Karakteristik kota-kota Indonesia dan kehidupan bermukimnya tidak bisa lepas
dari pengalaman tumbuhnya kota-kota di Jawa
Sistem budaya Jawa memberi pengaruh besar bukan sekedar pada tingkat
yang kasat mata seperti sistem, mekanisme, dan perilaku budaya politik di
Indonesia, namun juga dalam membentuk berbagai dimensi, dari normatif
(berpegang teguh pada norma-norma) hingga institusional, mulai sejak
Mataram Hindu, Majapahit hingga Mataram Islam dan masa Rebuplik
Indonesia
Peran kekuasaan Jawa
mulai:
•
•
•
•
•
•
•

Tarumanegara
Mataram
Syailendra/Sanjaya
Singasari
Majapahit
Demak hingga
Mataram Islam

Pendirian benteng (tembok) dan pembuatan parit melingkar
yang dapat menghindari gerakan pasukan berkuda bukan
sekedar untuk pertahanan, karena tidak direncanakan secara
integratif.
Contoh Benteng Keraton, Yogjakarta dilihat
 sebagai pelindung pancaran kosmik kekuasaan agar tidak
tersebar tanpa kendali
 sebagai struktur fisik yang hanya bermakna simbolik, untuk
memperkuat citra pusat kekuasaan yang jelas di atas bumi
Pada abad keke-17 dan keke-18 kemajuan teknik pembuatan mesiu
untuk meriam (yang digunakan armada Portugis dan VOC –
Verenidg Ost Indies Compagnie) sudah dapat menghancurkan bentengbentengbenteng pertahanan seperti di Yogjakarta tidak efektif.

• Budaya bermukim urban di Jawa tidak dapat dipisahkan dari proses dan
pengertian tradisional tentang bermukim urban dalam konteks negara
negara..
• Secara historis, pengertian negara berkembang dalam peradaban HinduHinduBuddha di Jawa sejak dinasti Sanjaya, Syailendra, Majapahit, hingga
Mataram Islam.
• Terjadinya budaya urban di Jawa tanpa memperhitungkan dua pengaruh
peradaban utama: Hindu/Buddha dan Islam
• Selain negara, di Jawa berkembang apa yang disebut kuta untuk
membedakannya dari desa
desa..
 Kuta secara harfiah berarti daerah permukiman yang dilindungi oleh
dinding/benteng (konstruksi bata) yang dibangun mengelilingi menurut
bentuk pasagi
pasagi..
 Dalam sejarah peradaban, penggunaan batu bata sudah dimulai di
Babylonia sekitar 2250 SM. Kemungkinan teknik dinding batu bata ini
dipelajari dari India ketika Hinduisme dan Buddhisme menyebar ke
Indonesia. Namun pada kelompok etnis lain seperti Batak, Toraja, Nias,
Minangkabau tidak mengenal teknik batu bata ini

Struktur Fisik Sebuah Negara Atau Kuta
• Kota tua Jawa yang hingga kini masih dapat dilihat strukturnya adalah Demak
(Jawa Tengah), Kudus (Jawa Tengah) dan kota Gede.
• Adapun bagian kota Demak yang masih banyak meninggalkan petunjuk gagasan
kota negara nampak pada daerah yang kini disebut Kauman, Pecinan, dan Siti
Hinggil

Meskipun ‘dalem’ (kawasan yang
disebut ‘negara agung’ yang dibatasi
dinding) pada masa kerajaan Sultan
Demak, Raden Patah (1500-1518)
sudah tidak nampak, namun
lokasinya masih dapat diketahui.
Diduga dalem terletak di daerah
yang disebut Siti Hinggil (selatan
alun-alun)
SITI HINGGIL (siti:
permukaan, hinggil: tinggi
atau ketinggian
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Struktur pusat negara Demak mengindikasikan konsep pusat kota di Jawa setelah
jatuhnya kekuasaan Majapahit di Jawa Timur, yaitu :
• alun-alun menjadi struktur ruang pengikat bagi ‘dalem’/keraton maupun mesjid.
• Keraton sebagai tempat tinggal tidak dibangun dalam struktur sepermanen
dinding-dinding mesjid

Kota Gede
Kompleks makam dan mesjid dalam struktur negara atau kuta mencapai
kesempurnaannya di Kota Gede

Mesjid

Tampak mesjid dari Alun-Alun

Makam

Makam ditempatkan sebagai
bagian dalam, dengan mesjid
sebagai latar depannya

Denah kompleks Mesjid Demak 16011606

Keluhuran kepercayaan asli memberi prioritas pada mesjid untuk langsung menghadap
ke alun-alun

