diperintahkan oleh Raja Parikesit 
dari Kerajaan Kutai Kartanegara ing Martadipura untuk bertugas di pos jaga perbatasan pada 1915. 
Pos ini berada di pertemuan (muara) sungai Mahakam dan sungai Mahakam mati sehingga 
mendapatkan namanya Muara Muntai (Jaini, 2017). Belanda sudah menggunakan persimpangan ini 
sebagai lokasi transit sejak abad ke 19 dengan penyebutan Moeara Moenteh (Anonim, 1865) dan 
Moeara Moentai (Kern, dkk, 1959) serta menetapkan Muara Muntai sebagai Ibukota Kutai Barat pada 
tahun 1956 (Anonim) 

Lokasi ini menjadi pintu gerbang antara Mahakam Ulu dan Mahakam Ilir. Setiap perahu yang melintas 
dikenakan pajak yang menjadi salah satu pemasukan bagi kerajaan. Kawasan ini sejalan dengan 
waktu menjadi tempat transit dan pertukaran barang atau perdagangan. (Jaini, 2017) Kota tuanya 
merupakan pusat perdagangan dan pemerintahan yang dilengkapi dengan sejumlah toko-toko milik 
China, tiga buah gudang garam, pos polisi, kantor pos dan Langgar Bugis. Saat ini semua habis 
terbakar, tersisa beberapa bangunan di bagian utara Kota Muara Muntai. 

Sosial Budaya dan Ekonomi 

Penduduk asli Kalimantan Timur merupakan para imigran dari daratan cina dalam waktu yang 
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berbeda. Kelompok pertama datang sekitar tahun 3000-1500 sebelum masehi termasuk dalam 
kelompok ras Negrid dan Weddid, kelompok ini diperkirakan sudah punah. Kelompok kedua datang 
sekitar tahun 500 sebelum masehi dalam jumlah lebih besar. Kelompok ini diperkirakan menjadi cikal 
bakal penduduk Kutai (Liar, 2011). 

Penduduk Kutai berkembang menjadi lima suku (puak) yang terdapat di daerah kutai pada masa 
purba (Liar, 2011), di antaranya adalah Puak Punang yang mendiami kawasan di sekitar Muara 
Muntai dan Kota Bangun. Suku ini berkembang menjadi suku Kutai yang memiliki bahasa yang sama 
denga Puak Melanti dan Puak Pantun namun memiliki dialek yang berbeda. 

Agama yang dianut oleh suku Dayak adalah Kaharingan, Hindu dan Budha sejak sekitar abad ke 4, 
Islam pada sekitar tahun 1300-an. Tahun 1907, misi Khatolik pertama didirikan di Laham dengan 
kompensasi kepada Sultan. Saat ini mayoritas penduduk Muara Muntai beragama Islam sesuai 
dengan agama yang dianut Kerajaan Kutai Kartanegara. 

Mata pencaharian penduduk kebanyakan sebagai nelayan, pedagang dan bertani. Beberapa bekerja 
sebagai peternak kerbau yang digembalakan di tepian Danau Melintang, pegawai pemerintahan dan 
guide bagi turis-turis yang datang serta sebagai motoris. 

Aksesibilitas 

Sungai Mahakam menjadi urat nadi kehidupan dan perekonomian Kutai Kartanegara. Lalu lintas 
perdagangan dan perjalanan dari hilir ke hulu menggunakan sungai ini. Berbagai daerah dan negara 
melakukan hubungan dagang dengan Kutai melalui sungai ini antara lain India, Cina, Inggris, 
Belanda. Saat ini sungai Mahakam tetap menjadi jalur lalu transportasi yang vital bagi kawasan ini. 

Terdapat dua jalur pelayaran yang digunakan oleh Muara Muntai, selain Sungai Mahakam, yaitu 
sungai Mahakam mati dan kanal. Mahakam Mati digunakan untuk menarik rangkaian log kayu dan 
benda-benda besar dengan waktu tempuh lebih lama satu jam. Sedangkan kanal yang sudah 
semakin membesar ini digunakan untuk perlintasan cepat. Kanal ini juga terhubung ke Danau 
Melintang. Muara Muntai memiliki dua dermaga kota yang dibangun oleh pemerintah sebagai tempat 
pendaratan bagi ferry dan kapal-kapal. Satu di Sungai Mahakam Mati dan satu di Sungai Mahakam. 
Banyak dermaga kecil dimiliki oleh masyarakat di sepanjang tepi perairan. 

