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ABSTRACT  

The campus as a providing educational services to the community usually impacts and gives its own image 

against the growth of the area, the impact was marked by the changing of land use due to the centrality of 

community activity, particularly around the campus. With the growing density of population, residential, and the 

activity around UMS campus area, the higher mobility of the community in the area. Therefore it is necessary for 

the arrangement of inclusive pedestrian way so that communities around the campus easily move without depend 

on motor vehicles.  Realizing the environment that friendly to pedestrians with disability is a must. In Indonesia, 

the regulations related to it are arranged in the minister of public works No. 30/PRT/M/2006 about Facilities and 

Accessibility Technical Guidelines on Building and Environment. Using qualitative deductive methods and 

approach of several theories about the arrangement of pedestrian way concept of inclusive is considered to have 

compatibility with the heterogen around the campus area. The concept of inclusive consists of 6 variables, but 

after going through the process of review and simplification 3 variables that related to pedestrian way, namely; 

accessibility, comfort, and safety to get the arrangement of pedestrian way that accommodate disablities. 

Keywords: Campus, Pedestrian Way, Inclusive  

 

ABSTRAK  

Kampus sebagai sarana layanan jasa pendidikan tinggi bagi masyarakat secara keseluruhan, memberikan 

dampak dan citra tersendiri terhadap pertumbuhan kawasan di sekitarnya, dampak dan pengaruh tersebut 

ditandai dengan berubahnya tata guna lahan akibat adanya pemusatan aktivitas masyarakat khususnya di sekitar 

kampus. Kondisi yang sama terjadi di kawasan kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta seiring dengan 

semakin padatnya populasi, hunian, dan aktivitas di sekitar kawasan kampus UMS tersebut, mengakibatkan 

semakin tinggi pula mobilitas masyarakat di sekitar kawasan kampus. Oleh sebab itu diperlukan adanya jalur 

pedestrian yang inklusif di sekitar kawasan kampus supaya masyarakat di sekitar kampus khususnya mudah 

dalam bertransportasi tanpa harus tergantung pada kendaraan bermotor. Upaya mewujudkan lingkungan yang 

ramah terhadap pejalan kaki khususnya penyandang disabilitas di Indonesia diatur dalam PerMen PU 

No.30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas Dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung Dan 

Lingkungan. Dengan metode deduktif kualitatif dan melalui kajian pendekatan beberapa teori tentang penataan 

jalur pedestrian maka konsep inklusivitas dirasa mempunyai kesesuaian dengan kawasan sekitar kampus yang 

hiterogen. Nussbaumer, Linda dalam bukunya Inclusive Design A Universal Need, (2012) menyatakan konsep 

inklusivitas terdiri dari 6 variabel, tetapi setelah melalui proses kajian dan penyederhanaan maka hanya 3 variabel 

yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu; accessibility, comfort, dan safety.Tiga variable tersebut yang 

kemudian dielaborasikan dan dijadikan parameter untuk mengukur tingkat inklusifitas jalur pedestrian yang 

mengakomodasi kepentingan penyandang disabilitas. 

Kata Kunci: Kampus, Jalur Pedestrian, Inklusivitas  

 

PENDAHULUAN  

 

Kampus selain sebagai suatu ikon kawasan juga mampu berfungsi sebagai generator kawasan yang 
memberikan dampak perubahan dalam beberapa aspek kehidupan, satu diantaranya adalah 
keberadaan Kampus UMS (Universitas Muhammadiyah Surakarta) yang terletak pada kawasan 
strategis di wilayah Kartasura, Jawa Tengah. Selain menjadi penanda sebagai gerbang kota kampus 
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UMS juga berada pada batas antara dua wilayah yaitu Kartasura dan Surakarta, dampak dan 
pengaruh kampus UMS terhadap kawasan ditinjau dari beberapa aspek diantaranya : (a)Aspek sosial, 
yaitu terjadi perubahan struktur sosial masyarakat menjadi lebih baik dan sejahtera. Aspek ekonomi, 
yaitu dari masyarakat agraris dengan sumber mata pencaharian sebagai petani kemudian berubah 
menjadi masyarakat dengan aktivitas ekonomi dalam bentuk wirausaha, perdagangan ataupun jasa 
Aspek budaya, yaitu perubahan terhadap tatanan hidup masyarakat di sekitar kawasan, dari 
masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern yang agamis Aspek tata ruang, yaitu perubahan 
semakin padatnya pemukiman dan meningkatnya kebutuhan akan hunian mengakibatkan terjadinya 
perubahan struktur ruang kawasan di lingkungan sekitar kampus dari pemukiman pedesaan menjadi 
peri-peri dan urban. 
 
Dampak dari keberadaan kampus UMS membawa pengaruh perubahan dalam segala tatanan aspek 
kehidupan masyarakat disekitar kampus, baik dampak bersifat positif maupun dampak negatif. 
Diantaranya adalah dampak semakin padatnya hunian dan terus bertambahnya jumlah penduduk di 
sekitar kampus. Mengupayakan transportasi yang mudah dan murah bagi masyarakat di sekitar 
kampus merupakan salah satu strategi dalam memecahkan masalah trasnportasi pada lingkungan 
binaan. Menurut Untermann, K.Richard (1984), dalam Accomodating The Pedestrian Adapting Towns 
And Neighborhoods For Walking And Bicycling, berjalan kaki adalah cara bertransportasi yang mudah 
dan murah. Fokus penelitian ini adalah untuk mengukur tingkat inklusifitas jalur pedestrian di sekitar 
kampus UMS dengan pendekatan beberapa teori inklusifitas. Mengupayakan transportasi yang 
mudah dan murah bagi masyarakat di sekitar kampus. 

TEORI INKLUSIFITAS 

Jalur pedestrian di sekitar kampus merupakan sarana akses sebagai obyek dalam penelitian yang 
mempunyai kelayakan untuk diteliti, terutama dari aspek dampak dan potensinya terhadap kawasan 
binaan, sementara lnklusifitas digunakan sebagai teori utama untuk menjelaskan nilai-nilai ideal yang 
harus dicapai dalam suatu jalur pedestrian. (a) Desain Yang Inklusif; Nussbaumer, Linda dalam 
Inclusive Design A Universal Need, (2012), menjelaskan terminologi inclusive design atau desain yang 
inklusif mempunyai dasar pemikiran yang sama yaitu desain yang memfasilitasi bagi semua orang 
tanpa terkecuali, khususnya penyandang disabilitas. Sementara prinsip perancangan aksesibilitas 
yang dipublikasikan oleh UNESCAP (1995), dalam Harry Kurniawan, 2013, menyatakan bahwa 
prinsip perencanaan dan perancangan aksesibilitas adalah dimana sebuah fasilitas benar-benar dapat 
bekerja dengan baik bagi semua orang; apabila memberikan kesempatan bagi semua orang baik 
penyandang disabilitas ataupun lansia untuk bermobilitas dengan baik, untuk mengakses semua 
tempat dan fasilitas, dan memberikan kesempatan untuk berbaur menjadi satu dengan semua orang 
tanpa rasa rendah diri dan juga direndahkan; (b) Variabel Penelitian; Banyak teori dan konsep yang 
dikemukakan oleh para ahli untuk dijadikan landasan penelitian terkait jalur pedestrian dalam 
lingkungan binaan, skema pada gambar: 1, diantara teori-teori tersebut adalah teori inklusifitas atau 
Inclusive Design yang digunakan sebagai pendekatan dalam penelitian ini. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar: 1  Landasan Teori Elemen-elemen Penelitian 

Sumber : Analisis, 2014 

 

Dalam teori inklusifitas oleh Burton, Elizabeth, (2006), Inclusive Urban Design Streets For Life, 
dibahas 6 variabel yang menjadi parameter dalam suatu penelitian yaitu; familiarity, legibility, 
distinctiveness, accessibility, comfort, safety, tetapi setelah melalui proses kajian dan penyederhanaan 
maka 3 variabel yaitu; accessibility, comfort, dan safety merupakan rangkuman dan penggabungan 
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dari beberapa variabel yang akan digunakan dalam penelitian terhadap jalur pedestrian. Penjelasan 
masing-masing dari variabel tersebut berdasarkan rumusan dari berbagai sumber adalah sebagai 
berikut : (a) Keterjangkauan (Accessibility); Yaitu jalur yang mempunyai derajat kemudahan untuk 
dijangkau atau diakses, diantara indikator aksesibilitas adalah sejauh mana jalur pejalan kaki tersebut 
memungkinkan bagi orang tua dan penyandang disabilitas untuk mencapai, menggunakan dan 
berjalan sampai ke tempat tujuan mereka, atau ke tempat yang mereka ingin kunjungi, meskipun 
mereka mempunyai ke tidaksempurnaan secara fisik, indera ataupun mental; (b) Kenyamanan 
(Comfort) ; Kenyamanan mengacu pada sejauh mana jalan atau jalur pejalan kaki memungkinkan 
orang untuk mengunjungi tempat-tempat tujuan mereka tanpa ada kegelisahan fisik atau mental 
dalam menikmati kondisi diluar rumah. Jalur yang tenang, ramah dan dengan fasilitas layanan yang 
dibutuhkan oleh disabilitas dan orang yang mengalami ketidakmampuan fisik baik sementara atau 
permanen, khususnya pejalan kaki; (c) Keamanan (Safety); Terkait dengan faktor keamanan dan 
keselamatan pejalan kaki mengacu pada sejauh mana jalur memungkinkan orang untuk 
menggunakan, menikmati dan bergerak di sekitar bagian luar lingkungan tanpa takut tersandung atau 
jatuh, diserang, dan berada pada jalur yang terpisah dari sepeda juga kendaraan.  

METODE PENELITIAN 

Metode kualitatif, yaitu metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna pada permasalahan 
sosial atau kemanusiaan dipakai dalam penelitian ini, dengan cara seperti mengajukan pertanyaan, 
dan mengumpulkan data-data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif 
mulai dari tema-tema khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data (Creswell, 2007). 
Penelitian kualitatif berusaha mengkonstruksi realitas dan memahami makna dengan cara 
pengumpulan data dari berbagai sumber informasi, observasi lapangan melakukan intervieu, dan 
kuesioner terhadap responden, yaitu pejalan kaki. Fokus yang menjadi tema utama dari penelitian 
adalah inklusivitas jalur pedestrian di sekitar kawasan kampus UMS jalan Ahmad Yani, Pabelan, 
Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah dengan deliniasi kawasan penelitian sebagai berikut; (1) Bagian 
Utara/section 3: penggal Jalan Menco Raya; (2) Bagian Tengah (Utara-Selatan) /section 2: penggal 
Jalan Garuda Mas; (3) Bagian Selatan/section 1: penggal Jalan Ahmad Yani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 : Deliniasi Kawasan Kampus UMS 

Sumber: Analisis, 2014 

 

Dengan pendekatan teori inklusivitas pada jalur pedestrian, maka beberapa variabel atau elemen-
elemen penelitian yang digunakan sebagai pendekatan dan tolok ukur yang digunakan, berdasarkan 
hasil analisis adalah sebagai berikut : 

 

Tabel .1 Elemen-Elemen Penelitian 

VARIABEL INDIKATOR PARAMETER URAIAN 

A. ACCESSIBIL

ITY 

KETERJANG 

KAUAN 

- Elemen material  

- Guiding blok 

Keterjangkauan, yaitu: 

- Permukaan jalur pedestrian harus stabil, kuat, tahan cuaca, 

bertekstur halus tetapi tidak licin. 

- Jalur mudah dicapai oleh semua kalangan dengan berjalan 

kaki termasuk difabel dan lanjut usia/disabilitas 

- Terdapat guiding blok di sepanjang jalur 

- Terdeteksi oleh tuna netra yang menggunakan tongkat 
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VARIABEL INDIKATOR PARAMETER URAIAN 

KETERHUBU 

NGAN 

- Elemen 

kemenerusan jalur 

- Dimensi/ukuran 

 

 

Keterhubungan jalur: 

- Menghubungkan dengan fasilitas publik, diantaranya: ruang 

terbuka, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, pertokoan, 

jalur transportsi. 

- Terdapat fasilitas penyeberangan di setiap persimpangan. 

- Terdapat ram (ramp) pada setiap tanjakan, persimpangan 

jalur, memasuki entrance bangunan, dan titik-titik 

penyeberangan. 

- Ram Memiliki derajat kemiringan yang sesuai standar 

kenyamanan (1:12) 

- Jalur harus menerus, menghubungkan dari titik satu ke titik 

lainnya atau tidak terputus-putus 

- Jalur cukup lebar, zona yang digunakan untuk pejalan kaki di 

jalan lokal dan jalan kolektor minimal adalah 1,2 m, jalan 

arteri dan jalan utama 1,8 m. Ruang tambahan diperlukan 

untuk tempat pemberhentian dan halte bus dengan luas 1,5 

m x 2,4 m 

B. COMFORT KENYAMANAN - Elemen vegetasi 

- Elemen tempat 

istirahat 

Kenyamanan jalur: 

- Terdapat elemen vegetasi yang mampu melindungi dari 

panas matahari langsung dan hujan 

- Menyediakan tempat duduk (bangku jalan) di bagian tepi 

jalur, jarak antar tempat duduk yaitu 10 m 

- Jalur bebas dari penghalang diantaranya oleh: box telephon, 

box hydrant, tiang listrik, baleho, dan PKL. 

- Jalur hijau terletak antara jalur pejalan kaki dan jalur 

kendaraan atau jalur khusus RTH 

KELENGKAPAN - Kelengkapan 

furniture 

- Signage 

 

Kelengkapan jalur: 

- Tersedia fasilitas seperti; drainase, lampu penerangan, 

bangku jalan, tempat sampah, marka dan perambuan, 

papan informasi, halte/shelterbus dan lapak tunggu, 

- Adanya rambu-rambu penanda dengan desain sederhana, 

informatif dan tidak membingungkan. 

- Dalam satu (1) rambu terdapat 1 informasi. 

- Rambu-rambu diletakkan di lokasi strategis publik dalam 

sudut pandang yang nyaman. 

- Rambu penanda dari material yang aman dan tidak 

menyilaukan. 