Dari apa yang dilihat pada Kota Gede dan kota-kota
lainnya, dapat ditemukan beberapa aspek :
Makam berupa
piramid

1. Inti kota Gede dimengerti sebagai tempat
kompleks sarean (Kuburan). Keraton Kota
Gede sendiri tidak semegah seperti
pemakaman keluarga raja-raja
Konsep inti kota pada perencanaan Kota Gede memiliki
kemiripan dengan Kota pada masa dahulu di Mesir
Jalan pengantar menuju ke Paduraksa
mesjid Kota Gede

Kota masa
dahulu di Mesir

Mesjid
Alun-alun

Setelah kota Gede,
makam-mesjid tidak
lagi dibangun di
pusat kota kerajaan

kompleks makam
sebagai Inti kota

Daerah masuk sekitar Paduraksa Mesjid
Kota Gede

2. Pendirian benteng yang mengelilingi pusat kekuasaan keraton, yang disebut
pager bhumi itu memiliki analogi dengan konsep kota-kota yang dibangun
pada masa abad pertengahan

Pager Bhumi

Kompleks Keraton
Yogyakarta

1. ALUN-ALUN
2. SITI HINGGIL
3. KEDHATON
4. ALUN-ALUN
KIDUL
5. MESJID

Bologna 16
century

10. PERMUKIM
AN CINA
11. PASAR
12. KEPATIHAN

Kompleks Keraton
Yogyakarta

Pusat kota Surakarta,
1860

Pusat kota Surakarta,
1860

Cracow, Polandia
1493
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3. Di sekitar tempat pusat atau alun-alun inilah
permukiman berkembang mengikuti jalur-jalur
yang aksial geometris atau berupa sumbusumbu yang terencana. Hal ini juga bisa
ditemukan pada perencanaan kota-kota pada
masa abad pertengahan

PASAR SEBAGAI PUSAT KEGIATAN

• Sejak jaman purbakala, dari Mahenjodaro dan Harrapa, Athena hingga
Mexico, kota tidak bisa melepaskan diri dari adanya pusat kegiatan
komersial yang disebut sebagai pasar.

PERMUKIMAN

PERMUKIMAN

Apa bedanya dengan peken desa-desa di Jawa ?
• Hanya terselenggara sehari dengan cara bergiliran
• Hanya terselenggara pada hari-hari tertentu, dalam himpunan lima desa
yang disebut dengan mancapat
Mancapat desa-desa di Jawa menjadi struktur dimana desa
penyelengga akan menjadi puser terhadap 4 desa lainnya

PERMUKIMAN

KOMPLEKS KERATON
JOGJAKARTA

KOTA
CRACOW
POLANDIA

Apa bedanya dengan peken kuta di Jawa ?
• Merupakan kegiatan rutin yang menetap, dimana aktivitas sosial
ekonomi terjadi dan berkembang
• Peken di dalam kehidupan urban Jawa menjadi melting pot masyarakat
sekitarnya untuk menukar, menjualbelikan produksi pertanian maupun
industri rumah tangga
• Isi peken diperkaya oleh kesempatan –kesempatan untuk atraksi yang
bersifat rekreatif sebagai selingan kegiatan rutin, seperti ronggeng
monyet, adu jago, judi, dsb

Kesempatan bertemu pada hari pasaran merupakan tujuan yang
lebih penting dari pada kegiatan ekonomi semata.

• Desa-desa lain akan menyelenggarakan hari pasaran, sehingga tidak
terjadi tumpang tindih kegiatan

Kehidupan permukiman kota di Indonesia dibentuk oleh :
• Adanya pasar yang dapat terselenggara secara rutin (pusat
perdagangan/pusat kegiatan)
• Organisasi pemerintahan/politik untuk mengkoordinasi
kehidupan permukiman di suatu tempat yang tetap (pusat
pemerintahan)
• Pusat peribadatan
• Terdapatnya jaringan transportasi dan komunikasi dengan
tempat-tempat lain. Jaringan ini diperlukan untuk mendukung
terjadinya interaksi sosial ekonomi yang kontinu
Pada kawasan permukiman kota dewasa ini, peran dan fungsi pasar
telah mengalami desentralisasi dan dibangun dalam bentuk supermarket