Jalan dalam kota terbuat dari kayu ulin yang memanjang mengikuti badan sungai dengan beberapa 
persimpangan yang menghubungkan ruang-ruang kota dan juga menghubungkan dengan wilayah-
wilayah pemukiman yang terus tumbuh menjauhi sungai. Seperti tampak pada gambar di bawah ini. 

   

Gambar 1. Jalan yang Terbuat dari Kayu Ulin Sepanjang Total 12 Km. 
Sumber: Dunn, 2013 & UJS Pariwisata TV 

Pola Keruangan 

Amos Rapoport (1969:74-78) berpendapat bahwa topografi memiliki pengaruh terhadap 
pembangunan pemukiman. Masyarakat dalam memilih lokasi tempat tinggalnya dipengaruhi oleh 
kondisi fisik lingkungan alam setempat dan pilihan sosial budayanya. Masyarakat pemukim awal 
memilih tepian air sebagai tempat tinggal terutama untuk kepentingan kegiatan ekonomi dan sosial. 
Kota-kota di tepi bantaran sungai hidup dari kegiatan perikanan dan transportasi (Heryanto, 2011:50).  

Muara Muntai berada pada ketinggian 5-8 m dpl. Sebagian wilayahnya merupakan dataran rendah 
tepi sungai dan rawa-rawa. Pada saat pasang tinggi dan pada saat musim hujan maka wilayah ini 
akan tergenang air. Muara Muntai sebagai kota transit dan perdagangan menempatkan bangunan-
bangunannya sepanjang tepi sungai dan ke arah pedalaman (menjauh dari sungai) untuk yang 
menginginkan dekat dengan pusat kota. Pola pemukiman sederhana sebuah desa perbatasan 
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berubah menjadi wilayah yang lebih kompleks, seperti tampak pada gambar di bawah ini. 

 

Gambar 2. Kota Muara Muntai.  
Sumber: Dishidros dan analisa 2017 

Daldjoeni (2003: 60-66) membagi pola pemukiman desa menjadi pola permukiman menyebar 
(Disseminated rural settlement), terpusat dan linier.  Pemukiman penduduk di dataran rendah 
umumnya membentuk pola permukiman linear, dengan rentangan jalan raya (akses atau sirkulasi) 
yang menembus desa. Jika terjadi pemekaran, tanah pertanian atau lahan di sekitar desa menjadi 
pemukiman baru. Ada kalanya pemekaran menuju ke arah pedalaman. Ciri-ciri pola permukiman linier 
adalah: a. Perkembangan permukiman penduduknya menurut pola jalan yang ada (memanjang atau 
sejajar dengan rentangan jalan raya yang menembus desa); dan b. Keuntungan dari pola permukiman 
ini adalah aksesibilitas ke kota yang tinggi. 

Melihat karakteristik Muara Muntai pada awalnya adalah pemukiman linier di sempadan sungai 
mengikuti badan sungai mati dan kemudian menyebar ke tepi sungai Mahakam serta pedalaman. 
Pemukiman, toko dan kantor pemerintahan berada jauh dari tepi sungai sesuai dengan peraturan adat 
suku setempat. Hal ini sesuai dengan peraturan tentang garis sempadan sungai. Menurut Jaini 
(2017), pada sekitar tahun 1824 terdapat rumah dokter (dokterhuis) atau sering disebut rumah sakit 
(oleh masyarakat setempat) di muara sungai. Namun saat ini rumah tersebut sudah tidak ada karena 
hanyut saat sungai berubah arah. 

Pola ruang yang terjadi berupa kotak-kotak sesuai dengan struktur jalan ulin. Perkembangan kota ini 
mengalami perubahan karena pendatang (suku Banjar, Bugis dan lain-lain) di mana mereka tidak 
memiliki tanah untuk membangun tempat tinggal sehingga membangun rumah rakit di tepi sungai. 
Tahun 1975 ASDP masuk ke wilayah ini dan rumah-rumah rakit ini mengganggu pelayaran kapal2 
dan mengakibatkan kecelakaan. Pada tahun 1977, atas perintah Camat, masyarakat membongkar 
rumah-rumah tersebut. Masyarakat mematuhi, namun sekarang timbul kembali. 