C. SAFETY  PENERANGAN - Lampu jalan Penerangan jalur: 

- Lampu penerangan diletakkan pada jalur amenitas.  

- Terletak setiap 10 meter dengan tinggi maksimal 4 meter. 

- Bahan yang digunakan adalah bahan dengan durabilitas 

tinggi seperti metal & beton cetak yang aman dan tahan 

cuaca. 

- Tidak terdapat spot-spot gelap, semak-semak yang memicu 

tindak kriminal. 

KETERLINDU 

NGAN 

- Elemen pengaman  

 

Keterlindungan jalur: 

- Jalur pejalan kaki lebih tinggi dari jalur lalu lintas kendaraan 

dan jalur hijau yaitu < dari radius ban mobil (26-38 cm) 

- Jalur pejalan kaki terpisah dari jalur lalu lintas kendaraan dan 

jalur hijau. 

- Jaringan drainase tidak boleh mengganggu permukaan 

ruang pejalan kaki 

- Terdapat pagar pengaman, curb tepi pengaman, dan railing 

pada tanjakan. 

 

Dari elemen-elemen penelitian tersebut digunakan sebagai dasar untuk menyusun kuesioner 
terhadap responden yang terdiri dari civitas akademika dan non civitas akademika, dengan 
menggunakan metode Likert. Dalam penelitian ini digunakan 5 skala penilaian pilihan jawaban yaitu : 
Tidak baik = 1; Kurang baik = 2; Cukup baik = 3; Baik = 4; dan Sangat baik = 5. 
Dari interval nilai yang diperoleh kemudian dikonversikan kedalam skala kriterium, interval skala 
penilaiannya adalah; tidak baik 0-20, kurang baik 21-40, cukup baik 41-60, baik 61-80 dan sangat baik 
81-100.  
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PEMBAHASAN 

Terdapat 3 penggal jalan atau section di kawasan kampus UMS sebagai obyek penelitian tentang jalur 
pedestrian. Ke tiga jalan tersebut merupakan jalur utama dan berfungsi sebagai gerbang kampus, 
dimana masing-masing jalan mempunyai kelas jalan yang berbeda dengan karakteristik jalur pedestrin 
yang juga berbeda. Berikut identifikasi ke 3 jalur pedestrian disekitar kawasan kampus UMS: 
(a)Section 1 : Jalan Ahmad Yani, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar : 3. Penggal Jalan Ahmad Yani, Sekitar Kampus UMS, Kartasura, Sukoharjo. 

Sumber: Analisis, 2015 

 

Penggal Jalan Ahmad Yani, Kartasura, adalah ruang jalan yang membujur dari arah Timur-Barat 
merupakan kelas jalan primer yaitu jalan penghubung antar kota sekaligus antar propinsi. Pada 
penggal jalan Ahmad Yani khususnya sekitar gerbang utama kampus UMS yang merupakan area 
amatan, aktivitas ruang jalan ini selalu ramai-padat oleh mobil dan kendaraan bermotor seperti 
tampak pada gambar 3 diatas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar : 4. Identifikasi Jalur Pedestrian di Penggal Jalan Ahmad Yani, Kartasura, Sukoharjo. 

Sumber: Analisis, 2015 

 

Pada beberapa spot penggal jalan A.Yani Kartasura terdapat fasilitas jalur pedestrian, sesuai amatan 
jalur pedestrian terdapat pada sisi utara jalan, terbuat dari material paving blok segiempat, kondisi 
jalur bergelombang dan berlubang, ketinggian jalur pedestrian rata dengan permukaan jalan, banyak 
pengendara sepeda motor sering melintas naik ke jalur pedestrian  untuk menghindari kemacetan, 
selain itu karena jalur pedestrian tersebut berbatasan langsung dengan muka pertokoan maka jalur 
tersebut merupakan tempat parkir bagi pengunjung toko. Jalur ini terhubung langsung dengan halte 
bus, mempunyai beda ketinggian yang tipis dengan badan jalan jalur pedestrian tersebut terlihat kotor 
penuh sampah, lebar jalur sekitar 2m dan terdapat pot tanaman dari material buis beton yang tidak 
terawat sekaligus menghalangi aktifitas pedestrian. Selain itu dibagian tertentu jalur pedestrian 
mengalami penyempitan jalur sehingga mempunyai lebar hanya sekitar 50 cm yang juga 
dimanfaatkan oleh pedagang angkringan untuk berjualan. 

 

Pada sisi Selatan jalan Ahmad Yani tidak teridentifikasi adanya jalur pedestrian, pada gambar 4. 
Identifikasi jalur pedestrian sebelah selatan, fasilitas jalur pedestrian disisi selatan jalan Ahmad Yani 
berakhir pada area tangga turunan jembatan penyeberangan yang menghubungkan sisi selatan dan 
sisi Utara jalan. Fasilitas jembatan penyeberangan yang ada sudah mulai rusak dan terdapat banyak 
lubang karena korosi, sebagian baja bergelombang, karena sampah dan bau yang tidak sedap pada 
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jembatan penyeberangan menyebabkan pejalan kaki lebih memilih menerobos lalu lintas untuk 
menyeberang jalan; (b)Section 2 : Jalan Garuda Mas, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Gambar : 5. Identifikasi Ruang Jalan di Penggal Jalan Garuda Mas, Kartasura, Sukoharjo 

Sumber: Analisis, 2015 

 

Penggal jalan Garuda Mas adalah jalur jalan yang membujur dari arah Selatan ke arah Utara, selain 
jalan utama memasuki kawasan kampus UMS jalan Garuda Mas berfungsi sebagai jalan sekunder 
penghubung antar kawasan atau sebagai jalan lintasan. Aktivitas lalu lintas di jalan Garuda Mas 
terklasifikasi padat, dan akan terjadi kemacetan di jalur jalan tersebut pada saat jam puncak aktivitas. 
Lalu lintas di jalur jalan Garuda Mas di dominasi oleh motor, mobil pribadi, dan taksi sabagai 
transportasi publik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar : 6. Identifikasi Jalur Pedestrian Sisi Barat dan Sisi Timur Penggal Jalan Garuda Mas,  

Kartasura, Sukoharjo 

Sumber: Analisis, 2015 

Jalur pedestrian yang ada di section 2 atau depan area kampus II UMS seperti halnya di depan 
kampus I, terbuat dari material paving blok segienam, lebar jalur sekitar 2m dengan kondisi fisik 
bergelombang dan tidak rata, ketinggian jalur dari muka jalan sekitar 25cm, di tengah-tengah jalur 
terdapat pohon-pohon peneduh sebagai greenbelt kawasan. Selain itu ditengah jalur juga terdapat 
gardu listrik, tiang telephon, dan kotak telephon. Keberadaan jalur pedestrian berakhir di perempatan 
antara jalan Garuda Mas dengan jalan Muria yang merupakan batas area kampus II.  
 

Pada gambar 6. di atas, jalan Garuda Mas dimulai dari perempatan kampus II ke arah selatan hingga 

gerbang kampus didominasi oleh bangunan komersial yang tidak terdapat jalur pedestrian. Fasilitas 

jalur pedestrian teridentifikasi setelah gerbang kampus dan terhubung sampai dengan jalan Ahmad 

Yani sisi Utara; (c)Section 3 : Jalan Menco Raya, Kasrtasura, Sukoharjo, Jawa Tengah 
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Gambar : 7. Penggal Jalan Penggal Jalan Menco Raya, Kartasura, Sukoharjo. 

Sumber: Analisis, 2015 

 

Penggal jalan Menco Raya adalah jalan sekunder penghubung antar kawasan dan sebagai jalur 
lintasan. Membujur dari arah Barat ke Timur, sebagai jalur alternatif memasuki kawasan kampus II 
UMS yaitu gerbang Utara, jalur jalan yang berada disisi Utara kampus II UMS ini berbatasan langsung 
dengan komplek Pondok Pesantren Assalam dan jalur penghubung dengan fasilitas pubik lainnya 
yaitu pasar tradisional Gonilan. Sebagai jalur lintasan jalan Menco Raya terdiri dari 2 jalur berlawanan 
arah dengan lebar ruang jalan sekitar 4m sangat sempit bagi kendaraan yang bersisihan. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar : 8. Identifikasi Jalur Pedestrian Sisi Utara Penggal Jalan Menco Raya, Kartasura, Sukoharjo. 

Sumber: Analisis, 2015 

 

Pada penggal jalan Menco Raya sepanjang jalur amatan tidak teridentifikasi adanya jalur pedestrian, 
gambar: 8. disisi utara jalur jalan, ruang jalan berbatasan langsung dengan saluran terbuka tanpa 
adanya pengaman, sehingga membahayakan bagi pejalan kaki ataupun pengendara motor dan 
sepeda. Di jalur ini pejalan kaki bersinggungan langsung dengan kendaraan yang melintas. 
 
Pada sisi Selatan penggal jalan Menco Raya, gambar: 8. tidak teridentifikasi adanya jalur pedestrian, 
bahu jalan yang berbatasan langsung dengan dinding pagar diisi oleh pot-pot tanaman yang berlumut 
dan tertutup oleh semak-semak, sehingga jalur sisi selatan jalan terlihat kotor dan kumuh. Di sebagian 
jalur dari sisi Timur tampak perbaikan fasilitas tetapi tidak mengakomodasi kepentingan pejalan kaki, 
pot-pot tanaman terlihat berada di tengah-tengah jalur yang menghalangi dan memakan sebagian 
besar ruang jalur pedestrian. 
 
Dari hasil kuesioner maka di dapatkan hasil ketidakpuasan publik terhadap jalur pedestrian yang ada 
cukup besar. Nilai rata-rata yang diperoleh setiap variabel penelitian sesuai skala kriterium dalam 
metode Likert adalah dibawah 20% dari 100%, seperti terlihat pada grafik berikut : 
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Gambar : 9 Grafik Hasil Kuisioner Inklusivitas Jalur Pedestrian Di Sekitar Kampus UMS, Kartasura. 

Sumber: Analisis, 2015 

  

Berdasarkan hasil perhitungan nilai secara keseluruhan tingkat inklusivitas jalur pedestrian di sekitar 
kampus UMS didapatkan rata-rata nilai < 20 dimana dalam skala kriterium terkategori “tidak baik” 
atau buruk. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil kuesioner yang didapat di lapangan dan analisis yang dilakukan dari ke tiga obyek 
penggal jalur pedestrian yang ada di sekitar kampus UMS, maka kesimpulan dalam bentuk tabel 
derajat inklusif jalur pedestrian sebagai berikut: 
 

Tabel 2.  Inklusivitas Jalur Pedestrian Di Sekitar Kawasan Kampus UMS 

Sumber: Analisis, 2015 

VARIABEL ELEMEN PENELITIAN KESIMPULAN 

A. ACCESSIBILITY - Elemen material  - Elemen material kondisinya sudah rusak 

- Guiding blok - Tidak terdapat guiding blok di seluruh jalur 

- Elemen kemenerusan jalur - Tidak terdapat raam di seluruh jalur 

- Dimensi/ukuran - Dimensi jalur yang berbeda-beda dari ketinggian maupun 
lebarnya 

B.  COMFORT - Elemen vegetasi - Tidak terdapat jalur khusus vegetasi 

- Elemen tempat istirahat - Tidak tersedia bangku jalan dan tempat istirahat 

- Kelengkapan furniture - Tidak tersedia tempat sampah di seluruh jalur 

- Signage - Rambu-rambu jalan yang tersedia masih minimal 

C.  SAFETY  - Lampu jalan - Penerangan jalur yang tersedia minimal 

- Elemen pengaman  - Elemen pengaman jalur minimal 

 

Tabel uraian diatas merupakan analisis berdasarkan dari penilain tingkat kepuasan publik yang bukan 
penyandang disabilitas, hasil rata-rata yang didapatkan nilai pada setiap variabel penelitian rendah, 
sehingga dapat disimpulkan bahwa kondisi jalur pedestrian pada ke 3 obyek penelitian tidak inklusif, 
karena menyulitkan dan tidak mengakomodasi kepentingan penyandang disabilitas. 
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ABSTRACT  

The development of Manado City is seen from various aspects of life in urban areas, especially population 

growth, development of science and technology and the dynamics of various activities in it. These aspects will 

bring changes in the use of space and land in urban, urban environmental functions and changes in the 

characteristics and development of the city. Changes that occur If not take into account will result in a 

deterioration in the quality and environmental images. A way to maintain and protect the characteristics of urban 

architecture is to know and save the existing assets in urban form of artifacts of buildings and historic areas that 

can be used as urban heritage. Manado City possess a rich of buildings and historic areas that need to be known 

and acknowledged to set  as a city heritage (Urban heritage). Manado City still shows its characteristics and 

identity as a city that ever visited by Europeans (English, Dutch, Portuguese and Spanish). In the context of 

preservation and conservation of cities containing historical value, the determination of buildings and historic 

areas of a city is very significant and important. This paper evaluates the buildings and historic areas in Manado 

City with in the context of preservation and conservation of the city. The research variables used are buildings 

and areas that have cultural and historical values while the method used is qualitative research with photo 

interpretation (visual recording and documentation), in-depth interviews and perception approaches of people 

living in the city of Manado. Result shows few buildings and historical sites identified in this research possess 

cultural and historical values as urban heritage. Qualittatively, several historic buildings are unfamiliar to the 

society, given the fact that the local government is lack of actions in preserving the city‟s urban artefacts and 

historic sites.  

