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Mengapa melakukan Preservasi ObjekMengapa melakukan Preservasi ObjekMengapa melakukan Preservasi ObjekMengapa melakukan Preservasi Objek----
objek bersejarah di Perkotaan?objek bersejarah di Perkotaan?objek bersejarah di Perkotaan?objek bersejarah di Perkotaan?

• penghubung kita ke masa lalu

• ianya telah menjadi bagian dari kehidupan 
kita

• zaman teknologi komunikasi  dan globalisasi 
dimana terjadi homogenitas budaya

• hubungan dengan masa lalu berupa 
kejadian-kejadian, zaman, gerakan-gerakan, kejadian-kejadian, zaman, gerakan-gerakan, 
tokoh-tokoh yang penting untuk kita hormati 
dankita kenang

• nilai-nilai seni yang dikandungnya

• kota dan kampung kita mempunyai hak 
untuk tetap indah dan cantik.

• memelihara perikehidupan sosial dan 
kemanusiaan dalam masyarakat kita.
Robert Stipe dalam Legal Techniques in Historic Preservation (National Trust 
for Historic Presrvation, Washington  D.C, 1972, pp 1-2)



Apakah Tujuan Preservasi Objek-objek 
bersejarah?

• Pendidikan

• Rekreasi

• Inspirasi. 

• Ekonomi • Ekonomi 



Apakah Dasar Hukum Preservasi Objek-
objek bersejarah?

• ‘Venice Charter’ (Second 
International Congress of 
Architects and Technicians of 
Historic Monuments, 1964 )

• World Heritage Convention 
(UNESCO, 1972 )(UNESCO, 1972 )

• Burra Charter ( Australia, 1981 )

• Monumenten 0rdonantie No. 19 
tahun 1931

• Monumenten Ordonantie th.
1934 (Staatsblad tahun 1934 No.
515).

• UU No. 5 Tahun 1992



KONSERVASI ARSITEKTUR di LINGKUNGAN KONSERVASI ARSITEKTUR di LINGKUNGAN KONSERVASI ARSITEKTUR di LINGKUNGAN KONSERVASI ARSITEKTUR di LINGKUNGAN 
KOTAKOTAKOTAKOTA

• dianggap menghambat 
pembangunan, atau 
dituding hanya sekadar 
tuntutan nostalgia dan 
romantisme belaka

• Prof . Gerald Dix 
menyatakan dengan jelas 

• Prof . Gerald Dix 
menyatakan dengan jelas 
bahwa “ arsitektur 
merupaka 
pengejawantahan 
semangat dan aspirasi 
masyarakat pada waktu 
dan tempat tertentu 

Bangunan Deli Spoorweg Maatschappij jalan HM Yamin, 

Medan tahun 1918. Sumber : Medan Beeld Van Een Stad, 

Asia Maior, Netherland, 1997 



• Arsitek dan insinyur 
berkebangsaan Belanda 
seperti Thomas Karsten dan 
Maclaine Pont pun sangat 
menghargai keunikan 
arsitektur tradisional 
setempat

• Interprestasi arsitek Belanda 
yang penuh kepekaan 
terhadap bentuk arsitektur 
lokal, merupakan landasan 

Thomas Karsten, pasar Johar, Semarang , 1930. 

Sumber : Foto dok Yori Antar

lokal, merupakan landasan 
utama mereka dalam 
menciptakan karyanya. 
Bermunculanlah karya-karya 
yang  menawan seperti 
gedung Sate di Bandung, 
pasar Johar di Semarang, 
Stasiun Balapan di Surakarta.

JF Klinkhamer & BJ Ouendag, Lawang Sewu, 

Semarang 1902 Sumber : Foto Dok Yori Antar



Alih Fungsi

• Konsep konservasi yang dianjurkan 
untuk pemugaran benteng 
Vastenburg di Surakarta,dengan 
menyuntikkan fungsi-fungsi baru 
yang menguntungkan ditilik dari segi 
ekonomi -finansial

• kaidah perencanaan "fungsi baru 
untuk bangunan lama", 

• Konsep "latar depan" dan "latar • Konsep "latar depan" dan "latar 
belakang" bisa diterapkan, dengan 
melestarikan bangunan kuno, sebagai 
latar depan dan bangunan baru yang 
serba modern, canggih dan pintar 
(smart buliding) di latar belakangnya 

Rumah milik Rainer de Klerk 1760 dikonservasi dan berubah 

fungsi menjadi gedung arsip nasional. Sumber foto dok Yori 

Antar



Arsitektur Kota Berawawasan Identitas

• arsitektur perkotaan secara historis adalah sebuah matriks 
artefak budaya yang plural.

• arsitektur berwawasan identitas harus dikembangkan 
wawasannya dan basis teori perancangan ke dalam konteks 
yang lebih luas yakni arsitektur perkotaan atau urban design

• desain arsitektur yang kontekstual akan memberikan 
kemungkinan kota lebih harmonis secara visual dan kontinu kemungkinan kota lebih harmonis secara visual dan kontinu 
secara kultural/historis, baik melalui desain bangunan dan 
ataupun urban design

• teori-teori desain kontekstualisme akan membantu 
menyerasikan dan menyinambungkan bangunan atau 
kompleks bangunan baru secara visual-formal, memori dan 
makna terhadap suatu urban fabric kawasan perkotaan 
tertentu



Norman Foster, 1993, Carre d’Art, Nimes, Perancis. 

Bangunan yang berfungsi sebagai perpustakaan, 

café, museum kontemporer dan auditorium 

dibangun sebagai bagian dari konservasi kawasan 

Kuil Romawi Maison Carree yang telah berdiri sejak 

tahun 120. Sumber : Foster, Taschen, 1994



Reichstag, Gedung Parlemen Jerman, Berlin (Norman Foster)



Hongkong Bank, Hongkong (Norman Foster)



Piazza Del Popolo, 

Roma



Spanish Steps, 

Roma



Kebijakan

• Untuk menjaga kelestarian obyek 

cagar budaya (baca kawasan dan 

bangunan kuno/bersejarah), 

perlu langkah-langkah 

pengaturan bagi penguasaan, 

pemanfaatan dan 

pengawasannyapengawasannya

• Peraturan dan Undang-undang 

memang merupakan alat kontrol 

bagi upaya pelestarian cagar 

budaya. namun tak dapat 

disangkal bahwa kita tak dapat 

sepenuhnya take it for granted

Gedung SMP N 1 Medan jalan Cut Mutia dulunya 

adalah MULOSschool yang dibangun tahun 1935, 

kini telah rata dengan tanah (dihancurkan tahun 1999)



• Perangkat tersebut hanya merupakan 
alat kontrol pasif yang memiliki banyak 
keterbatasan salahsatunya dalah SK 
Walikota Medan tentang bangunan-
bangunan yang dilindungi

• sistem mekanisnie dan prosedur 
pelestarian bangunan harus disusun 
dalam bentuk aturan pelaksanaan

• publikasi peraturan perlu dilaksanakan • publikasi peraturan perlu dilaksanakan 
secara meluas

• Insentif dapat berupa rabat atas PBB, 
iuran PDAM, PLN, pemasangan tanda 
bahkan pemberian hak istimewa untuk 
membangun di kawasan lain

Gedung Bank Mandiri jalan Balai Kota Medan 

dulunya gedung NHM yang dibangun tahun 

1930 an. 

Gedung Kolonial dengan arsitektur modern-

tropis dengan jendela kaca patri yang kaya 

akan detail arsitektural.