  

Gambar 3. Kiri: Rumah Bertiang Berada Jauh dari Permukaan Air. Kanan: Rumah Rakit Berada di Atas 
Permukaan Air. Sumber: Dunn, 2013 

  

Gambar 4. Rumah Rakit Memenuhi Tepi Sungai Mahakam Mati. Di Belakang Kawasan Pemukiman 
Terdapat Area Pertanian di Tanah Darat dan Rawa.  

Sumber: Yani, 2016 
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Aktivitas sosial dan rekreasi masyarakat kota Muara Muntai sebagian besar dilakukan di atas papan 
ulin. Teras-teras bangunan, ‘halaman depan’, pasar dan lapangan olahraga dibuat dari hamparan 
papan ulin. Pada bagian kota yang cukup tinggi dibuat lapangan upacara skala kota kecamatan di 
atas tanah. Lapangan ini tanpa perkerasan karena sewaktu-waktu terbanjiri. 

   

Gambar 5. Ruang Aktivitas Masyarakat di Atas Papan Ulin Sebagai Halaman Sekolah dan Pasar. Ruang Aktivitas 
yang Dibangun Masyarakat di Bagian Depan Rumah Berfungsi sebagai ‘Halaman Depan’. 

Sumber: Yani, 2016; Faisal, 2011 

Bangunan 

Tipologi bangunan memperlihatkan bagaimana topografi sangat mempengaruhi struktur dan bentuk 
pemukiman. Bentuk rumah panggung khas kawasan tropis adalah contoh untuk pengamanan 
terhadap keadaan alam dan serangan binatang buas (Abel, 1997). Topografi juga mempengaruhi 
pengembangan pemukiman tersebut (Moris, 1994) 

Masyarakat awal Kota Muara Muntai memilih bertempat tinggal di dataran tepi sungai karena alasan 
kemudahan transportasi dan ekonomi mengingat Kalimantan berupakan hutan tropis yang rapat dan 
sebagian wilayah merupakan rawa-rawa yang sulit dijelajahi pada saat itu. Suku Dayak 
mengembangkan tipologi bangunan di atas tiang-tiang kayu (rumah panggung atau rumah 
bertiang/berkaki). Rumah adat ini disebut Rumah Lamin yang dapat menampung banyak keluarga. 
Bangunan atau rumah masyarakat Muara Muntai merupakan bentuk yang sederhana dari rumah lain 
ini. Diagram unit ruang untuk satu keluarga di rumah Lamin seperti gambar berikut. 

    
            Pembagian ruang dalam unit rumah  Konsep bentuk rumah Lamin 

 

Struktur pembagian ruang pada rumah Lamin 

Gambar 6. Struktur Ruang Rumah Lamin.  
Sumber: https://violetasaragih.files.wordpress.com 

Iklim sangat mempengaruhi bentuk bangunan dan penempatan ruang di dalamnya pada suatu 
kawasan. Rapoport (1969) menyatakan bahwa bentuk ruang pada suatu tempat tinggal tergantung  
pada keadaan iklim setempat. Pada kawasan yang memiliki hari panas dan kelembaban udara yang 
tinggi pada malam hari, masyarakat mengembangkan rumah atau bangunan yang berdinding tipis 
yang seluruh permukaannya terbuka untuk mengalirkan udara (Heryanto, 2011). Orientasi bangunan 
untuk beradaptasi terhadap iklim memberikan pola tata guna tanah yang unik dan arah hadap serta 
bentuk bangunan yang khas. 

Bangunan di Muara Muntai berdiri di atas struktur tiang-tiang dan balok kayu ulin. Dindingnya terbuat 
dari papan kayu ulin yang bila dibiarkan warnanya akan menghitam. Saat ini banyak rumah-rumah 
papan ini dicat warna warni layaknya rumah batu masa kini. Atapnya terbuat dari genteng metal atau 
seng gelombang. Metal ini apabila lapisannya mengelupas maka lambat laut akan berkarat, 
sementara yang baru masih berwarna cerah. Hal ini memudahkan identifikasi pada peta satellite, 
meskipun cara ini hanya bisa memenuhi data sebagian saja. 
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Bangunan tua di Kota Muara Muntai banyak yang sudah musnah seperti rumah dokter Belanda yang 
hanyut karena abrasi sungai, bangunan di kota sebagian besar sudah musnah pada kebakaran tahun 
2004 dan 2014 yang lalu. Namun masih ada beberapa yang selamat dari kebakaran karena berada di 
ujung utara kota. Ciri bangunan ini tampak pada bentuk atap yang tinggi. Atap yang khas pada 
bangunan Belanda. Pada peta kawasan ditandai warna kuning dan pada gambar ditandai panah-
panah. 