Sebelum abad keke-17, kotakota-kota di Jawa mengalami
perkembangan pesat dalam tingkat perekonomian melalui
pertanian dan perniagaan
Setelah abad keke-17, sejak masuknya Hindia Belanda, kotakotakota di Jawa mengalami kemunduran
Berdasarkan catatan sejarah: jatuhnya kekuasaan
Sultan Agung (1613(1613-1645) merupakan petunjuk yang
paling jelas mengenai kemunduran kotakota-kota negara di
Jawa
Pusat
Pusat--pusat kekuasan kerajaan mengalami penyusutan,
karena semakin kuatnya kekuatan kolonial Belanda
Namun, tidak berarti kotakota-kota di Jawa mundur dalam
membina peradaban baru
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Ciri khas kota-kota di Jawa pada masa pemerintahan Hindia-Belanda, menurut tata
ruang dan struktur yang membentuknya antara lain:
• Alun-alun sebagai pusat dari struktur permukiman urban di Jawa
• Kawasan hunian dikembangkan dalam dua pendekatan yaitu konsep perancangan
formal untuk rumah tunggal dengan halaman dan perbaikan lingkungan fisik kampung
kota
• Adanya segregasi (pemisahan) wilayah kota menurut ras Eropa, Cina/Arab/India, dan
pribumi, yang dilakukan pada masa Daendels (abad ke-19)

Rumah tinggal di kawasan
Kwarasan Magelang

Kota Batavia di Pulau Jawa tahun 1754,
yang pada saat itu merupakan ibu kota
pemerintahan Hindia Belanda di Jawa.
Konsep perancangannya di
latarbelakangi oleh pemikiran
HIPODEMUS dengan pola gridnya

Savannah, merupakan kota koloni baru
di Georgia yang berdiri 29 Maret 1734.
Pola dari kawasan ini ditunjukkan oleh
cottage-cottage yang terbuat dari
bahan kayu tusam dan pagar-pagar
yang ditemui setahun setelah
pemukiman di kawasan tersebut
didirikan.
Kondisi ini terjadi pada masa Barok (1640-1760)

Peta ini dibuat sewaktu Coen menjabat
gubernur jenderal untuk kedua kalinya tahun
1627.

Kasteel/Benteng Batavia kedua

Lapangan Benteng (dengan tempat
hukuman mati)
Rekonstruksi
letak kota
Jayakarta dan
Kasteel Belanda
pada tahun
1619 menurut
J.W. Ijzerman

Heerenstraat dengan rumah
Bencon
Kantor Inggris yang kedua

Kasteel/Benteng Batavia pertama,
1619-1628

Kota Batavia
tahun 1627,
sebelum serangan
Mataram (16281629). Pada masa
ini Ciliwung
belum diluruskan
dan tembok kota
belum
diselesaikan

Sungai

Kota Jayakarta yang berkembang tahun
1619 memiliki kemiripan dengan salah satu
kota tertua Babilon (sekitar 55 mil sebelah
selatan kota Bagdad modern, Irak).
Kota sama-sama tumbuh karena adanya
sungai sebagai jalur transportasi yang
mendukung tumbuhnya suatu urban

Contoh :
Surabaya berkarakter sebagai pemukiman pedagang yang terus berkembang ke
dalam kota dengan makin banyaknya orang bermukim di sepanjang Kalimas.

1862
• Pertumbuhan kota Medan hanya
terbatas pada kecamatan Medan
Labuhan dan Medan Deli.
Pertumbuhan kampung dimulai dari
pinggiran sungai, dan tumbuh
kampung ilir, Hamparan Perak,
Careseuhe, Mertubuta, Rengas
Kupang, Glugur, dan Medan.

Contoh
Beberapa
kampung yang
tumbuh di
sepanjang
sungai Deli

Kalimas, sungai utama yang membelah kota Surabaya
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Peta Batavia tahun 1650 (abad 17)

Ciri khas kota-kota di Jawa dan Medan khususnya pada masa pemerintahan HindiaBelanda, menurut tata ruang dan struktur yang membentuknya antara lain:

Benteng Zeeburg

Alun-alun sebagai
pusat dari struktur
permukiman
urban di Jawa

Benteng tua atau
Kasteel Batavia
galangan kapal
Perencanaan kota pelabuhan
karya Simon Stevin dari
Belanda (1548-1620)

Gereja Belanda tua

Merupakan rencana geometris
formal dari kota masa
renaisance.