 

ABSTRAK  

Perkembangan kota Manado dilihat dari berbagai aspek kehidupan di dalam perkotaan terutama pertumbuhan 

penduduk, perkembangan iptek dan dinamika berbagai kegiatan di dalamnya. Aspek-aspek tersebut akan 

membawa perubahan dalam pemanfaatan ruang dan lahan di perkotaan, fungsi lingkungan perkotaan dan 

perubahan karakteristik dan perkembangan kotanya. Perubahan yang terjadi jika dibiarkan akan berakibat 

terhadap penurunan kualitas dan citra lingkungan. Kota Manado memiliki kekayaan  bangunan dan  kawasan 

bersejarah yang perlu diketahui untuk ditetapkan sebagai pusaka kota. Kota Manado masih menunjukkan 

karakteristik dan identitasnya sebagai kota yang pernah didatangi bangsa Eropa . Di dalam konteks preservasi 

dan konservasi kota-kota yang mengandung nilai sejarah, penentuan bangunan dan  kawasan bersejarah pada 

sebuah kota sangat signifikan dan penting. Paper ini mengevaluasi bangunan-bangunan dan kawasan bersejarah 

yang ada di Kota Manado dalam rangka preservasi dan konservasi kota.  Variabel yang penelitian yang 

digunakan adalah bangunan dan kawasan yang memiliki nilai-nilai budaya dan bersejarah sedangkan metoda 

yang digunakan adalah  riset kualitatif dengan melakukan interpretasi foto (rekaman visual dan dokumentasi), 

wawancara mendalam dan pendekatan persepsi masyarakat yang  tinggal di kota Manado. Hasil penelitian 

menunjukkan beberapa bangunan dan kawasan sejarah yang diidentifikasi dalam penelitian ini memiliki nilai 

signifikan sebagai warisan pusaka kota. Secara kualitatif, beberapa bangunan bersejarah belum/kurang  dikenal 

masyarakat kota, mengingat kenyataan bahwa pemerintah kota kurang melakukan tindakan untuk melestarikan 

artefak urban kota dan lokasi bersejarah. 

Kata Kunci: Bangunan Peninggalan, Kawasan Bersejarah, Urban Heritage, Preservasi, Konservasi, Manado 

 

PENDAHULUAN  

Kota Manado dengan sejarah kota yang terus berkembang hingga sekarang banyak mengalami 
perubahan budaya serta peradaban. Perubahan lansekap kota mengindikasikan terjadinya perubahan 

mailto:cynthia.wuisang@unsrat.ac.id
mailto:frits_ops@yahoo.com
mailto:faizah_mastutie24@yahoo.co.id
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aktifitas dan perubahan pola hidup masyarakat yang secara umum dapat mengindikasikan telah 
terjadi perubahan budaya.  

Bentuk tinggalan bersejarah yang ada tidak lepas dari masuknya berbagai macam kebudayaan 
bangsa-bangsa luar, seperti bangunan yang khas dengan gaya arsitektur yang tersebar di beberapa 
kawasan yang memiliki nilai dan pengaruh sejarah yang kuat.  

Pengamatan awal di Kota Manado menunjukkan bahwa eksistensi artefak, bangunan Lama (tinggalan 
bangsa-bangsa luar) dan  kawasan yang merupakan bagian dari sejarah kota Manado terancam 
kehilangan identitas budayanya dan terancam oleh penghilangan, pembongkaran dan pengantian 
dengan bangunan baru, dan adanya perubahan struktur tata ruang kota.  Hal ini tentu menimbulkan 
kekuatiran akan lenyapnya jati diri dan identitas bangunan dan kotanya yang berarti lenyapnya 
kesinambungan masa lalu-masa kini dan masa datang. 

Salah satu cara dalam mempertahankan dan memproteksi karakteristik kota Manado adalah dengan 
mengetahui terlebih dahulu aset-aset yang ada dalam perkotaan berupa artefak bangunan-bangunan 
dan kawasan bersejarah yang dapat dipertahankan sebagai pusaka kota (Urban Heritage).  

Upaya-upaya konservasi bangunan yang mengandung nilai sejarah, penentuan bangunan dan  
kawasan bersejarah pada sebuah kota sangat signifikan dan penting. Oleh karena itu kajian dan 
evaluasi bangunan dan kawasannya perlu dilakukan terlebih dahulu sebelum dilakukan strategi 
perlindungan dan penyelamatan obyek. Pengelolaan bangunan dan kawasan bersejarah merupakan 
upaya pelestarian pusaka kota yang terpadu dengan pembangunan (Martokusumo, 2010). 

Permasalahan bangunan dan kawasan bersejarah di Kota Manado masih belum dikaji karakter dan 
identitasnya sehingga pemerintah kota telah menghancurkan beberapa bangunan  bersejarah yang 
ada, yang menurut pandangan ilmu arsitektur kota seharusnya bangunan bersejarah perlu 
dipertahankan agar kota Manado memiliki identitas dan jati diri sehingga masyarakat yang tinggal di 
kota merasakan nilai-nilai positif dari keberadaan bangunan dan kawasan bersejarah tersebut.  

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan diatas maka penelitian ini mengangkat rumusan 
masalah yaitu: bangunan dan kawasan manakah yang masih eksis dan memiliki nilai kesejarahan 
yang signifikan dan berkarakteristik untuk dapat dijadikan sebagai bagian dari pusaka kota (Urban 
heritage) di Kota Manado? dan Apa strategi konservasi yang tepat sebagai perlindungan terhadap 
aset sejarah kota? 

TUJUAN PENELITIAN 

Penelitian ini memliki tiga tahap, pertama bertujuan mengkaji bangunan lama/tua dan kawasan di 
Kota Manado yang memiliki nilai sejarah (historical values) yang dilakukan dengan  mengidentifikasi 
eksistensinya melalui persepsi masyarakat, kedua  melakukan evaluasi dengan kriteria bangunan 
sejarah dan cagar budaya dan ketiga menyusun rekomendasi strategi pelestarian/konservasi. 

TINJAUAN PUSTAKA 

Bangunan Bersejarah  

Bangunan gedung  adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat 
kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas atau di dalam tanah atau air, yang berfungsi 
sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan 
keagamaan, kegiatan usaha kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus (UU No 28/2002). 
Sedangkan Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau 
benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan 
beratap” (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya). 

Undang-undang no 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, pasal 5 menyatakan bahwa benda, 
bangunan, atau struktur cagar budaya apabila memiliki kriteria atau ciri-ciri: Berusia 50 tahun atau 
lebih; Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 tahun; Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu 
pengetahuan, pendidikan, agama, dan atau kebudayaan; Memiliki nilai budaya bagi penguatan 
kepribadian bangsa; Di dalam pasal 7 juga dijelaskan bahwa Bangunan Cagar Budaya dapat a. 
Berunsur tunggal atau banyak; b.Berdiri bebas atau menyatu dengan formasi. 
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Wacana tentang pelestarian bangunan (cagar budaya) terwujud dengan adanya kesepakatan 
bersama dalam bentuk piagam pelestarian, diantaranya The Venice Charter (1964-1965), 
Rekomendasi UNESCO (1976), The Burra Charter (1979), Piagam Washington (1987), The Burra 
Carter (1981) The World Herritage Cities Management Guide (1991). Di Indonesia upaya konservasi 
diwujudkan dengan adanya Piagam Pelestarian Pusaka Indonesia (2003) sebagai upaya pengelolaan 
pusaka melalui kegiatan penelitian, perencanaan, perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan, 
pengawasan, dan/atau pengembangan secara selektif untuk menjaga kesinambungan, keserasian, 
dan daya dukungnya dalam menjawab dinamika jaman untuk membangun kehidupan bangsa yang 
lebih berkualitas.  

Dalam UU Cagar Budaya No.11 Tahun 2010, konsewrvasi adalah upaya dinamis untuk 
mempertahankan cagar budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan dan 
memanfaatkannya.Dalam perkembangannya pelestarian mencakup pemeliharaan lingkungan binaan 
termasuk bidang arsitektur. Upaya pelestarian bidang arsitektur saat ini telah mencakup kegiatan yang 
sangat luas, salah satunya lingkup bangunan dan kawasan atau lingkungan (Bani 2004 dalam 
Antariksa, 2012). Konservasi adalah terinologi dari semua kegiatan pelestarian sesuai dengan 
kesepakatan internasional yang telah dirumuskan dalam piagam tersebut. Pelestarian sebagai 
konservasi adalah upaya untuk melestarikan melindungi serta memanfaatkan sumber daya suatu 
tempat, sehingga pelestarian merupakan suatu upaya untuk melindungi dan menjaga bangunan dan 
lingkungan dari kerusakan ataupun mencegah terjadinya kerusakan sehingga makna kulturalnya yang 
mengandung nilai sejarah arsitektural keindahan nilai keilmuan dan nilai sosial tetap dapat terpelihara 
untuk generasi mendatang (Danisworo, 2005 dalam Antariksa, 2012).   

Lingkup pelestarian dapat dibedakan atas desa dan kota kecil bersejarah (Umaternate dkk, 2016); 
kawasan bersejarah dalam kota besar; kota bersejarah; dan kelompok bangunan bersejarah. Pada 
kawasan kota objek dan lingkup pelestarian digolongkan antara lain: a. Satuan Areal, yaitu berwujud 
sub wilayah; b. Satuan Pandang atau View, berupa aspek visual yang memberikan bayangan metal 
(image) antara lain, path, edge, node, district, dan landmark; dan c. Satuan Fisik, berwujud bangunan, 
sederetan bangunan, bahkan unsur bangunan seperti struktur, ornamen dan lainnya. Dari beberapa 
lingkup objek pelestarian yang termasuk dalam bidang kajian arsitektur adalah pelestarian baik dalam 
lingkup areal maupun fisik yang berwujud bangunan atau kawasan bangunan dengan melihat  unsur 
pembentuk bangunan. 

Klasifikasi Pelestarian 

Pelestarian bangunan lama merupakan sebuah pendekatan yang strategis dalam pembangunan kota. 
Salah satu strategi adalah dengan pelaksanaan insentif dan disinsentif pelestarian bangunan. Di 
Indonesia, terdapat beberapa bentuk insentif dan disinsentif yang telah dicantumkan dalam peraturan  
pelestarian  bangunan  (Undang-undang No.11 tahun  2010 tentang Benda Cagar Budaya, PP No.10 
tahun 1993 tentang pelaksanaan Undang-undang No 5 tahun 1992, dan Kepmendikbud 
No.062/U/1995, No.063/U/1995, dan No.064/U/1995). Macam–macam pelestarian yang mungkin 
dilakukan pada bangunan lama antara lain:  

Preservasi: Adalah tindakan dalam mendukung keberadaan bentuk asli, keutuhan material 
bangunan/struktur, serta bentuk tanaman yang ada dalam tapak.  

Rehabilitasi/Renovasi: Membuat bangunan lama berfungsi kembali dengan perubahan-perubahan 
dapat dilakukan sampai batas-batas tertentu, agar bangunan dapat beradaptasi terhadap lingkungan 
atau kondisi sekarang atau yang akan datang. Adalah sebuah proses mengembalikan obyek agar 
berfimgsi kembali, dengan cara memperbaiki agar sesuai dengan kebutuhan sekarang, seraya 
melestarikan bagian-bagian dan wujud-wujud yang menonjol (penting) dinilai dari aspek sejarah, 
arsitektur dan budaya.  

Konservasi: Memelihara dan melindungi tempat-tempat yamg indah dan berharga, agar tidak hancur 
atau berubah sampai batas-batas yang wajar dengan menekankan pada penggunaan kembali 
bangunan lama, agar tidak terlantar. Apakah dengan menghidupkan kembali fungsi lama, ataukah 
dengan mengubah fungsi bangunan lama dengan fungsi baru yang dibutuhkan.  

Rekonstruksi: Adalah tindakan suatu proses mereproduksi dengan membangun baru semua bentuk 
serta detil secara tepat, sebuah bangunan yang telah hancur/hilang, serti tampak pada periode 
tertentu. - Yaitu suatu kegiatan penyusunan kembali struktur bangunan yang rusak/runtah, yang pada 
umumnya bahan-bahan bangunan yang asli sudah banyak yang hilang.  
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METODE PENELITIAN 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengevaluasi fenomena yang terjadi pada 
bangunan bersejarah dan secara kualitatif (Creswell, 2008) dan deskriptif, (Groat & Wang, 2002), 
dilakukan “character appraisal” terhadap bangunan melalui Interpretasi foto, dan teknik Kuesioner dan 
Wawancara. Metode ini memberi informasi yang lebih detail mengenai persepsi responden terhadap 
eksistensi bangunan. Pertanyaan wawancara akan ditranskripkan dan dideskripsikan secara verbal. 
Pengumpulan data dilakukan melalui survei, observasi bangunan dan Dokumentasi terhadap 
bangunan lama di Kota Manado 

 

.  
  
 
 
 
 
Alur penelitian disajikan pada bagan berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2. Sebaran Bangunan dan 
Kawasan Bersejarah di Kota Manado 
Sumber: Penulis, 2017; Modifikasi peta RP2KP 
Manado 
 

Gambar 1. Peta Kota Manado 
Sumber: RTRW Kota Manado 2014-2034 
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Isu Utama: 

1. Bangunan dan kawasan tertentu masih eksis dan memiliki signifikansi kesejarahan 

2.Ancaman kehilangan identitas kota dengan adanya pembiaran dan penanganan yang 

kurang/belum tepat terhadap bangunan tinggalan sejarah 
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Metodologi Penelitian 
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(State of the Art) 

(3) Rekomendasi Penyusunan Strategi Konservasi Bangunan 
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(Publik dan Privat) 

Interpretasi Foto 

(1) Pendekatan Persepsi Masyarakat (Bottom Up) 

Gambar 3. Alur Penelitian 
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Interpretasi foto berupa pengamatan secara visual yang dilakukan oleh responden (masyarakat kota) 
dengan melihat, mengamati, dan memberikan interpretasi terhadap bangunan didalam foto. 
Responden yang dapat mengenali bangunan yang terdapat didalam foto secara tepat, disimpulkan 
sebagai bangunan yang memiliki identitas yang jelas didalam persepsi responden. Jawaban 
responden juga sangat penting jika mereka mengenali bangunan tersebut. Responden untuk 
interpretasi foto dipilih secara acak di 11 kecamatan di Kota Manado, masing masing 4-5 informan 
dengan kategori usia 15-24; 25-59; 60 ke-atas. Penulis juga melakukan wawancara terhadap 
Pemerintah kota Manado dan sebagian tokoh masyarakat. Wawancara dilakukan terhadap 10 orang 
informan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Teknik analisis dilakukan melalui analisis deskriptif-kualitatif terhadap hasil interpretasi foto bangunan 
bersejarah dan hasil kuesioner yang bertujuan meminta pendapat masyarakat kota Manado terhadap 
eksistensi Bangunan dan Kawasan Bersejarah yang masih ada dipakai untuk mengevaluasi dan 
menganalisa secara kualitatif bangunan-bangunan dan kawasan bersejarah dalam rangka usulan 
strategi konservasi  bangunan sebagai pusaka kota.  Variabel yang penelitian yang digunakan adalah 
bangunan dan kawasan yang memiliki nilai-nilai budaya dan bersejarah dengan pendekatan persepsi 
masyarakat yang  tinggal di kota Manado. penilaian bangunan mengacu pada kriteria penilaian 
bangunan cagar budaya (Snyder & Catanese, 1979). Melalui Kuesioner Penilaian/interpretasi 
bangunan bernilai sejarah dilakukan terhadap 100 orang responden yang dipilih secara random di 11 
Kecamatan, dengan menjawab 6 pertanyaan tertutup (closed ended questions), diikuti pertanyaan 
terbuka (Open Ended). Berikut adalah Hasil Olah data kuesioner: 

Tabel 1. Hasil Kajian Kuesioner 
Sumber: Hasil Analisis, 2017 

 
Pertanyaan Kuesioner 

 

    
    Kuantifikasi Jawaban  
            Responden 

          
Deskripsi Persepsi Responden 

Pengetahuan  tentang 
bangunan-bangunan atau 
kawasan yang memiliki 
nilai 
sejarah yang ada di Kota 
Manado 

100 % Responden menjawab 
mengetahui adanya 
bangunan yang bersejarah di 
Kota Manado 

Responden mengenali beberapa bangunan 
dan kawasan bersejarah di Pusat Kota Tua 
seperti Gudang Belanda, Kampung Arab 
dan Kampung China, Gereja Sentrum, Tugu 
PD-II, Bioskop Benteng, Klenteng dan 
Gedung Juang 45. 