 

Gambar 7. Kiri: Lokasi Bangunan Tua dengan Atap Bergaya Jaman Belanda. Kanan: Bangunan Tua yang 
Dimaksud Ditunjukkan dengan Panah.  

Sumber: Dishidros dan analisa 2017, UJS TV Pariwisata 

Beberapa situs juga musnah akibat kebakaran atau pembongkaran. Antara lain monument yang 
dibongkar untuk lokasi pembangunan Taman Kanak-kanak. Bangunan toko-toko China yang besar, 
gudang garam (kompleks pergudangan), pos polisi (di tepi sungai), kantor pos dan langgar Bugis 
yang terletak di tikungan. Kawasan ini merupakan kota tua.  

HERITAGE DAN PARIWISATA HIJAU 

Menurut UNESCO dalam Mardhani (2012), pengertian heritage adalah warisan (budaya) masa lalu, 
yang saat ini dijalani manusia, dan kemudian diteruskan kepada generasi mendatang. Heritage 
adalah sesuatu yang seharusnya diestafetkan dari generasi ke generasi, karena memiliki nilai 
sehingga patut dipertahankan atau dilestarikan keberadaannya. Merujuk pada Piagam Pelestarian 
Pusaka Indonesia yang dideklarasikan di Ciloto 13 Desember 2003, heritage disepakati sebagai 
pusaka. Pusaka (heritage) Indonesia meliputi Pusaka Alam, Pusaka Budaya, dan Pusaka Saujana. 
Pusaka Saujana adalah gabungan Pusaka Alam dan Pusaka Budaya dalam kesatuan ruang dan 
waktu. Pusaka Saujana dikenal dengan pemahaman baru yaitu cultural landscape (saujana budaya), 
yakni menitikberatkan pada keterkaitan antara budaya dan alam dan merupakan fenomena kompleks 
dengan identitas yang berwujud dan tidak berwujud.  

Dari beberapa pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa heritage memiliki peranan yang 
penting, baik dari nilai sejarah juga dari nilai sosial-budaya masyarakat. Oleh karena itu, jika heritage 
dapat dipertahankan kelestariannya, maka eksistensi dari sejarah perkembangan kota dari aspek 
perekonomiannya serta nilai sosial-budaya masyarakatnya dapat terlestarikan pula dan akan mampu 
menjadi salah satu karakteristik identitas bagi kota tersebut.  

Heritage Planning 

Asworth (1991) menyatakan terdapat tiga hal yang saling berkepentingan yaitu 1) pengawetan dan 

penyajian obyek yang masih ada dari masa lalu; 2) industri kontemporer yang menggunakan sumber 

daya bersejarah ini untuk memenuhi tuntutan modern, banyak di antaranya terkait dengan 

kenyamanan; 3) intervensi perencanaan untuk merehabilitasi dan merevitalisasi ekonomi dan 

masyarakat setempat. Tumpang tindih kepentingan tersebut disebut heritage planning. 
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Heritage planning harus menjaga keseimbangan dan melakukan intervensi terus menerus dan 

dinamis karena fungsi kota dan penilaian bentuk perkotaan serta keseimbangan yang diinginkan di 

antara kedua hal tersebut selalu mengalir (Asworth, 1991). Preservasi dan konservasi tidak hanya 

sekedar menjaga sejarah dan peninggalan masa lalu namun juga harus memberikan makna yang 

berguna untuk masa kini (Burke’s, 1976). Hal ini menyebabkan munculnya visi perencanaan baru, 

yang menyadari bahwa "pengetahuan tentang sejarah kota dapat menjadi panduan bagi perencana ... 

untuk lebih memahami mengapa sebuah kota berkembang seperti yang telah terjadi" (Hamer (2000) 

Sebuah bangunan atau kota dapat diusulkan sebagai obyek heritage (pusaka) apabila memenuhi 

beberapa kriteria yang ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 

Tentang Cagar Budaya pada Bab III, yang antara lain pada pasal 5 bahwa berusia 50 tahun atau 

lebih dan mewakili gaya paling singkat 50 (lima puluh) tahun serta memiliki arti khusus bagi sejarah, 

ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan.  Pada pasal 6 tentang benda cagar 

budaya tertera berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, 

serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan 

dengan sejarah manusia; bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan merupakan kesatuan atau 

kelompok. Lebih lanjut mengenai penetapan Situs dan Kawasan sebagai cagar budaya pada pasal 9 

hingga 11 apabila mengandung 2 situs Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau 

Struktur Cagar Budaya yang letaknya berdekatan; menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa 

lalu (lanskap budaya hasil bentukan manusia dan memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang 

pada masa lalu berusia minimal 50 (lima puluh tahun) serta memiliki arti khusus bagi masyarakat. 