Balai kota

Rumah sakit kota
Ciliwung atau Kali Besar

Peta Batavia
karya Clement
De Jonghe

Pada tahun 18161819, dalam praktek
perencanaan kota di
Indonesia dan Jawa
khususnya,
pemerintah HindiaBelanda
memperkenalkan
pemerintahan kota
yang berpusat di
sekitar alun-alun

Batavia-Weltevreden
1934

Pada perencanaannya, kanalkanal dimasukkan ke dalam
susunan kota untuk tujuan
ekonomi dan pertahanan

Daerah pinggiran selatan

Kanal membagi ruang kotanya

Model Kota Jawa yang dibuat oleh H. Ph.
Withamp pada pertengahan abad 19
Medan

Pada saat menguasai suatu daerah, Maka Belanda langsung mendirikan
benteng untuk memperkuat kedudukannya. Di sektiar benteng tersebut
kemudian berkembang pemukiman Belanda

Kota-kota di Jawa pada masa Daendels berkuasa sebagai gubernur jenderal awal abad keKotake-19
• Kota
Kota--kota di Jawa mulai berubah sebagai titiktitik-titik simpul jaringan transportasi dan komunikasi yang sangat
efektif untuk kepentingan militer dan ekonomi
• Terbangunnya jalan raya yang dikenal sebagai Grote Postweg dari Anyer ke Panarukan sepanjang tidak
kurang dari 1000 km. Jalan tersebut merupakan salah satu infrastruktur penting di masa perkembangan
kota--kota modern di Jawa
kota

•Tahun 1830-1850, Surabaya
muncul sebagai kota benteng
dengan benteng Prins Hendrik
yang ada di muara Kalimas
kota Jayakarta dan Kasteel
Belanda pada tahun 1619
menurut J.W. Ijzerman

Peta Batavia tahun 1650
(abad 17)

Pantura (Pantai Utara)

Pengaruhnya pada kota Medan

Tahun 1870, Van den Bosch sebagai gubernur tanam paksa, secara
administratif mulai membuka daerah-daerah perkebunan dan jaringan
transportasi Kereta Api

1888
• Pada pusat kota sendiri pertumbuhan ini semakin pesat dikarenakan adanya sarana jalan
dan jalur kereta api

• Jalan raya dan jaringan KA ini mendorong urbanisasi mulai
tumbuh dan semakin berkembang
• Kota-kota yang tadinya terkonsentrasi di daerah pesisir sebelum
abad 19, sejak abad 19 mulai tidak lagi terkonsentrasi di daerah
pesisir.
• Dibukanya perkebunan-perkebunan di pedalaman membuka
kesempatan tersebarnya kegiatan ekonomi dan institusi
pemerintahan
• Pada saat itu Daendels mulai memerintahkan pemindahan pusat
pemerintahan dari kawasan kota (Stadhuis Fatahillah) ke kawasan
Lapangan Banteng (Waterlooplein) dan Lapangan merdeka Monas
(Oranje Plein) sejak tahun 1811
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Untuk lebih mempercepat pengangkutan hasil-hasil perkebunan, maka dibangun rel Kereta Api
yang berdekatan dengan jalan Kesawan dan stasiunnya di Jl. Kereta Api. Sementara, sebagai
implikasinya Kesawan sendiri telah tumbuh menjadi daerah perdagangan yang ramai dengan
dibangunnya toko-toko, restoran, bank, toserba, dll.

Kesawan tumbuh menjadi
daerah perdagangan yang
ramai

• Pemukiman Belanda menempati tempattempat yang sangat strategis yaitu daerah
sekitar alun-alun, dan daerah strategis
sepanjang jalan kereta api.

• Permasalahan yang dihadapi tata ruang kota pada masa
pemerintahan kolonial Belanda tidak terlepas dari politik
pemisahan etnik, Eropa, Asia, dan pribumi (inlander
(inlander).
).
• Pemetaan kawasan hunian di kota dengan dasar segregasi etnik
ini mulai berlangsung secara resmi setelah awal abad keke-19
• Konsep pemerintah kolonial Belanda dalam segregasi etnik ini
tidak terlalu mencolok
Dibuat dua kategori dualistik: pribumi dan non pribumi.
Hindia Belanda membuat transisi permukiman Eropa dan
pribumi dengan memasukkan etnis Cina, Arab, dan India ke
dalam sistem tata ruang permukiman kota
• Namun segregasi etnik ini tidak berlaku secara umum untuk
kota--kota pusat kekuasaan tradisional seperti Yogyakarta,
kota
Surakarta, dan Cirebon.