Nilai pentingnya 
Bangunan dan Kawasan 
bersejarah 
bagi masyarakat 

99 responden atau 99 % 
menjawab penting dengan 
latar belakang alasan 
berbeda. 

Nilai penting bagi masyarakat adalah 
sebagai pengingat masa lalu, memori 
budaya masyarakat dahulu, agar nilai 
sejarah tidak hilang, agar generasi muda 
mengetahui sejarah dan menghargainya, 
sebagai ikon pariwisata kota, dan 
mengetahui perkembangan kota 

Pengetahuan Kondisi fisik  
bangunan dan kawasan  
bernilai sejarah 

 

38 responden (38%)  
menjawab Kurang Baik; 56 
resp (56%) menjawab baik 
dan 6 (6%) orang Tidak Tahu 

Sebagian besar masyarakat mengetahui 
kondisi secara fisik bangunan 
tua/bersejarah dari aspek perawatan 
bangunan seperti: bangunan terlihat kumuh, 
tidak di cat, perawatan tidak jelas dan tidak 
enak dipandang. 

tindakan yang tepat untuk  
meningkatkan eksistensi  
bangunan dan kawasan  
yang bernilai sejarah  

 

94 Responden (94%) 
Menjawab pemugaran; 
14 orang (14%) menjawab 
renovasi dan 4 orang(4%) 
menjawab perbaikan 
kawasan. 

Masyarakat menilai perlu adanya tindakan 
pemugaran renovasi dan perbaikan 
terhadap bangunan-bangunan tertentu dan 
kawasan agar dapat dimanfaatkan secara 
ekonomi dan sosial. 

Pengetahuan upaya 
pemerintah  
untuk menyelamatkan  
bangunan bersejarah 

 

68 resp menjawab tidak tahu; 
26 rsp belum pernah melihat 
atau mendengar upaya 
penyelamatan bgnan; 6 resp 
menjawab pernah 

Tindakan yang telah dilakukan pemerintah 
Kota hanya pada berbaikan fisik bangunan 
berupa pengecatan dinding (khususnya 
pada Bangunan Gereja GMIM Sentrum) 

Saran terkait keberadaan 
bangunan dan kawasan 
bersejarah yang masih 
ada 

Semua responden (100%) 
memberikan yang  saran 
yang lebih spesifik 

Responden menyarankan perlu adanya 
pelestarian dan perlindungan, dan 
anggarannya dikelola, perlu diperindah, perlu 
aturan jelas 
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Interpretasi Foto 

Interpretasi melalui foto adalah salah satu analisis kualitatif untuk mendapatkan persepsi masyarakat 
terhadap bangunan dan kawasan bernilai sejarah di Kota Manado. 

Berdasarkan keberadaan 9 bangunan publik dan 3 kawasan yang signifikan ditanyakan kepada 50 
orang  responden dengan kategori  30 laki-laki  dan 20 Perempuan dan klasifikasi usia  20-40, 41-60, 
61-80. Setiap responden diperlihatkan foto yang tidak memiliki keterangan/informasi.  

Pengenalan bangunan secara fisik (bentuk, arsitektur dan fungsi) didapat melalui pengalaman indra 
dan psikologi (ingatan yang kuat atau kolektif memori terhadap tempat atau bangunan. Hasil 
interpretasi responden dikuatifikasikan dalam Tabel berikut: 

Tabel 1. Interpretasi Responden terhadap 9 Bangunan dan 3 Kawasan Bersejarah di Kota Manado 
Sumber: Hasil Analisis, 2017 

Nama Bangunan/Kawasan Interpretasi Responden 

 
 

 Gedung Minahasa Raad.   

Delapan orang mengenal bangunan ini sebagai 
bangunan Pemerintahan Minahasa di masa lalu. 
16/50 atau 32% orang mengenal bangunan ini. 
Sedangkan 34 orang atau 68% responden tidak tahu 
atau tidak mengenal bangunan ini. 

 
 

Kelenteng Ban Im Kiong.  
Semua responden , 50 orang (100%) mengenal 
bangunan ini sebagai bangunan Kelenteng tua yang 
sudah ada sebelum masa Kolonial Belanda, yang 
sekarang setiap tahun diadakan kegiatan Cap Go 
Meh menjelang perayaan Tahun Baru China/ Imlek 

 
 

Ex-Bioskop Star.  
Delapa belas mengenal bangunan ini sebagai 
bangunan Bioskop yang populer di masa Kolonial 
Belanda. 18/50 atau 36% orang mengenal bangunan 
ini. Sedangkan 32 orang atau 64% responden tidak 
tahu atau tidak mengenal bangunan ini. 

 
 

Ex-Bioskop Benteng.  
Dua puluh enam orang mengenal bangunan ini 
sebagai bangunan Bioskop di pusat kota lama. 26/50 
atau 52% orang mengenal bangunan ini. Sedangkan 
24 orang atau 52% responden tidak tahu atau tidak 
mengenal bangunan ini. 3 orang pernah 
menggunakannya. 

 

RTP Taman Kesatuan Bangsa.  
Semua Responden 50 orang (100%) mengenal 
kawasan ini sebagai Taman Kesatuan Bangsa yang 
berada di pusat kota tua/lama, keberadaannya dari 
zaman kolonial Belanda. Satu responden mengenal 
tempat ini tapi tidak tahu sejarahnya. Satu orang 
responden menyebut sebagai Alun-Alun Kota. 3 
orang responden  mengenalnya sebagai kawasan 
pasar 45 

 

   Gereja Katolik St. Ignatius.  
  Tiga puluh orang  (30) mengenal bangunan ini 

sebagai bangunan keagamaan (Gereja Katolik) yang 
bersebelahan dengan Persekolahan Don Bosco. 
30/50 atau 60% responden mengenal bangunan ini. 
Sedangkan 20 orang atau 40% responden tidak tahu 
bangunan ini 



Cynthia E.V Wuisang
1)
, Fritz O.P Siregar

2)
, dan Faizah Mastuti

3)
- Eksistensi Bangunan dan Kawasan Bersejarah di Kota 

Manado dan Peranannya Sebagai Pusaka Kota (Urban Heritage)     15  

 

Wawancara terstruktur (Sugiono, 2009) dilakukan terhadap 10 informan yaitu stakeholder kota 
Manado dari Bapelitbangda, Dinas Pariwisata dan BPNB Sulut-TengGo) untuk mendapatkan 
informasi terkait program pelestarian bangunan dan kawasan bernilai sejarah dan sebagian tokoh dan 
aktivis masyarakat (7 orang) dengan  rumusan 5 pertanyaan yang ajukan sbb: 1.Apa program yang 
sudah pernah dilakukan terkait konservasi bangunan dan kawasan yang bernilai sejarah di kota 
Manado? 2. Seberapa jauh usaha dan tindakan yang telah dilakukan Pemerintah Kota Manado dalam 
pemeliharaan dan pengembangan dengan total  bangunan dan kawasan bersejarah di Kota Manado? 
3. Apakah sudah ada Perda mengenai Bangunan dan Kawasan Bersejarah di Kota Manado? 4. 
Bagaimana perhatian Pemerintah terhadap Kawasan Pusat Kota Lama yang terdiri dari beberapa 
kawasan tertentu/strategis. 5. Apa rencana ke depan terhadap bangunan dan kawasan bersejarah 
yang ada di Kota Manado.  

 

Gereja GMIM Sentrum.  
Semua responden  50 orang (100%) mengenal 
bangunan ini sebagai bangunan keagamaan (Gereja 
GMIM Sentrum). Responden menyebut sebagai gereja 
tua, gereja pertama kali dibangun dan berada di pusat 
kota tua/lama.  

 

 

   

   

  

  

Tugu Perang Dunia Ke -II.  
Epat puluh enam (46) orang mengenal bangunan ini 
sebagai monumen/ Tugu Perang Dunia ke-II. atau 92% 
orang mengenal bangunan ini. Sedangkan 4 orang atau 
8% responden tidak tahu sama sekali atau tidak 
mengenal bangunan ini.  

 
 

Kantor Ex-Bank Indonesia.  

Epat puluh empat (44) orang mengenal bangunan ini 
sebagai bangunan Perbankan (Bank Indonesia) 
berlokasi di Pusat Kota (Stasiun 45) atau 88% orang 
mengenal bangunan ini. Sedangkan 6 orang atau 
12% responden tidak tahu atau tidak mengenal 
bangunan ini. 

 

Kawasan Bendar Manado.  

Semua responden 50 orang (100%) mengenal 
kawasan ini sebagai Pelabuhan Manado, pelabuhan 
pertama dan satu-satunya pelabuhan di kota 
Manado. Enam (6) responden hanya tahu 
keberadaan sebagai sarana angkutan laut, 18 
responden tahu mengenai sejarahnya (yaitu tempat 
gudang-gudang tua peninggalan Belanda). 

 

Kampung Arab.  
Tiga puluh dua (32) orang mengenal kawasan ini 
sebagai “Kampung Arab” yang “bersebelahan 
dengan “Kampung China” (Pecinan) atau 64% 
responden mengenal kawasan ini. 18 orang atau 
36% responden tidak tahu atau tidak mengenal 
kawasan ini. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Pertokoan Kampung China.  
Semua responden 50 orang  (100%) tidak 
mengenal kawasan pertokoan maupun bangunan 
ini. Satu orang tidak tahu tapi merasa familiar 
dengan bangunan dikawasan ini. 
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Hasil wawancara mengindikasikan: 1. Hanya ada program yang terkait perlindungan kawasan 
strategis Kota yang tertuang dalam RTR dan belum ada program khusus pelestarian bangunan-
bangunan bernilai sejarah; 2. Belum ada tindakan signifikan atau usaha melestarikan bangunan 
bersejarah yang ada; 3. Belum ada Perda Kota Manado terkait Pelestarian bangunan dan kawasan 
bersejarah; 4. Perhatian pemerintah lebih kepada promosi objek pariwisata dan kebudayaan 
masyarakat dan bukan pada bangunan lama/bersejarah; 5. Pemerintah kota melalui Kementrian PU 
merencanakan untuk merevitalisasi kawasan kota tua/pusat kota lama sebagai kawasan strategis kota 
namun tidak menfokuskan pada eksistensi bangunan-bangunan dala kawasan strategis yang 
diusulkan.  

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Dari hasil kuesioner terhadap 100 orang responden, 50 responden yang menginterpretasi bangunan 
melalui foto-foto dan 10  informan wawancara, stakeholder dan tokoh masyarakat membuktikan 
bahwa kota Manado masih menyisakan bangunan dan kawasan yang bernilai sejarah yang signifikan 
dijadikan sebagai urban heritage.  

Bangunan bersejarah sebagian besar berada di kawasan pusat kota tua/kota lama. Beberapa 
bangunan diklaim tidak mendapat perhatian khusus seperti Bangunan ex-Bank Indonesia, Minahasa 
Raad, Gudang-gudang tua di area Pelabuhan Manado, Ex-Bioskop Star dan Ex Bioskop Benteng dan, 
bangunan-bangunan lama di kawasan Pecinan yang besifat prifat. Masyarakat menganggap 
bangunan dan kawasan tersebut disamping memiliki keunikan masing-masing, juga sebagai bukti 
perjalanan sejarah dan perkembangn kota Manado. Beberapa bangunan mempunyai nilai sosial dan 
budaya sebagai bagian dari kolektif memory masa lalu  

Melalui hasil penelitian ini diharapkan perlu adanya dan tindakan kongkrit dari stakeholder dalam 
menjaga, melestarikan dan mengembangkan bangunan dan kawasan bernilai sejarah yang ada di 
kota Manado sebagai aset budaya yang berfungsi ekonomi, sosial dan budaya bagi masyarakat. 
Pendataan kembali bangunan baik publik dan privat (rumah tinggal) yang berusia di atas 50 tahun 
sangat direkomendasikan sebagai langkah awal dalam merumuskan kebijakan dalam bentuk perda 
bangunan bersejarah atau cagar budaya untuk kota Manado dan sebagai langkah awal dalam 
melakukan strategi konservasi.   

*Tulisan ini adalah bagian dari skim Penelitian Unggulan Unsrat (PUU) 2017 
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ABSTRACT  

Distinctive architectural style and special ornaments detail in historical buildings generally give a special 

impression for the observer. In the daylight exposure, the uniqueness of the architecture can be easily explored. 