Pariwisata Hijau 

Dalam Naskah Akademik Dinas Pariwisata Kalimantan Timur (2016) dijelaskan arah pengembangan 

pariwisata pada program kerja 2016-2026. Kepariwisataan termasuk dalam katagori green industry 

(green tourism) dimana dinamika ekonomi mengupayakan jalur pertumbuhan yang lebih 

berkelanjutan, dengan melakukan investasi publik hijau dan menerapkan prakarsa kebijakan publik 

yang mendorong investasi swasta yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Kawasan Provinsi 

Kalimantan Timur masih memiliki hutan luas, maka sektor pariwisata adalah sektor yang sangat 

konkrit dalam program mengkonservasi sumber daya alam, lingkungan hidup dan budaya. 

Pariwisata berkelanjutan adalah perjalanan ramah lingkungan ke daerah alam yang relatif tidak 

terganggu dengan atraksi utama mereka adalah flora dan fauna dan warisan budaya. Wisata hijau 

meminimalkan dampak lingkungan dari pariwisata dan memaksimalkan adaptasi terhadap perubahan 

iklim. Melakukan perjalanan ke ‘destinasi hijau’ berarti memiliki keputusan untuk mendukung 

keterlibatan masyarakat setempat yang aktif dalam kegiatan sosio-ekonomi. Kegiatan tersebut antara 

lain memenuhi kebutuhan amenities dan mengembangkan layanan yang ditawarkan oleh masyarakat 

setempat. (Rusevec). 

Pariwisata Hijau dapat berkembang dengan baik apabila terdapat 1) perlindungan lingkungan, 2) 

pembangunan social, 3) kesejahteraan Ekonomi, 4) minimisasi dampak terhadap iklim dan 5) 

tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Pariwisata Hijau (green tourism) menawarkan pendekatan 

yang bertanggung jawab terhadap alam dan lingkungan di mana wisatawan dapat mengagumi 

pemandangan dan warisan budaya yang unik dan pada saat yang sama menikmati relaksasi. Melalui 

panorama alam dan kegiatan di luar ruangan. 

PEMBAHASAN 

Sepanjang sejarahnya, Muara Muntai mengalami kebakaran besar sebanyak dua kali pada tahun 

2004 dan 2014 yang memusnahkan hingga 250 unit bangunan kayu dan sebagian jalan. Kebakaran 

ini melanda kawasan terutama yang berada di tepi sungai. Hal ini memberikan peringatan mengenai 

kondisi kota yang mulai menurun pada berbagai hal baik pada perkembangan struktur kotanya, 

padatnya hunian di tepi sungai (rumah-rumah rakit pendatang), sanitasi dan sebagainya. 
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Pada perencanaan pengembangan wilayah harus diperhatikan potensi-potensi kawasan yang ada. 

Pada kota Muara Muntai terdapat kekayaan sejarah tentang peran penting kota tersebut dari dulu 

hingga sekarang dan keunikan kotanya yang hampir seluruhnya terbuat dari kayu. Struktur kota yang 

dibangun di atas tiang-tiang kayu menjadikannya kota yang terapung di atas tanah atau rawa-rawa. 

Sebagai kota heritage menuntut adanya pemeliharaan dan pengawetan beberapa situs meliputi 

struktur pondasi/bawah, struktur bangunan, bentuk dan langgamnya.  