Contoh di Malang

• disamping keamanan, daerah Eropa
mempunyai nilai strategis ekonomi yang
tinggi
• Daerah Cina (Pecinan) menempati area
tradisional (daerah kota lama) dimana mereka
pada umumnya berperan sebagai pedagang
perantara
Pada umumnya daerah Pecinan juga tidak
jauh letaknya dari pusat kota (alun-alun)
dengan pertokoan serta pasar sebagai
pusat kegiatan

Suasana Chinese Kamp sekitar tahun 1930-an di
daerah Pecinan Streat Malang

Suasana Chinese Kamp sekitar tahun 1910-an di
daerah sekitar alun-alun Malang

• Daerah orang Arab tidak jauh dari Mesjid
sebagai pusat keagamaan (daerah Kauman)
• Daerah orang pribumi (berjumlah paling
banyak) berdiam di perkampungan kota, di
gang-gang yang biasanya padat dan kurang
pemeliharaan

Suasana Chinese Kamp sekitar tahun 1740-an di
daerah Pintu Kecel Batavia

Contoh:
Di sebelah Timur dari Kalimas (yang
dihubungkan dengan Jembatan Merah)
terdapat daerah pemukiman orang asing
seperti Chinese Kamp, Arabische kamp,
dan Malaise Kamp (perkampungan
Melayu)

Situasi daaerah Eropa
di Braga Bandung

Suasana perumahan Menteng tahun 1930-an
Situasi daaerah Arabische Kamp
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• Pada tahun 1870 terjadi perubahan lansekap kota sangat drastis, dengan
diberlakukannya Cultuurstetsel pada masa gubernur Jenderal Van den Bosch,
sehingga
 Investor
Investor--investor dari Eropa banyak tertarik untuk membuka usaha
perkebunan gula basah (suikerwet) di beberapa daerah Jawa Tengah dan
Jawa Timur.
 Pelabuhan
Pelabuhan--pelabuhan di pantai utara khususnya Batavia, Semarang, dan
Surabaya mengalami perkembangan pesat dalam pelayanan transportasi
produk pertanian dari pedalaman ke Eropa
 Sementera di pedalaman daerahdaerah-daerah yang memiliki perkebunan gula,
teh, dan kopi menjadi kolonikoloni-koloni dengan tuantuan-tuan tanah orang Eropa.
 Perubahan lansekap Jawa ini diperkuat dengan dibangunnya jaringan
jalan KA untuk mendukung transportasi hasil tanam paksa.
 Praktek tanam paksa membuat kota Amsterdam sebagai pintu gerbang
Belanda ke Timur Jauh semakin berkembang
 Dibukanya terusan Suez pada tahun 1870 mengakibatkan perjalanan
antara negeri Belanda dan Indonesia menjadi lebih singkat

Pembangunan sistem sarana dan prasarana kota oleh pemerintah Hindia Belanda
(1870-1900) seperti
Fasilitas perumahan
Fasilitas pendidikan
Fasilitas kesehatan
Fasilitas peribadatan, seperti mesjid, gereja klenteng
Fasilitas perdangangan dan jasa perniagaan
Fasilitas industri dan pergudangan
Gereja Protestan yang kuno
di Malang, didirikan pada
tahun 1880. Sekarang sudah
dibongkar

Mesjid Ampel yang
dibangun tahun 18701872

Klenteng tertua di Surabaya yang terletak di
pojok Jl. Slompretan dan Jl. Coklat

Contoh beberapa fasilitas Hotel dan Kesehatan serta Ruang Terbuka

Tampak udara situasi hotel Oranye di
Surabaya

Oranye Hotel yang didirikan tahun 1911 dan
dibuka secara resmi 1912
Rumah sakit Malangsche Ziekenverpleging
di Malang, dan saat ini telah menjadi
“Lavelette Kliniek”
Taman yang terletak pada gedung Simpang
Societeit didirikan tahun 1907, dengan
maksud untuk rekreasi

UU DESENTRALISASI
1 APRIL 1906
• Sejak abad keke-19 tidak ada perhatian dan pemeliharaan serta perluasan
kota yang dilakukan secara sadar di Hindia Belanda
• Penduduk kota yang kebutuhannya akan perumahan, peningkatan
kegiatan produksi, perdagangan, problem lalu lintas dan lain sebagainya
tidak dapat ditampung oleh sistem pemerintahan yang ada
• Hal tersebutlah yang menjadi latar belakang munculnya UU Desentralisasi
yang disusul dengan Keputusan Desentralisasi pada tahun 1905
• Maksud UU Desentralisasi ini, untuk memberikan pemerintahan sendiri
pada Karesidenan dan kotakota-kota
 Wilayah
Wilayah--wilayah hukum yang mandiri akan diperintah oleh dewandewandewan lokal
 Dewan
Dewan--dewan ini pada awalnya diketuai oleh kepalakepala-kepala
pemerintahan yang ada yaitu Karesidenan oleh Residen dan kotakota-kota
oleh Asisten Residen