During the night, artificial lighting takes a role in presenting the visual quality of the historic building. Artificial 

lighting has the potential to improve visual quality, but also weaken it, if is not applied properly.This research will 

explore the visual qualities of historic buildings in Simpang Lima area, Semarang include Lawang Sewu Building, 

Wisma Perdamaian,and Mandala Bhakti Museum. This area is one of the landmarks of Semarang city and the 

surrounding historic buildings have a variety of artificial lighting system on the facade. Analytical research works 

was done by comparing the visual quality of buildings in Simpang Lima area during the day and night based on 

researcher's observation and respondent’s visual perception. Significant degradation of visual quality at night is 

found throughout the study subjects. The lighting systems contribution , especially lighting techniques, luminance 

level and the choice of light color play a major role in reducing the visual quality of buildings. 

Keywords: visual quality, artificial lighting, Simpang Lima Area Semarang 

ABSTRAK  

Bangunan-bangunan bersejarah umumnya memiliki langgam arsitektur yang khas dan detail ornamen khusus 

sehingga memberikan impresi tersendiri bagi pengamat. Keunikan arsitekturnya dapat dengan mudah 

dieksplorasi pada saat terpapar cahaya di siang hari. Pada malam hari, pencahayaan buatan mengambil peran 

dalam menghadirkan kualitas visual bangunan bersejarah tersebut. Pencahayaan buatan berpotensi 

meningkatkan kualitas visual, dan sebaliknya juga dapat melemahkan bila tidak diaplikasikan dengan tepat. 

Penelitian ini akan mengeksplorasi kualitas visual bangunan-bangunan bersejarah di Kawasan Simpang Lima, 

Semarang mencakup Gedung Lawang Sewu, Wisma Perdamaian, dan Museum Mandala Bhakti. Kawasan 

tersebut menarik untuk diteliti karena merupakan salah satu landmark kota Semarang dan bangunan di 

sekitarnya memiliki variasi sistem pencahayaan buatan pada fasadnya. Analisis dilakukan dengan 

membandingkan kualitas visual bangunan di Kawasan Simpang Lima pada siang hari dan malam hari 

berdasarkan observasi di lapangan, dookumentasi objek, dan penilaian persepsi visual responden. Ditemukan 

penurunan kualitas visual pada malam hari terdapat pada seluruh objek studi yang diteliti. Kontribusi sistem 

pencahayaan buatan terutama aspek teknik pencahayaan, luminasi dan warna cahaya berperan besar dalam 

mereduksi kualitas visual bangunan.   

Kata Kunci: Kualitas Visual, Pencahayaan Buatan, Kawasan Simpang Lima Semarang  

PENDAHULUAN 

Aktivitas di luar bangunan meningkat pada saat sore dan malam hari bagi masyarakat kota. Beragam 
kegiatan sosial-budaya, olah-raga, maupun hiburan banyak dilakukan disaat jam kerja selesai. Peran 
pencahayaan buatan pada malam hari umumnya dikategorikan untuk memenuhi kebutuhan 
fungsional (bertujuan untuk kejelasan melihat berkaitan dengan aspek keamanan dan keselamatan) 
atau dekoratif (menambah nilai estetika bangunan/kawasan). Joel (2006) dikutip oleh Rankel (2014) 
menegaskan bahwa pencahayaan berperan besar untuk membentuk harmonisasi antara kebutuhan 
fungsional dan keindahan dalam konteks kota. Urban lighting, selain berpotensi untuk meningkatkan 
daya jual kawasan maupun bangunan juga dapat memberi penambahan kualitas visual pada citra 
kawasan kota di malam hari.  

Kawasan Simpang Lima merupakan salah satu citra penting untuk Kota Semarang. Simpul Tugu 
Muda dan bangunan-bangunan disekelilingnya memiliki nilai historis yang mendukung keberadaan 
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Simpang Lima. Bangunan–bangunan bersejarah di kawasan ini memiliki karakter yang khas 
melambangkan langgam arsitektur pada jamannya. Karakteristik khas pada bangunan-bangunan 
bersejarah akan membentuk suatu citra yang tidak dimiliki oleh bangunan atau kawasan lain. Ketika 
siang hari, karakteristik pada bangunan-bangunan bersejarah dapat menghadirkan citra visual yang 
kuat karena terpapar cahaya matahari yang merata. Elemen-elemen arsitektur yang diperkuat dengan 
permainan ornamen, detail dan tekstur dapat dinikmati secara utuh. Namun pada malam hari, 
diperlukan teknik khusus agar mampu menampilkan kualitas visual bangunan dengan optimal. 
Penataan pencahayaan yang baik seharusnya dapat menghadirkan kualitas visual yang sama atau 
bahkan diperkuat pada malam hari.  

Objek studi yang dipilih meliputi Gedung Lawang Sewu, Wisma Perdamaian dan Museum Mandala 
Bhakti. Ketiganya merupakan bangunan bersejarah bergaya kolonial yang memiliki orientasi ke arah 
simpul Tugu Muda dan memiliki teknik pencahayaan buatan yang berbeda pada malam hari. 
Bangunan kolonial memiliki karakteristik fasad yang khas. Menurut Ching, 1979, komponen visual 
yang menjadi objek transformasi fasad dapat diamati melalui beberapa prinsip-prinsip yang 
menekankan pengolahan geometri, simetri, kontras, ritme, dan skala/proporsi. Kekhasan bangunan 
kolonial juga dapat terlihat lewat penggunaan material (baik jenis material, warna, maupun tekstur).  
Penggunaan elemen dekoratif/ ragam hias bangunan sangat berkaitan dengan unsur estetis yang 
dapat memperindah sekaligus menampilkan karakter bangunan kolonial (Amiuza dikutip oleh 
Antariksa, 2010). Karakteristik fasad bangunan pada malam hari perlu diberi penekanan dengan 
pencahayaan. Terdapat dua aspek pencahayaan yang perlu dipertimbangkan untuk dapat 
menampilkan kedalaman bentuk, warna dan material sebuah bangunan yaitu pemilihan teknik 
pencahayaan dan pemilihan jenis lampu (dan armatur) yang tepat (Hong, 2007). Teknik pencahayaan 
yang umum digunakan untuk menerangi fasad bangunan diantaranya dengan grazing light, floodlight, 
interior light, dan outlining (Egan, 2002). 

Penelitian ini akan membandingkan kualitas visual bangunan bersejarah di Kawasan Simpang Lima 
Semarang pada siang hari dan malam hari. Data yang dikumpulkan termasuk jenis data kualitatif dari 
hasil observasi objek studi, kumpulan literatur, dan dokumentasi terkait karakteristik fasad dan sistem 
pencahayaan buatan masing-masing bangunan. Data fasad mencakup variabel komposisi fasad, 
material fasad, serta data elemen dekoratif yang terdapat pada bangunan. Variabel data sistem 
pencahayaan buatan yang diamati meliputi teknik pencahayaan fasad yang digunakan, sumber 
cahaya, serta distribusi cahaya. Kuesioner juga digunakan untuk mendapatkan data mengenai 
pendapat responden tentang perbandingan kualitas visual bangunan siang dan malam hari. Data 
persepsi ini dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner kepada 20 responden. Pemilihan 
responden terbatas pada pengunjung yang berada di kawasan Simpang Lima pada malam hari yang 
berusia dewasa. Untuk memudahkan perbandingan visualisasi, kuesioner dilengkapi foto-foto yang 
memperlihatkan fasad masing-masing bangunan siang dan malam hari. Pemilihan kata-kata yang 
digunakan dalam kuesioner diambil dari metode penelitian Manurung (2008) tentang topik sejenis. 
Teknik analisis yang digunakan termasuk jenis analisis deskriptif eksploratif dengan mengaitkan hasil 
identifikasi kualitas visual berdasarkan pengamatan di lapangan dengan hasil pengolahan data 
persepsi visual pengunjung kawasan Simpang Lima Semarang. Hasil dari analisis akan ditarik 
kesimpulan mengenai bagaimana kontribusi sistem pencahayaan buatan dalam meningkatkan 
ataupun mereduksi kualitas visual bangunan-bangunan di kawasan tersebut.  

IDENTIFIKASI KARAKTERISTIK FASAD DAN SISTEM PENCAHAYAAN BUATAN 

BANGUNAN-BANGUNAN BERSEJARAH DI KAWASAN SIMPANG LIMA, SEMARANG 

Gedung Lawang Sewu 

 

Gambar 1. Perbandingan Gedung Lawang Sewu pada Siang Hari (Kiri) dan Malam Hari (Kanan) 



Ariani Mandala
1)
, Vania Sheila

2)
 – Kontribusi Pencahayaan Buatan Terhadap Kualitas Visual Bangunan  Pada Malam Hari. 

Objek Studi: Bangunan-bangunan Bersejarah di Kawasan Simpang Lima, Semarang    19  

Sebagai bangunan sudut, gedung Lawang Sewu memiliki peran yang penting dalam konteks 
kawasan. Fasad Lawang Sewu memiliki komposisi simetris dengan entrance bangunan (bagian sudut) 
sebagai sumbu tengah. Geometri fasadnya beragam, terdapat banyak perpaduan bentuk segiempat 
dan bentuk lengkung. Irama perulangan kolom memberikan efek repetisi paling dominan pada fasad, 
dimana ritme tersebut merupakan salah satu ciri khas arsitektur kolonial pada jaman tersebut. Ciri 
khas lainnya, Lawang Sewu juga memiliki serambi depan yang dimajukan dan ternaungi sehingga 
memberikan efek kontras gelap-terang (solid-void) antara ruang dalamnya yang terbayangi dan fasad 
luarnya. Pengulangan solid-void ini mempertegas bentuk lengkung pada fasad dan menjadi framing / 
penegasan bagi setiap pintu dan jendela sehingga sesuai dengan konsep bangunannya yang memiliki 
banyak pintu. Keberadaan menara kembar pada sumbu bangunan dan ketinggian plafon yang tinggi 
menampilkan efek vertikalitas bangunan. Efek tersebut diimbangi dengan keberadaan pengulangan 
kolom pada bagian sayap bangunan sehingga memberi kesan horisontal pada fasad. Warna material 
yang digunakan dominasi cat putih dengan perpaduan warna merah bata pada atap dan coklat tuan 
pada material pintu dan jendela. Perpaduan warna tersebut memberikan kesan megah sekaligus 
hangat. Elemen dekoratif yang terdapat pada Lawang Sewu cukup banyak meliputi gable, tower, 
dormer, ballustrade, bouvenlicht, nok (hiasan atap), dan beragam ukiran hias pada fasad. Kentalnya 
ciri arsitektur kolonial pada karakteristik fasad ini menjadikan Lawang Sewu sebagai salah satu 
landmark yang populer di kawasan Simpang Lima.  

Tabel 1. Identifikasi Karakteristik Fasad Gedung Lawang Sewu 

Komposisi 

Geometri 
Komposisi geometri beragam, dominasi perpaduan bentuk 
segiempat dan bentuk lengkung 

Simetri/asimetri  Simetri 

Ritme  Repetisi ballustrade, kolom 

Skala/proporsi 
Kombinasi vertikalitas dan horisontalitas.  
Kombinasi solid-void 

Material  

Jenis material Dominasi beton dan bata plester 

Warna (tingkat refleksi) Dominasi tingkat refleksi tinggi (putih) 

Tekstur Dinding bertekstur kasar 

Elemen Dekoratif 
Gable, tower, dormer, ballustrade, bouvenlicht, nok, ragam 
ukiran hias 

Lawang Sewu telah mengalami beberapa kali renovasi, renovasi terakhir kali dilakukan pada tahun 
2015 dan diberikan pembaharuan sistem pencahayaan untuk meningkatkan keindahan bangunan 
pada malam hari. Teknik yang digunakan merupakan kombinasi grazing light, floodlight, dan interior 
light. Jenis lampu yang digunakan didominasi dengan lampu halogen dan LED dengan warna cahaya 
warm white (putih kekuningan).  

Tabel 2. Identifikasi Sistem Pencahayaan Buatan Gedung Lawang Sewu 

Teknik 

Pencahayaan 

Buatan 

Grazing Dominan digunakan pada serambi depan 

Floodlighting Digunakan pada bagian menara dan dasar bangunan 

Interior Lighting Digunakan pada bagian entrance 

Sumber cahaya  

Jenis lampu Dominan lampu halogen dan LED 

Jenis armatur Dominan lampu sorot dan downlight 

Warna cahaya Putih kekuningan 

Distribusi cahaya 
Blob (wide/narrow) Digunakan pada lampu sorot (distribusi lebar)  

Diffuse  Dominan digunakan pada serambi depan 

 

Wisma Perdamaian 

Gambar 2. Perbandingan Wisma Perdamaian pada Siang Hari (Kiri) dan Malam Hari (Kanan) 

Wisma Perdamaian memiliki fasad yang simetris asimetris dengan fokus pada entrance di bagian 
tengah bangunan. Massa dari wisma perdamaian sendiri terbagi menjadi tiga bangunan yang 
berbeda, namun ketika disejajarkan maka fasad bangunan memiliki kesamaan elemen dan menjadi 
suatu kesatuan yang saling melengkapi. Prinsip geometri didominasi oleh bentuk segi empat dengan 



20    Seminar Nasional Arsitektur dan Tata Ruang (SAMARTA), Bali-2017, ISBN 978-602-294-240-5 

sedikit aksentuasi bentuk lengkung. Salah satu ciri khas arsitektur kolonial adalah serambi depan 
pada bagian pintu masuk dimana pada Wisma Perdamaian terdapat pada setiap bangunannya. Hal ini 
memberikan kontras gelap akibat pembayangan dari serambi tersebut. Fasad bangunan Wisma 
Perdamaian juga memberikan pengulangan ritme kolom. Sama seperti langgam arsitektur kolonial 
pada umumnya, Wisma Perdamaian didominasi oleh dinding warna putih dengan elemen pintu dan 
jendela kayu yang berwarna coklat. Hal ini memberi kesan hangat pada karakter bangunan dan 
sesuai dengan fungsinya yang dibuka untuk publik. Bagian serambi depan memiliki skala yang cukup 
tinggi apabila dibandingkan dengan skala manusia sehingga memberikan kesan megah dan luas 
pada bagian pintu masuk bangunan. Kesan megah ini memandai bahwa dulunya fungsi bangunan ini 
sebagai rumah tinggal Gubernur yang memiliki hirarki jabatan yang cukup tinggi. Adanya kolom-kolom 
yang berulang memberikan efek vertikalitas pada fasad dimana pola perletakan jendela dan pintu 
mengikuti setiap sela-sela pengisi antar kolom. 