Keberadaan kota Muara Muntai sudah lebih dari 2 abad bila dirujuk pada jurnal Belanda yang berisi 

nama-nama tempat di Indonesia tempo dulu (Anonim, 1865) dan perintah penugasan dari Sultan 

Parikesit pada tahun 1915 (web Kesultanan Kutai Kartanegara; Kern, 1959). Struktur kota (jalan dan 

tata ruang) tidak banyak berubah meskipun terjadi dua kali kebakaran besar, meskipun banyak rumah 

besar dan gudang garam tidak dibangun kembali. Masih terdapat beberapa rumah dengan atap tinggi 

khas bangunan Belanda. Keberadaan beberapa benda peninggalan masa lalu ini mengindikasikan 

kelayakan Kota Muara Muntai sebagai kota Heritage. 

Revitalisasi fisik dideskripsikan sebagai tindakan untuk memperbaiki kondisi lingkungan binaan dan 

unsur-unsur yang ditemukan di dalamnya. Pemeliharaan fisik sangat penting, karena ini memberikan 

dasar untuk menjaga keseluruhan bagian perkotaan dan daya tarik visual kawasan warisan. Setelah 

itu dapat dilakukan revitalisasi ekonomi dan sosial tang bersumber pada revitalisasi fisik. Hal tersebut 

harus terjadi bersamaan dengan fungsi kritis (yaitu iklim ekonomi dan sosial yang tepat dimana 

perubahan dapat terjadi). Misalnya, untuk mendorong pemilik bisnis tinggal di kawasan warisan, perlu 

memperbarui bahan bangunan dan pengoperasian obyek, serta menemukan cara untuk membuat 

bisnis tersebut bersaing dan sukses (bersamaan dengan mempertahankan integritas historis) (Tyler, 

2000). Revitalisasi ekonomi adalah satu hasil yang terlihat dari mempertahankan bagian perkotaan, 

dan revitalisasi fisik dan ekonomi harus saling melengkapi satu sama lain dan harus terjadi 

bersamaan (Doratli, 2005). 

Menurut Doratli (2005), terdapat beberapa tindakan yang digunakan untuk mencapai perbaikan fisik. 

Mereka termasuk perbaikan, yang melibatkan perbaikan struktur bangunan sebenarnya, penggunaan 

kembali bangunan warisan yang adaptif di mana ia dikonversi untuk melayani fungsi baru, atau 

pembongkaran dan pembangunan kembali dalam keadaan di mana kerusakan struktural telah terjadi. 

Struktur yang terpelihara dengan baik perlu ditempati dan dimanfaatkan agar tetap ekonomis. Ruang 

fisik yang menarik mungkin tidak berkelanjutan dan berumur pendek jika daerah tersebut tidak dapat 

bersaing secara ekonomi.  

Tiga pendekatan strategis untuk mencapai revitalisasi ekonomi yaitu 1) restrukturisasi fungsional, 

dimana perubahan aktivitas dan / atau pekerjaan terjadi, 2) diversifikasi fungsional, di mana beberapa 

kegunaan yang ada disimpan dan yang baru diperkenalkan, 3) regenerasi fungsional mengacu pada 

situasi di mana penggunaan yang ada tetap ada namun dilakukan untuk beroperasi secara lebih 

efisien atau menguntungkan (Doratli, 2005; Tiesdell dkk.,1996). Di sisi lain, peran kesempatan 

ekonomi dan revitalisasi dalam konteks konservasi heritage tetap tunduk pada filosofi yang saling 

bertentangan. Hal ini disebabkan oleh ketentuan perlindungan warisan dan perencanaan konservasi 

yang ketat. Heritage tunduk pada berbagai norma yang beredar dalam milieus budaya tertentu 

(Appadurai, 1986). 

Ashworth (2002) mengemukakan bahwa terdapat beberapa kekurangan yang mendorong konsteks 

ekonomi pada pengambilan keputusan terkait warisan budaya. Aspek tersebut antara lain 1) nilai-nilai 

inheren yang terkait dengan warisan dan perlindungannya, 2) biaya investasi pusaka dan imbal hasil 

yang diharapkan. Investasi yang berkaitan dengan heritage berbeda dengan kebanyakan investasi, 

karena keuntungan tidak selalu segera didapat, dan manfaatnya mungkin berkurang secara perlahan 

dari generasi ke generasi. Hal tersebut menjadi prospek yang tidak menarik bagi banyak pengembang 

yang mengharapkan keuntungan segera. Di sisi  lain aset heritage memiliki kesamaan dengan 

investasi utama properti, di mana lokasi bangunan, layanan dan fasilitas di dekatnya, dan kondisi 

lingkungan memainkan peran penting dalam nilai pasarnya. Sistem ini memperhitungkan biaya jangka 