UNDANG-UNDANG DESENTRALISASI
UNDANGDAN TERBENTUKNYA KOTAMADYA
• Tanggal 1 April 1906 beberapa kota di Jawa ditetapkan sebagai
kotamadya (gemeente)
Batavia, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Makasar

7

• Sebagai contoh di Surabaya sejak itu, semua pemerintahan dijalankan
oleh Dewan Kota (Gemeente Raad), di bawah pimpinan Asisten
Residen AR. Lutter yang merangkap sebagai walikota sementara.

Pertumbuhan penduduk yang sangat pesat tidak saja mempengaruhi
perkembangan fisik kotakota-kota di Jawa seperti Surabaya, Yogyakarta,
Semarang dan Malang, tetapi juga mempanyai dampak sosial.

• Sejak dibentuknya kotamadya pada tanggal 1 April 1906 Dewan kota
sudah mendapat tugas untuk memenuhi kebutuhan, antara
lain:pemeliharaan, perbaikan, pembaharuan jalan-jalan umum, tamantaman umum termasuk penghijauannya, pembuatan saluran, sumur,
papan nama, jembatan jembatan, kolam renang, toilet, pacuan kuda,
tempat pembantaian, pasar, pengambilan sampah, saluran jalan umum,
penerangan jalan, pemadam kebakaran, pembuatan tempat
pemakaman

Adapun perubahan sosial terutama diakibatkan:
• Pertumbuhan penduduk Eropa yang sejak tahun 1743 telah
menguasai kotakota-kota di Jawa
• Sebagai contoh di Surabaya, dalam waktu 24 tahun saja penduduk
Eropa bertambah 3.27 kali lipat.
• Dampak sosial yang terlihat adalah perubahan cara hidup orang
Eropa seperti terlihat dari tingkah laku kehidupan seharisehari-hari, mulai
dari cara makan, kebiasaan hidup sampai cara berpakaian
• Dampaknya terhadap wajah kotakota-kota di Jawa adalah terjadinya
westernisasi..
westernisasi
• Demikianlah pada awal abad keke-20, kotakota-kota di Jawa menjadi
kota yang bercorak Barat

beberapa contoh:

KOTA MODERN INDONESIA
TAHUN 19491949-1965
• Sukarno sebagai Presiden RI, yang baru menyatakan kemerdekaannya,
mulai memberi perhatian besar pada pembangunan yang memiliki kualitas
seni bangunan di Indonesia sebagai salah satu program politiknya : Nation
Building setelah Dekrit tahun 1959.
• Dalam konteks Nation Building Sukarno menekankan modernitas sebagai
gerakan untuk membebaskan Indonesia dari sisasisa-sisa kolonialisme dan
imperialisme Belanda melalui seni bangunan

Jalan Braga Bandung

Jalan karet
Surabaya

• ProgramProgram-program pembangunan gedunggedung-gedung pada masa
kepemimpinan Sukarno mewarnai wajah fisik kotakota-kota di Indonesia
• Adapun programprogram-program dalam rangka Nation Building dapat diliihat pada
beberapa kasus seperti:
1.Pembangunan
1.
Pembangunan gedung Pola
2.Pembangunan
2.
Pembangunan dalam rangka Asian Games 1962 di jakarta
3.Pembangunan
3.
Pembangunan hotelhotel-hotel: Indonesia, Sanur Beach, Ambarukmo, dan
Samudera Beach (1960(1960-1962)
4.Pembangunan
4.
Pembangunan Mesjid Istiqlal (1965(1965-1970)
5.Pembangunan
5.
Pembangunan kompleks Conefo/DPR (1963(1963-1967)
6.Pembangunan
6.
Pembangunan kompleks Monumen Nasional, Lapangan banteng
kebayoran dan pancoran di Ibukota Jakarta (1962(1962-1966)

• Perhatian Sukarno pada seni bangunan dan struktur fisik kota tidak terlepas
dari latar pendidikannya sebagai insinyur bangunan lulusan Technische
Hogeschool Bandung.
• Minatnya pada seni tidak lepas dari citra monumental bangunan modern.
• Monumentalis menjadi politik seni bangunan di Indonesia pada periode
1960--1965, dengan tujuan untuk memberi kesan ke dunia luar mengenai
1960
kemandirian dan kemampuan bangsa Indonesia