Tabel 3. Identifikasi Karakteristik Fasad Wisma Perdamaian 

Komposisi 

Geometri 
Dominasi bentuk segiempat dengan aksentuasi lengkung pada 

fasad dan segitiga pada atap  

Simetri/asimetri  Simetri-asimetri 

Ritme  Repetisi kolom 

Skala/proporsi Vertikalitas 

Material  

Jenis material Dominasi beton dan bata plester 

Warna (tingkat refleksi) Dominasi tingkat refleksi tinggi (putih) 

Tekstur Halus 

Elemen Dekoratif Ballustrade, nok (hiasan atap), ragam ukiran hias 

 

Pencahayaan Wisma Perdamaian yang utama berupa downlight pada plafon serambi entrance dan 
serambi samping. Pada bagian jendela dan di teras pintu masuk terdapat beberapa lampu gantung 
namun pada saat observasi dilakukan, lampu tersebut tidak dapat dinyalakan. Teknik yang digunakan 
adalah grazing light dengan distribusi lebar. Wisma Perdamaian juga mendapat pencahayaan umum 
dari lampu taman yang difus. Rumah lampu dari lampu gantung dan lampu tiang pada taman sesuai 
dengan gaya arsitektur kolonial dengan ukiran dekoratif. Warna cahaya yang digunakan adalah putih 
(cool white).  

Tabel 4. Identifikasi Sistem Pencahayaan Buatan Wisma Perdamaian 

Teknik Pencahayaan 

Buatan 

Grazing Digunakan pada serambi depan 

Floodlighting Digunakan pada lampu taman 

Sumber cahaya  

Jenis lampu Fluorescent 

Jenis armatur 
Downlight dan lampu gantung pada plafon dan lampu tiang 

pada taman 

Warna cahaya Putih  

Distribusi cahaya 
Blob (wide/narrow) Digunakan pada downlight (distribusi lebar) 

Diffuse  Digunakan pada lampu taman 

 

Museum Mandala Bhakti 

Gambar 3. Perbandingan Museum Mandala Bhakti Siang Hari (Kiri) dan Malam Hari (Kanan) 

Museum Mandala Bhakti memiliki bentuk denah dan komposisi fasad yang simetris. Fasad bangunan 
Museum Mandala Bhakti terbagi menjadi tiga bagian, yaitu bidang tengah yang menunjukkan letak 
pintu masuk dan bidang dinding di sisi samping bangunan. Pada bidang tengah terdapat teritisan 
yang melindungi dan memperjelas artikulasi pintu masuk utama. Material fasad bidang tengah 
menggunakan batu alam dan kisi-kisi krawang (tingkat refleksi sedang). Bidang samping terbagi 
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dengan simetris dan memiliki komposisi yang sama. Masing-masing memiliki komponen yang sama. 
Prinsip geometri pada Museum Mandala Bhakti didominasi oleh bentuk segi empat baik dari lubang 
bukaan maupun bentuk jendela dan pintu. Transformasi bentuk tidak bervariasi, sehingga kontras 
gelap terang pada fasad bangunan tidak menonjol. Ritme pengulangan terdapat pada irama bukaan 
(jendela dan lubang ventilasi) pada fasad. Material yang dominan berupa dinding plester warna putih 
dan minim dalam penggunaan elemen dekoratif (sedikit ragam hias pada fasad bangunan). Letak 
aksentuasi warna hanya terdapat pada teritisan bagian pintu masuk yang menggunakan batu 
travertine berwana cokelat muda.  Karakter bangunan masif dengan sedikit bukaan. Fungsi awal 
bangunan adalah sebagai pengadilan yang kemudian sekarang digunakan sebagai markas KODAM 
IV. Faktor ini dapat mendukung bentuk bangunan yang masif agar menunjukkan kekuatan fungsi 
dalam bangunan. Bangunan ini tidak memiliki ritme perulangan kolom. Skala bangunan horisontal 
karena proporsi lebar bangunan yang lebih besar dibandingkan tingginya dan dipertegas dengan ritme 
pengulangan bukaan pada fasad. 

Tabel 5. Identifikasi Karakteristik Fasad Museum Mandala Bhakti 

Komposisi 

Geometri Dominasi bentuk segiempat  

Simetri/asimetri  Simetri 

Ritme  Repetisi bukaan 

Skala/proporsi Horisontalitas 

Material  

Jenis material Dominasi beton, bata plester, dan batu alam  

Warna (tingkat refleksi) 
Dominasi tingkat refleksi tinggi (putih) dan sedang (cokelat 

muda) 

Tekstur Beragam (kasar-halus) 

Elemen Dekoratif Ragam hias 

Sistem pencahayaan buatan Museum Mandala Bhakti terdiri dari teknik grazing light dan floodlighting. 
Teknik grazing light diaplikasikan dengan menempatkan beberapa lampu LED pada plafon teritis. 
Pada bagian pintu masuk juga menggunakan sistem pencahayaan yang sama. Warna lampu yang 
digunakan dominan putih. Teknik floodlight diaplikasikan menggunakan lampu sorot halogen warna 
putih kekuningan yang ditempatkan pada lansekap. Namun pada kenyataannya lampu tersebut hanya 
dinyalakan apabila ada acara khusus. 

Tabel 6. Identifikasi Sistem Pencahayaan Buatan Museum Mandala Bhakti 

Teknik Pencahayaan 

Buatan 

Grazing Digunakan pada plafon teritis 

Floodlighting Digunakan pada lampu sorot pada taman 

Sumber cahaya  

Jenis lampu LED dan halogen 

Jenis armatur Tanpa armatur pada plafon teritis dan lampu sorot pada taman 

Warna cahaya Dominan putih 

Distribusi cahaya 
Blob (wide/narrow) Digunakan pada lampu sorot (distribusi lebar) 

Diffuse  Digunakan pada lampu plafon 

 

KUALITAS VISUAL BANGUNAN-BANGUNAN BERSEJARAH DI KAWASAN SIMPANG 

LIMA, SEMARANG PADA MALAM HARI 

Gedung Lawang Sewu 

Lawang Sewu memiliki banyak karakteristik bangunan kolonial, teknik grazing light digunakan untuk 
menonjolkan detail-detail bangunan tersebut. Perletakan lampu didekatkan ke bangunan sehingga 
memperlihatkan tekstur dinding. Grazing light pada bagian serambi depan menggunakan distribusi 
cahaya difus/menyebar. Hal ini meningkatkan kemerataan cahaya pada bagian ruang dalam serambi 
sehingga menguatkan ritme gelap-terang repetisi kolom dan menekankan efek skala horisontalitas 
bangunan. Namun demikian penggunaan distribusi difus ini juga menyebabkan penekanan tekstur 
dinding menjadi berkurang. Lampu sorot asimetris diletakan pada lansekap untuk memberikan 
penerangan bangunan secara umum. Penerangan ini berguna untuk memperlihatkan bentuk 
bangunan keseluruhan dengan teknik floodlighting dan sudut distribusi lebar. Tingkat iluminasi 
penerangan general cukup rendah agar kontras cahaya pada detail-detail bangunan lebih menonjol. 
Teknik interior lighting diterapkan pada bagian bangunan sudut (jendela dan pintu entrance). Teknik 
ini mendefinisikan bentuk lengkung/ arch antar kolom pada bagian entrance dan mempertegas detail 
jendela (menampilkan detail siluet). Namun demikian, dibandingkan dengan pencahayaan pada 
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bagian sayap bangunan, kontras cahaya pada bagian ini lebih kecil sehingga kesan yang ingin dicapai 
kurang menonjol. Penegasan kontras dilakukan pada elemen ballustrade dengan menggunakan 
teknik floodlighting. Elemen dekoratif yang lain seperti tower, dormer, bouvenlicht maupun nok yang 
tidak diberi penekanan khusus, namun cukup dapat dinikmati karena terdapat pencahayaan umum 
dari lampu sorot pada lansekap. Penggunaan warna material fasad dengan tingkat refleksi tinggi juga 
memberikan dampak terang pada bangunan meskipun disorot dengan iluminasi rendah. Warna 
cahaya putih kekuningan juga berperan meningkatkan nilai historis/kesejarahan dan menampilkan 
kesan hangat/informal. Secara keseluruhan sistem pencahayaan buatan sudah mampu berkontribusi 
dalam menekankan karakateristik fasad dengan memberi highlight pada detail-detail khas bangunan 
seperti repetisi solid-void (kolom dan bentuk lengkung pada serambi depan maupun area entrance), 
kejelasan bentuk bangunan, dan penegasan beberapa detail elemen dekoratif. Penggunaan teknik 
pencahayaan yang sama dan berulang pada bagian sayap juga menyesuaikan dengan komposisi 
karakteristik fasad yang simetri. 

Tabel 7. Persepsi Visual Responden terhadap Gedung Lawang Sewu 

 

Data persepsi visual memperlihatkan bahwa  kualitas visual bangunan Lawang Sewu pada siang hari 
(garis merah) lebih baik dibandingkan kualitas visual bangunan pada malam hari (garis biru). 
Pengunjung memberi apresiasi lebih terhadap kualitas visual pada siang hari karena karakteristik 
Lawang Sewu terlihat jelas, menarik, dan mengundang sehingga pengunjung dominan menyukai 
bangunan tersebut. Pada malam hari, kualitas visual sedikit menurun, namun secara keseluruhan 
masih dinilai terang, indah, menarik, dan juga disukai. Terdapat beberapa respon menarik dari 
responden seperti kesan suram, tegang, dan tidak aman dapat diduga berkorelasi dengan image 
bangunan Lawang Sewu yang memiliki kesan mistis. Hal lain yang menarik adalah pada malam hari 
responden menilai bangunan ini lebih menyenangkan dibandingkan siang hari. Pencahayaan buatan 
dengan permainan kontras cahaya dapat menimbulkan kesan tersebut.  

Wisma Perdamaian 

Wisma Perdamaian difungsikan sebagai tempat kegiatan gubernur, dan umum digunakan untuk acara 
rapat formal. Karena fungsinya yang privat, maka maka teknik pencahayaan juga didesain tidak 
mencolok. Penggunaan warna cahaya putih juga menguatkan kesan formal bangunan. Lampu 
downlight yang terdapat pada plafon serambi bangunan selain fungsional sebagai penerangan jalur 
sirkulasi, juga menguatkan ritme kolom dengan menghadirkan kontras cahaya antara ruang dalam 
serambi dan bagian luarnya. Namun demikian, iluminasi yang kecil melemahkan potensi efek kontras 
tersebut. Skala vertikalitas bangunan juga tidak ditonjolkan dengan penggunaan teknik yang tepat, 
Lampu tiang yang terdapat pada area lansekap, selain berfungsi sebagai penerangan taman juga 
berfungsi sebagai penerangan umum yang memilki kontribusi dalam menampilkan keseluruhan 
bangunan. Meskipun demikian, intensitasnya yang kecil dan distribusi cahaya yang difus tidak mampu 
menerangi keseluruhan bangunan. Penggunaan warna material fasad yang memiliki tingkat refleksi 
tinggi sedikit membantu menampilkan sosok bangunan, namun kurang memberikan kesan visual yang 
jelas.  
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Tabel 8. Persepsi Visual Responden terhadap Wisma Perdamaian 

 

Dari hasil persepsi responden terhadap kualitas visual Wisma Perdamaian terdapat penurunan cukup 
jauh dari kualitas visual siang hari (garis merah) dan malam hari (garis biru). Gaya arsitektur Wisma 
Perdamaian sendiri memang lebih sederhana jika dibandingkan dengan Lawang Sewu, namun 
kualitas visual siang hari rata-rata tetap dipersepsikan positif dan disukai oleh responden terutama 
karena berkesan terang, indah, dan menarik. Namun pada malam hari, persepsi negatif terutama 
pada kesan menegangkan dan tidak mengundang. Teknik pencahayaan yang tidak variatif dan 
iluminasi yang rendah sehingga karakteristik bangunan tidak dapat dinikmati merupakan faktor utama 
penurunan kualitas visual Wisma Perdamaian pada malam hari.   

Museum Mandala Bhakti 

Karakteristik bangunan Museum Mandala Bhakti cukup sederhana dan monoton dibandingkan 
bangunan lainnya di Kawasan Simpang Lima.  Ritme pengulangan bukaan menjadi hal yang paling 
menonjol dalam komposisi fasad. Sistem pencahayaan buatan sudah berusaha untuk memberikan 
penegasan terhadap irama tersebut dengan teknik grazing light pada plafon teritis. Namun hal 
tersebut dinilai belum optimal dalam menampilkan karakteristik bangunan. Permainan tekstur dan 
warna material juga tidak jelas terlihat pada malam hari, disebabkan oleh kurangnya iluminasi dari 
penerangan umum. Lampu sorot sebenarnya dapat membantu menampilkan sosok bangunan 
menjadi lebih kuat, namun hanya dioperasikan pada acara khusus. Hal ini mungkin disebabkan 
kendala biaya operasional.  Penggunaan warna material putih sudah cukup membantu merefleksikan 
cahaya lebih besar, sehingga secara keseluruhan sosok bangunan masih dapat terlihat dengan jelas.  

Tabel 9. Persepsi Visual Responden terhadap Museum Mandala Bhakti 

 

Hasil kuesioner didapat bahwa kualitas visual bangunan pada malam hari (garis biru) juga mengalami 
penurunan dari kondisi siang hari (garis merah). Hal ini disebakan terutama karena penggunaan 
teknik cahaya yang tidak bervariasi dan pemilihan warna cahaya. Karakteristik bangunan ini simetri 
dan sederhana tanpa banyak detail olahan bentuk maupun ornamen sehingga cenderung berkesan 
monoton. Pemilihan warna cahaya putih yang ditembakan pada material dengan tingkat refleksi tinggi 
(putih) mampu memberikan persepsi terang dan jelas pada sosok bangunan. Aksentuasi tekstur 
material dan pengolahan fasad bagian pintu masuk tidak diberi penekanan sehingga kesan monoton 
dan membosankan semakin kuat. Namun demikian penilaian kualitas visual Museum lebih baik 
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daripada Wisma Perdamaian. Ini mungkin disebabkan nilai luminasi/ brightness pada museum lebih 
tinggi sehingga bangunan tampak lebih terang. Posisi / letak sumber cahaya yang dekat dengan 
bidang refleksi (dinding) merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan brightness pada 
museum.   