pendek dan keuntungan, dengan juga mempertimbangkan kontribusi non-keuangan bangunan 

warisan, seperti rasa tempat dan stabilitas masyarakat. 
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Sistem perencanaan partisipatif memiliki dasar Sistem Komunikatif dan Sistem Advokasi. Model ini 

berperan dalam memperkuat hubungan antara konservasi warisan dan perencanaan kota. Sistem ini 

mempertimbangkan komunitas dan lingkungan binaan (Healey, 1996). Sistem Komunikatif 

memungkinkan perencana untuk mengeksplorasi aspek pengalaman, rasa komponen tempat dari 

perencanaan konservasi. Sistem ini sesuai dengan cita-cita keterbukaan, keragaman, dan keadilan, di 

mana perencana memainkan peran sebagai negosiator atau perantara antara pemangku kepentingan 

(Datel & Dingemans, 1988). Hal ini memungkinkan publik memberikan masukan dalam proses 

pengambilan keputusan. Sistem Advokasi juga mengubah proses perencanaan dengan 

menginformasikan masyarakat tentang pilihan alternatif, dan dengan menciptakan persaingan antara 

badan publik dan kelompok perencanaan lainnya, di mana fokusnya menjadi perbaikan perkotaan 

daripada kritik (Davidoff, 1965). 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Struktur kota yang dibangun di atas tiang-tiang kayu menjadikannya kota yang terapung di atas tanah 

atau rawa-rawa. Sebagai kota heritage menuntut adanya pemeliharaan dan pengawetan beberapa 

situs meliputi struktur pondasi/bawah, struktur bangunan, bentuk dan langgamnya. Studi pengamanan 

dan pengawetan struktur bangunan dan sempadan sungai perlu dilakukan untuk menentukan 

langkah-langkah pengamanan yang perlu dilakukan untuk melindungi sempadan dari abrasi yang 

pada gilirannya akan menghancurkan bangunan-bangunan tersebut. Penerapan peraturan bangunan 

di kawasan sempadan sungai ditujukan untuk keamanan transportasi sungai, membebaskan 

sempadan sungai dari rumah perahu, memperbaiki sanitasi kawasan dan jalan-jalan kayu secara 

rutin, menata ulang kawasan sempadan serta memberikan pandangan (waterfront) ke arah sungai. 

Konservasi tidak dapat dipisahkan dari prosedur perencanaan yang diperlukan (Cohen, 1999). 

Dengan demikian, konservasi heritage telah diterima sebagai bagian proses perencanaan kota dan 

upaya konservasi memiliki kekuatan untuk memberi dampak signifikan pada bentuk perkotaan 

(Larkham, 1992). Perencanaan preservasi dan konservasi kawasan heritage harus bersamaan atau 

mempertimbangkan pengembangan ekonomi kawasan dan lingkungan. Keterlibatan masyarakat 

sebagai pihak pemilik benda pusaka dalam pengembangan kawasan heritage pada akhirnya akan 

memberikan dukungan pada preservasi dan konservasi kawasan heritage. Pengembangan 

wilayahnya memerlukan perencanaan pengembangan dan pelestarian kota secara terpadu agar 

kekhasannya tetap dapat bertahan dan terpelihara. 

Pemerintah perlu mengkaji dan membuat inventaris kota serta menentukan obyek-obyek yang akan 

dikonservasi kelas A, kelas B dan seterusnya. Berdasarkan inventaris ini maka dapat ditentukan arah 

pengembangan kota Muara Muntai sebagai kota terapung heritage dan ditentukan bagian kota yang 

dikonservasi serta bagian kota yang dikembangkan. Bagian kota yang dikonservasi dapat 

dikembangkan sebagai atraksi turis berupa rumah makan, toko souvenir, penginapan (dengan 

pembatasan tertentu), museum dan sebagainya. Pemerintah dapat menentukan besaran imbal hasil 

yang dapat dimiliki oleh masyarakat yang terlibat di bagian kota yang dikonservasi, dengan demikian 

masyarakat memiliki andil dalam konservasi kota dan tidak ada pemindahan penduduk. Fasilitas 

penunjang pariwisata yang lebih modern dapat dikembangkan di kawasan pengembangan kota 

seperti hotel, perkantoran dan kawasan bisnis, fasilitas kesehatan dan komunikasi, sekolah, 

perumahan penduduk dan sebagainya. 
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