Gedung DPR/MPR Jakarta

Lapangan Banteng
yang dulu bernama
Waterlooplein
Lapangan Monas
Jakarta
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Peran pasar sejak tahun 1970-an
• Merupakan era transformasi modernitas pada struktur kota-kota di Indonesia
• Real estate mulai turut membangun permukiman-permukiman baru dengan
sentra lingkungan masing-masing
• Modernitas memberikan wadah bagi terjadinya desentralisasi pusat-pusat
perbelanjaan
Proses desentralisasi kegiatan pelayanan pasar yang tadinya menjadi pusat
kehidupan masyarakat kota lambat laun akan membuat kota terkotak-kotak secara
sosial
• Modernitas kota membuat penduduk kota terkotak-kotak oleh kegiatan profesi
dan minat sosialisasinya
• Struktur-struktur kota yang penting akhirnya menjadi sulit dilokalisir sebagai
kegiatan yang besar dan terpusat (defenisi pusat kota menjadi semakin sulit)

KOTA INDONESIA DAN PERMASALAHAN
DEWASA INI
Kampung Kota
• Kampung Kota merupakan kenyataan sosial kotakota-kota di Indonesia
• Permukiman kampung kota sudah menggejala sejak pemerintahan HindiaHindiaBelanda
• Permukiman kampung kota merupakan permukiman pribumi yang masih
meneruskan tradisi kampung halamannya sekalipun tinggal di kota
• Tapi kini, pengertian kampung kota lekat dengan suatu sistem permukiman
yang struktur sosial ekonominya tidak terorganisis sebagai institusi formal

Mis. Yang disebut downtown untuk Jakarta Kota yaitu kawasan Hayam Wuruk,
dan Gajah Mada
• Pusat kota tradisional yang berorientasi pada alun-alun lembat laun menjadi
mati karena tidak terintegrasi dengan pusat perbelanjaan

Kemisikinan dan buruknya kualitas
hidup menjadi salah satu ciri khas
kampung kota , karena merupakan
permukiman yang tumbuh di
kawasan urban tanpa
perencanaan infrastruktur dan
jaringan ekonomi kota

Kampung kota sebagai gejala atau kenyataan
sosial permukiman kota di Indonesia sudah
dikenal sejak laporan Tillema tahun 1913.
Laporan tersebut dibacakan pada Kongres
Internasional Permukiman di Schveningen.
Sehingga sejak itu beberapa kotamadya
melakukan eksperimen perbaikan kampung.
Seperti eksperimen yang dibuat oleh arsitek
Thomas H. Karsten di Mlaten dengan NV
Volkhuisvesting Semarang sejak tahun 19181926

Rancangan Karsten untuk permukiman
kota di Semarang (1946). Dimana
dalam proses perencanaannya ia
mengikutsertakan beberapa tokoh
masyarakat yang akan tinggal di
kawasan yang digarap perancangan
fisiknya

Terdapat tiga pokok masalah dan potensi dalam kaitannya
dengan kehidupan bermukim kampung kota:
1. Kenyataan umum menunjukkan bahwa masyarakat kampung
1.Kenyataan
kota pada umumnya para ‘penduduk asli’ (ketika daerah
tersebut masih belum masuk pada struktur kota modern) dan
eksodus desa yang mengalami modernisasi pertanian
Anak
Anak--anak harus meninggalkan sekolah demi perjuangan
agar tidak tenggelam oleh lepasnya mereka dari struktur
ekonomi subsistem
Kaum urban dari pedesaan ini harus siap hidup di
lingkungan yang padat dan buruk sanitasinya

 Penduduk kampung kota mempunyai kemampuan adaptasi yang lebih
tinggi terhadap segala bentuk dan struktur ruang hidup
 Kemampuan beradaptasi yang tinggi ini merupakan potensi untuk
menghasilkan bentuk ruang tinggal yang tidak platonis (tidak
beraturan).
Para perencana dapat lebih mengembangkan programprogram-program ruang
terbuka dengan bentuk yang bebas sesuai dengan kebutuhan, karena
tentu saja sulit menerapkan rasionalisasi modular terhadap ruang dan
bentuk dalam kawasan kampung kota.
Dengan demikian proses pembangunan struktur fisiknya pun tidak bisa
dilakukan secara masal, tetapi lahir spontan untuk nilai aksesbilitas yang
efektif
Kebiasaan hidup tradisional agraris “mangan
“mangan ora mangan asal kumpul”,
kumpul”,
dalam proses tinggal menetap di kota, bisa menumbuhkan suatu
kehidupan yang unik di mana kerja sama sosial ekonomi kampung itu
lambat laun bisa tercipta, terbangun, dan terbina
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Budaya bermukim kampung kota mungkin pula memiliki suatu strategi yang sangat
tepat dalam bergaul dengan kemiskinan dan keterbatasan lahan