KESIMPULAN 

Dari hasil identifikasi karakteristik fasad, Gedung Lawang Sewu, Wisma Perdamaian, dan Museum 
Mandala Bhakti mampu menampilkan estetika fasadnya yang mencerminkan ciri arsitektur bangunan 
kolonial. Pada siang hari, kualitas visual jelas terlihat dan dapat dinikmati oleh pengamat dengan 
sumber cahaya langit, namun pada malam hari daya tarik tersebut berkurang. Aplikasi pencahayaan 
buatan yang kurang tepat pada malam hari merupakan penyebab utama penurunan kualitas visual 
bangunan. Penurunan kualitas visual paling besar terdapat pada bangunan Wisma Perdamaian. Ini 
disebabkan karena minimnya variasi teknik pencahayaan buatan yang diaplikasikan dan rendahnya 
tingkat iluminasi cahaya. Hal yang sama terjadi pada bangunan Museum Mandala Bhakti karena 
mengaplikasikan teknik pencahayaan yang serupa. Namun kualitas visual malam hari masih lebih 
baik, karena tingkat iluminasi yang lebih tinggi. Penggunaan warna material putih juga membantu 
memperjelas sosok bangunan karena tingkat refleksi cahaya yang tinggi. Variasi teknik pencahayaan 
dan warna cahaya hangat berkontribusi meningkatkan daya tarik bangunan Lawang Sewu pada 
malam hari. Pencahayaan diaplikasikan untuk menekankan karakter fasad bangunan termasuk detail-
detail ornamen dan elemen-elemen dekoratifnya sehingga estetika fasad Lawang Sewu juga dapat 
dinikmati pada malam hari. Dapat disimpulkan bahwa variasi teknik pencahayaan,tingkat luminasi 
(dan iluminasi) cahaya, dan  pemilihan warna cahaya merupakan faktor yang paling berkontribusi  
dalam meningkatkan maupun menurunkan kualitas visual bangunan pada malam hari. Kualitas visual 
tersebut penting untuk mempertahankan bahkan memperkuat identitas bangunan dan berpotensi 
meningkatkan daya tarik pengunjung pada kawasan Simpang Lima Semarang.  
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ABSTRACT 

This study aims to reveal the idea of capital and fields contained in Social Habitus Theory as well as some early 

findings which are considered relevant to urban transformation in Depok City, West Java; as a periphery area with 

a rapid development.  It indicates significance contributions of center existence, actor dominance, and social 

adaptation in the process of urban transformation. The study used qualitative data derived from field observation, 

literature study, interview, and personal experiences. As a prelimanary study, the study also used story telling 

approach for analysing and interpreting data to reveal the reality related to place identity changes and conflicts of 

space which happen in commercialization and capitalization of urban space. This study is expected to provide 

benefits in understanding the various externality in terms of space transformation in peripheral area. Based on the 

notions of agent-structure relation, the results show the commercialization and capitalization of space not only 

changes place identity from settlement area to dormitory area then to bussiness area, but also impulses social 

disposition of urban actors.  The stronger of capital accumulation causes the change of the game of fields which 

ends to the emergence of two types of conclict, they are “conflict in space” and “conflict through space”.  Despite 

having different characteristics, the two conflicts reflect the struggle of urban actors for strengthening their 

endurance respectively in insufficient space.  

Key words: place identity, conflict of space, urban habitus, urban space transformation  

ABSTRAK 

Studi inI bertujuan untuk mengemukakan gagasan tentang modal dan ranah yang terkandung dalam Teori 

Habitus Sosial serta temuan-temuan awal yang dipandang relevan dengan gejala transformasi ruang di Kota 

Depok Jawa Barat; sebagai wilayah pinggiran yang sedang berkembang pesat. Cara pandang ini mengisyaratkan 

adanya keterlibatan pusat, aktor dominan, dan adaptasi sosial dalam proses transformasi ruang. Studi ini 

menggunakan data kualitatif yang diperoleh baik melalui observasi lapang, studi literatur, wawancara, serta 

pengalaman pribadi. Sebagai sebuah studi awal, studi menggunakan pendekatan story telling dalam analisis dan 

interpretasi data guna mengungkap berbagai realitas yang terkait dengan perubahan identitas tempat dan konflik 

ruang yang berlangsung sejalan dengan gejala komersialisasi dan kapitalisasi ruang kota. Studi ini diharapkan 

dapat memberikan manfaat dalam memahami kemunculan berbagai eksternalitas dalam transformasi ruang di 

pinggiran. Berlandaskan pada konsep agen-struktur, hasil studi menunjukkan bahwa komersialisasi dan 

kapitalisasi ruang bukan hanya merubah identitas tempat dari kawasan permukiman menjadi kawasan kos dan 

kemudian kawasan bisnis, tetapi juga mendorong disposisi sosial aktor-aktor yang terlibat di dalamnya.  Gejala 

akumulasi kapital yang semakin kuat menyebabkan perubahan arena permainan yang kemudian berujung pada 

timbulnya dua jenis konfik, yaitu “konfilk dalam ruang” dan “konflik melalui ruang”.  Meskipun memilik karakter 

yang berbeda, kedua konflik tersebut mencerminkan upaya aktor-aktor urban dalam memperkuat keberadaan 

mereka masing-masing di tengah keterbatasan.    

Kata Kunci: identitas tempat, konflik ruang, urban habitus, transformasi ruang urban 

PENDAHULUAN  

Ruane dan Todd (2001) mempertanyakan apakah pembahasan relasi antara pusat dan pinggiran 
masih relevan dalam situasi saat ini yang penuh dengan kompleksitas jaringan transnasional dalam 
suatu “dunia tanpa batas”. Kekhawatiran Ruane dan Todd tersebut sejalan dengan pendapat Crumley 
(1995) mengenai masyarakat kompleks yang cenderung membentuk struktur heterarkis.  Menurut 
Crumley, struktur heterarkis ditandai oleh pembauran citra, identitas, simbol, maupun ideologi yang 
berasal dari berbagai sumber dan tradisi. Meskipun pola-pola dominasi masih mungkin terbentuk, 
tetapi pembentukannya berlangsung melalui mekanisme timbal-balik yang bercorak egaliter dan 
plural.  Secara tersirat Crumley menunjukkan perlunya perumusan ulang terhadap pandangan 
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dikotomis yang menekankan dominasi pusat atas pinggiran. Melalui perumusan ulang tersebut, entitas 
pinggiran diharapkan mampu memperkuat diri agar terlepas dari ketergantungan pada pusat.   

Berdasarkan pemahaman di atas, studi ini bermaksud untuk meninjau transformasi ruang pada suatu 
kota yang didefinisikan sebagai pinggiran.  Transformasi ini mencerminkan respon pinggiran terhadap 
dominasi dan pengaruh eksternal yang datang dari pusat.  Namun, pinggiran tidak menyerah begitu 
saja sehingga menimbulkan resistensi dan konflik.  Dalam tinjauan tersebut, studi ini merujuk pada 
pendapat Philpot (2001) yang mendefinisikan ruang sebagai “lokasi yang dibayangkan dan diberi 
makna”.  Transformasi ruang pun dipahami sebagai produk perubahan imajinasi dan pemaknaan 
ruang di tengah masyarakat yang seiring dengan perubahan lingkungan, ekonomi, dan sosial budaya.  
Masyarakat baik secara individu maupun kelompok juga berperan sebagai aktor yang memiliki 
kekuasaan untuk memproduksi, menguasai, serta mengelola ruang dengan segala subjektivitasnya.    

Pelibatan subjektivitas menjadi alasan bagi studi ini untuk mengedepankan konsep habitus yang 
dicetuskan oleh Pierre Bourdieu.  Menurut Bourdieu (1996), habitus adalah nilai-nilai individual 
maupun sosial yang mengendap dalam hati sehingga membentuk cara berpikir dan cara bertindak 
yang khas.  Pengendapan tersebut berlangsung dalam waktu lama sejalan dengan sejarah dan 
pengalaman hidup setiap manusia.  Pengendapan berlangsung secara terbuka terhadap pengaruh 
luar. Kondisi lingkungan, jaringan sosial, struktur rumah tangga, dan dunia kerja merupakan faktor 
yang turut membentuk habitus bersama-sama dengan faktor individu seperti kesadaran, pengalaman, 
dan pengetahuan. Di samping itu, Bourdieu juga memahami habitus sebagai sistem yang terus 
mengalami disposisi. Pembentukan habitus mengandung penyesuaian diri oleh individu terhadap 
perubahan struktur yang melingkupinya.  Bagi Bourdieu, habitus adalah basis bagi praktek kehidupan. 
Habitus bukanlah konsep yang berdiri sendiri, tetapi terkait dengan konsep ranah, modal, dan praktek.   

Berkenaan dengan kota, terdapat beberapa studi yang telah menerapkan konsep habitus.  Studi-studi 
tersebut mencakup aspek yang sangat luas. Blondeel (2005), misalnya, mengulas prospek penerapan 
konsep habitus dalam studi kota.  Adapun Hornei (2013) lebih menekankan pada aspek mental dan 
aktivitas keseharian kaum muda dalam memahami serta menilai perubahan lingkungan kota. Konsep 
habitus juga digunakan oleh Alam et al (2013) untuk mengkaji kejadian kriminalitas di Kota Dhaka.    

Mengingat masih berada pada tahap awal, lingkup serta pembahasan studi ini tidak sedalam studi-
studi di atas. Dalam kaitannya dengan habitus, studi ini berangkat dari pernyataan Bourdieu tentang 
dialektika antara agen dan struktur yang merepresentasikan hubungan timbal balik antara praktek dan 
lingkungan.  Bourdieu meyakini bahwa praktek adalah fungsi yang memungkinkan terjadinya 
hubungan antara habitus dan kehidupan sosial. Menurutnya, pada satu sisi habitus dapat dipahami 
sebagai “struktur yang menstrukturkan” kehidupan sosial (structuring structure).  Di sisi lain, habitus 
juga dapat dilihat sebagai “struktur yang terstrukturkan” oleh kehidupan sosial (structured structure).  
Melalui pemahaman itu, Bourdieu menegaskan bahwa sebagai elemen yang berada dalam kesadaran 
manusia, habitus dapat mengalami proses eksternalisasi yang berlangsung secara simultan dengan 
proses internalisasi faktor-faktor lingkungan ke dalam pikiran manusia.   

Untuk menambah kedalaman, studi ini juga mengedepankan konsep ranah yang dianalogikan oleh 
Bourdieu sebagai arena permainan (Jenkins, 1992).  Analogi ini mengisyaratkan bahwa gagasan 
mengenai habitus tidak dapat dilepaskan dari kompetisi dan konflik yang berlangsung menurut 
batasan spasial dan aturan main tertentu (Harker, et al, 2009). Aturan main itu sendiri terkait dengan 
kekuasaan beserta segala logika dan kepentingannya. Namun demikian, setiap yang terlibat dalam 
suatu ranah dapat mengalami perubahan posisi tergantung pada hasil kompetisi di antara mereka.  

Terkait dengan transformasi ruang, khusus dalam studi ini, kompetisi serta perubahan posisi didekati 
melalui konsep identitas tempat. Hal ini sejalan dengan pendapat Maunati (2004) yang menyatakan 
bahwa identitas tempat merupakan faktor pembentuk eksistensi yang terbilang penting bukan saja 
bagi tempat tersebut tetapi juga bagi individu yang terikat pada tempat itu.  Melalui konsep ranah ini, 
perubahan identitas tempat dapat dipahami sebagai produk dari pergulatan atau perjuangan individu-
individu dalam menjaga serta meningkatkan eksistensinya dalam suatu ruang.    

Studi ini dilakukan di Kota Depok, Jawa Barat yang merupakan salah satu kota pinggiran DKI Jakarta.  
Merujuk pada data BPS setempat, dalam satu dekade terakhir (2006-2016) kepadatan penduduk di 
Depok telah melonjak dari 69 jiwa/Ha menjadi 105 jiwa/Ha. Lonjakan ini menandakan peningkatan 
kompetisi pemanfaatan ruang secara signifikan. Kompetisi ruang semakin terasa pada jaringan jalan 
utama yang melintasi atau menghubungkan pusat-pusat kegiatan. Salah satu jalan utama terpenting 
di Depok adalah Jalan Margonda. Saat ini wilayah yang dilintasi Jalan Margonda telah dikenal luas 
sebagai kawasan bisnis utama di Depok (Muhajir, 2011; Mizanti, 2017). Di wilayah ini para pemilik 
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tanah/bangunan dihadapkan pada pilihan antara menjual tanah/bangunan atau mempertahankannya 
seraya merubahnya menjadi bangunan komersil (Muhajir, 2011). Setiap pilihan akan berdampak pada 
transformasi ruang kota.  Berdasarkan gambaran itu, wilayah studi ini dibatasi pada daerah di 
sepanjang Jalan Margonda yang selanjutnya akan disebut sebagai kawasan Margonda.  

METODE STUDI 

Data yang digunakan dalam studi ini adalah data kualitatif yang dikumpulkan melalui observasi lapang 
dan wawancara semi-terstruktur; yang dapat digolongkan juga sebagai wawancara mendalam 
(Sugiyono, 2013). Wawancana dilakukan kepada dua informan kunci yang telah lebih dari 30 tahun 
tinggal di wilayah penelitian dengan aktivitas harian yang berbeda.  Keduanya berumur lebih dari 60 
tahun. Studi ini juga memanfaatkan peta-peta yang berasal dari tugas akhir sarjana pada Program 
Studi S1 Geografi Departemen Geografi FMIPA UI yang secara khusus mengambil kawasan 
Margonda sebagai wilayah penelitian.  