Proses semacam ini memerlukan peran konsultan ahli yang bukan hanya mahir
rekayasa, tetapi juga mampu mengerahkan segala sumber daya yang ada dan
yang mungkin untuk membentuk komunitas dalam lingkungan binaannya

3.Pada saat ini kecenderungan investasi di daerah kampung kota
3.Pada
khususnya di kota Jakarta, Surabaya, dan Bandung, menghadapi
masalah spekulasi dan penguasaan lahan
Dengan mengatasnamakan peremajaan kota, daerahdaerah-daerah
kampung akan mudah menjadi sasaran empuk para investor
Hal yang perlu dikuatirkan dari kecenderungan investasi ini adalah
proses destruktif fundamental dari potensi budaya bermukim atas
dasar realitas sosial ekonomi. Sehingga akan menghancurkan aset
budaya khas kota Indonesia dalam budaya tinggal dengan
kepadatan yang tinggi.
Proses pembangunan kota dengan peremajaan kawasan, tidak
memiliki suatu sumbangan besar bagi kualitas hidup kota, bila tidak
diserta oleh pembinaan masyarakat yang ada agar terlibat aktif dan
memiliki saham dalam proses perencanaan, perancangan,
pembangunan dan habitasinya

Para investor cenderung ingin
menguasai tanah dan
menginginkan rancang bangunan
yang mengikuti trend

2.Sejak pertanian di pedesaan terus berlangsung, Indonesia
2.Sejak
menghadapi suatu abad yang dampak dan pengaruhnya sama
seperti yang terjadi di Eropa Barat dan Amerika utara yaitu
globalisasi ekonomi dan informasi.
Masalah yang timbul dari proses globalisasi oleh teknologi
informasi ini, bukan sekedar terbukanya duniadunia-dunia yang unik
dan punya karakter khusus, tetapi terancamnya umat manusia
dari gejala homeless yang tak terhindarkan.
Hal ini menunjukkan, bahwa apa yang disebut ‘dunia’ sebagai
home yang memiliki kegayutan historik dan kontekstual dengan
seseorang atau suatu komunitas itu mengalami destruktif.
Destruktif ini segera diikuti oleh konstruksi ‘dunia’ yang tidak
kenal batasbatas-batas, global, dan longgar.
Dunia semacam ini dikenal sebagai dunia modern, dan waktu
telah menjadi suatu dimensi progres dari pembangunan

KOTA INDONESIA TAHUN 19801980-1990
1990--AN
Dari Mall ke Mall dan Superblok
• Tumbuhya bangunanbangunan-bangunan pusat perbelanjaan di kawasan
kota bukan hanya kasus milik Jakarta, tetapi hampir semua kotakotakota besar.
• Di kotakota-kota besar Indonesia, bangunan dengan mall di tengahnya
seakan--akan menjadi kebutuhan masyarakat kota.
seakan
• Reduksi kebisingan, kenyamanan berjalan dengan penghawaan
buatan serta kemudahan memperoleh barangbarang-barang dalam satu
bangunan merupakan alasanalasan-alasan penting
• Para perencana dan perancang kurang bebas mengembangkan
rancangan bergagasan kultur, karena terikat oleh permintaan dan
keinginan pasar

Meskipun banyak orang Indonesia tidak merasakan karakter opresif bangunan komersial ber-mall
ini, namun sulit dibantah adanya kenyataan bahwa bangunan semacam ini tidak dibiarkan tumbuh
monolitik di negara negara demokratis
Kekuatan pasar yang mendikte isi dan makna bangunan adalah kasus defisiensi kultur pada karya
perancangannya
Berbicara budaya harus melibatkan kerja sama antara seni, teknik, dan usaha. Jika kerja sama
demikian ada, mungkin bangunan yang lahir tidak selalu harus suatu superblok yang monolitik
pengelolaannya maupun bentuknya

Selera populer negara industri yang

Contoh proyek
superblok

menular ke Indoensia
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