Intepretasi dan analisis data dilakukan dengan metode story telling. Tujuannya adalah untuk 
mengembangkan kepekaan peneliti guna meraih pemahaman mendalam terhadap temuan-temuan 
awal (Christensen, 2012).  Metode ini memungkinkan diletakkannya temuan-temuan awal dalam 
konteks yang lebih luas (Cameron, 2012).  Penerapan metode ini memungkinkan dilibatkannya 
pengalaman pribadi penulis yang telah mengenal secara dekat kawasan Margonda sejak tahun 1990.  
Dalam kaitannya dengan analisis data, pengalaman pribadi ini berguna untuk membangun konfrontasi 
dan membangkitkan pandangan kritis terhadap suatu gejala (Clandinin dan Conelly, 1994).  

 

 

 
DISKUSI 

Depok Sebagai Pinggiran 

Depok terletak di selatan Jakarta.  Secara administratif Depok berbatasan langsung dengan ibukota 
negara.  Sebagai suatu tempat bermukim, nama Depok sebenarnya telah muncul jauh sebelum 
kedatangan bangsa Belanda.  Hal ini tidak terlepas dari nama “Depok” itu sendiri yang diduga kuat 
berasal dari istilah “padepokan”.  Dalam tradisi kekuasaan Jawa istilah padepokan berakar pada suatu 
teritori keagamaan di masa Hindu-Budha (Burhanudin, 2012).  

Pada abad ke-18, istilah Depok sering dikaitkan dengan ungkapan Belanda De Eerste Protestants 
Onderdaan Kerk yang berarti “gereja masyarakat Protestan pertama”. Ungkapan ini berkaitan erat 
dengan kiprah Cornelis Chastelein seorang tuan tanah berkebangsaan Belanda yang membuka 
perkebunan di selatan Jakarta sebagai landasan bagi pembentukan komunitas Protestan. Sebagian 
besar anggota komunitas ini adalah pekerja perkebunan dari luar Pulau Jawa.  Saat ini keturunan 

Gambar 1. Wilayah Studi 
(Sumber peta: maps.google.com) 
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mereka dikenal sebagai “Belanda Depok”.  Di masa itu Depok dikenal sebagai tanah partikelir di 
bawah Karesidenan Buitenzorg yang beribukota di Buitenzorg (Bogor).  Pada tahun 1871, Depok 
berubah status menjadi gementee. Pada masa itu Depok merupakan “pinggiran” dari Bogor.  

Saat ini Depok bukan lagi pinggiran Bogor, melainkan pinggiran Jakarta. Padahal sekitar lima dekade 
lalu, nama Depok masih jarang muncul dalam perbincangan warga ibukota.  Bahkan ketika 
pembangunan Jakarta mulai semarak pada tahun 1970-an, Depok pun masih dianggap sebagai 
pelosok. Padahal pada masa itu Perumnas membangun perumahan berskala besar. Memasuki awal 
1980-an, eksistensi Depok juga belum diakui yang tercermin pada akronim Jabotabek. Akronim ini 
hanya menyebut Bogor, Tangerang, dan Bekasi sebagai pinggiran Jakarta.  Eksistensi Depok 
akhirnya muncul pada tahun 1990-an, tidak lama setelah pembangunan kampus baru Universitas 
Indonesia (UI). Ketika itu Jabodetabek digunakan sebagai akronim baru untuk menyebut Jakarta dan 
sekitarnya. Dalam akronim baru ini, Depok dinyatakan sebagai kota penyangga Jakarta. Pada 
statusnya baru ini Depok sering diartikan sebagai “Daerah Elit Permukiman Orang Kota”.  

Uraian di atas menunjukkan bahwa sejak kemunculannya hingga dewasa ini, status pinggiran tidak 
pernah lepas dari Depok.  Dalam status tersebut, Depok berevolusi dari sekedar unit permukiman 
kecil hingga menjadi kota elit.  Pada tahun 2016, penduduk Depok mencapai lebih dari 2 juta jiwa. 
Jika merujuk pada Song (2013), perkembangan demografis tersebut sudah cukup untuk memasukkan 
Depok sebagai kota sekunder.  Bahkan kepadatan penduduk Depok sudah melampaui Surabaya, 
yaitu 105 jiwa/hektar berbanding 80 jiwa/hektar. Kepadatan yang tinggi tersebut mengisyaratkan 
tingginya persaingan untuk menguasai dan memanfaatkan ruang kota.   

Kawasan Margonda: Dulu dan Sekarang 

Nama Margonda merujuk pada sebuah jalan di Kota Depok yang membentang pada arah utara-
selatan. Jalan sepanjang ±6 km ini berperan penting sebagai jalur utama yang menghubungkan 
Depok dan Jakarta.  Peran penting tersebut menjadikan Margonda sebagai urat nadi perekonomian 
Depok. Kampus UI pun berlokasi di kawasan ini.  Setiap tahunnya UI menerima 3500 – 4000 
mahasiswa baru. Berbagai kegiatan ekonomi yang berorientasi pada kebutuhan mahasiswa pun 
bermunculan di Margonda seperti fotocopy, perlengkapan komputer, salon, dan rumah makan. Belum 
lagi aktivitas ekonomi berkapital besar seperti pusat perbelanjaan, apartemen, hotel, bank, dan rumah 
sakit. Di kawasan ini juga terdapat terminal bis utama dan stasiun kereta yang melayani para 
pengguna commuter line dari berbagai permukiman di Depok.  Tidak berlebihan jika Margonda 
disebut sebagai economic heartland bagi Depok. Margonda adalah pusat di pinggiran.  

Saat pertama kali penulis datang ke Depok sebagai mahasiswa di tahun 1990, Margonda masih 
terbilang sepi. Pergerakan lalu lintas hanya difaslitasi oleh 2 lajur tanpa dilengkapi median jalan.  Satu 
lajur ke arah Jakarta dan satu lagi ke arah Depok.  Pada kedua sisi jalan masih terdapat jalur tanah 
selebar lebih kurang 9 meter yang dapat digunakan untuk berjalan kaki atau berdagang. Beberapa 
pohon besar tampak berjejer di tepi jalan. Kendaraan yang melintasinya pun belum terlalu banyak. 
Tidak ada kesulitan berarti bagi kendaraan untuk berbelok atau berbalik arah.  Demikian pula bagi 
pejalan kaki jika ingin menyeberang jalan. Angkutan kota baik berupa bis berukuran sedang maupun 
minibus melintas lancar. Sebagian besar di antaranya menghubungkan Depok dengan Terminal 
Pasar Minggu, yaitu terminal terdekat yang termasuk dalam wilayah Jakarta.   

Menjelang pukul 10 malam, angkutan kota berhenti beroperasi dan digantikan oleh angkutan tidak 
resmi. Denyut ekonomi di Margonda pun mulai meredup. Hanya tersisa beberapa warung tenda yang 
menjajakan kopi susu, indomie, roti bakar, dan pecel lele terutama di depan gang-gang kecil yang 
menjadi akses ke rumah-rumah kos mahasiswa; seperti di Gang Kober, Gang Karet, dan Gang 
Kapuk.  Tidak jarang terlihat antrian mahasiswa di depan telepon-telepon umum.  Mereka umumnya 
adalah mahasiswa perantau yang memanfaatkan tarif murah di malam hari untuk menelepon keluarga 
di kampung.  Para mahasiswa lainnya lebih senang berbincang atau mengerjakan tugas di rumah kos.  

Lebih dari 25 tahun kemudian, wajah Margonda telah jauh berbeda. Jalan ini telah diperlebar menjadi 
4 lajur baik ke arah utara maupun selatan.  Kini antara bangunan dan badan jalan hanya dipisahkan 
oleh trotoar selebar lebih kurang 1 meter. Selain trotoar, kawasan Margonda juga dilengkapi oleh 
median berpagar dan serta jembatan penyeberangan. Kelengkapan jalan tersebut menunjukkan 
bahwa keramaian lalu lintas dinilai cukup berbahaya bagi pengguna jalan. Angkutan kota juga 
semakin banyak. Angkutan kota ini sering “mengetem” di jalan akses menuju stasiun kereta api 
(Stasiun Pondok Cina dan Stasiun UI) dan di depan pusat-pusat perbelanjaan modern sehingga 
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membentuk “terminal bayangan” (Gambar 2). Dalam situasi tersebut, kesimpangsiuran dan 
kemacetan lalu lintas menjelma menjadi pemandangan sehari-hari (Gambar 3).     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saat ini terdapat lima pusat perbelanjaan di Margonda. Pusat perbelanjaan paling besar dan paling 
terkenal adalah Margo City yang dibangun pada tahun 2005. Sebelumnya telah berdiri Mal Depok 
(1999) dan Plaza Depok (2004). Pusat-pusat perbelanjaan ini melengkapi keriuhan aktivitas ekonomi 
di kawasan Margonda yang digerakkan oleh jejeran pertokoan. Muhajir (2011) mengungkapkan 
bahwa lebih dari 70% dari pertokoan tersebut merupakan usaha fotocopy, makanan, dan komputer.  
Usaha komputer dan warnet pernah mendominasi perkembangan bisnis di Margonda paling tidak 
hingga tahun 2006 (Cahyawidi, 2007). Usaha warnet tersebut terkonsentrasi di beberapa tempat 
(Gambar 4) yang pada umumnya berlokasi di sekitar terminal bayangan. Namun, menurut Mizanti 
(2017) saat ini kecenderungan tersebut diambil alih oleh kafe yang secara spasial muncul pada 
tempat-tempat yang sama dengan warnet (Gambar 5).  Namun demikian, perkembangan paling nyata 
dalam 4 tahun terakhir ini adalah tumbuhnya apartemen dan hotel.  Selama tahun 2015-2016 telah 
dibuka 2 hotel baru melengkapi 3 hotel yang telah ada sebelumnya. Saat ini juga ada tiga proyek 
konstruksi apartemen yang akan menambah jumlah apartemen menjadi 8 kompleks.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2. Terminal Bayangan dan 
Pusat Perbelanjaan di Margonda 

(Sumber: Penulis, 11 September 2017) 

Gambar 3. Kemacetan di Margonda 
(Sumber: Penulis, 10 September 2017) 

 

 
 

Gambar 4. Perkembangan Warung 
Internet di Margonda 1996-2007 

(Sumber: Cahyawidi, 2007) 

 

Gambar 5. Persebaran Kafe di 
Margonda Tahun 2016 
(Sumber: Mizanti, 2017) 
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Perubahan Identitas Tempat dan Konflik Ruang  

Bagi Pak Kunir (66 tahun), momentum penting bagi perubahan identitas Margonda adalah hadirnya 
kampus UI pada tahun 1987.  Meskipun masih terbatas, namun pada saat itu penduduk yang 
bermukim di sekitar kampus terutama di Pondok Cina mulai diperkenalkan dengan “kehidupan kos” 
sebagai basis ekonomi rumah tangga.  Kehidupan kos telah merubah cara pandang penduduk 
terhadap ruang kehidupan mereka.  Perubahan cara pandang ini tercermin dari munculnya predikat 
“pemilik kos” bagi sebagian penduduk. Bagi beberapa tetangga Pak Kunir yang berasal dari kalangan 
Betawi, predikat baru ini menggantikan predikat lama yaitu “tuan tanah”.  

Perubahan predikat dari “tuan tanah” ke “pemilik kos’ memperkuat kekuasan penduduk terhadap 
ruang sekaligus meningkatkan nilai ekonomi ruang. Ruang (rumah dan tanah) bukan sekedar harta 
keluarga, tetapi aset ekonomi yang harus dikembangkan. Sejalan dengan itu, tempat-tempat tertentu 
di Margonda yang berbatasan langsung dan memiliki akses ke area kampus menjelma sebagai 
“kawasan kos”. Kawasan ini membentang mulai dari Gang Kober di utara hingga Pondok Cina di 
selatan. Meskipun secara fisik kawasan kos adalah permukiman, namun di dalamnya terkandung 
muatan serta makna komersial. Komersialisasi ini ditandai dengan masuknya tanah-tanah di kawasan 
kos ini ke dalam pasar tanah (land market) sebagai respon terhadap tingginya permintaan.  
Berdasarkan ingatan Pak Kunir, pada tahun 1990-an harga tanah-tanah yang berada di tepi jalan 
sudah mendekati Rp 1 juta per meter persegi.  

Kawasan ini juga melahirkan “ekonomi ojek”.  Para pemilik kos yang memiliki sepeda motor juga 
mengusahakan bisnis antar-jemput bagi mahasiswa UI.  Suasana kampus yang masih sepi, minim 
fasilitas, serta gedung-gedung kuliah yang terpencar membuka kesempatan bagi munculnya bisnis ini.  
Mengingat tidak semua pemilik kos memiiki sepeda motor, maka pelayanan ojek oleh satu sepeda 
motor dapat mencakup beberapa rumah kos. Pada masa ini, ongkos satu perjalanan berkisar antara 
500 hingga 1000 rupiah.  Selesai mengantar mahasiswa, para tukang ojek kembali ke rumah untuk 
melakukan aktivitas lain sambil menunggu tibanya saat untuk menjemput.  Pola pelayanan seperti ini 
menyebabkan tidak dikenalnya “pangkalan ojek”. Bahkan predikat “tukang ojek” pun belum muncul.  
Para mahasiswa lebih sering berkata “saya diantar ke kampus oleh bapak kos”.  Sebutan “bapak kos” 
serta mekanisme perjanjian yang mewarnai bisnis ojek ini mengisyaratkan berlangsungnya aktivitas 
ekonomi berbasis hubungan inter-personal.  Secara keseluruhan, Pak Kunir menyebut masa ini 
sebagai masa yang menguntungkan bagi ekonomi keluarga. Tak ada persaingan dan konflik.  

Jika diletakkan dalam konsep ranah, komersialisasi ruang melalui rumah kos menandakan 
terbentuknya arena permainan baru yang ditandai oleh munculnya relasi baru antara pemilik dan 
penghuni kos.  Komersialisasi ruang kota berjalan simultan dengan munculnya penafsiran baru 
terhadap hubungan dan praktek sosial, terutama jika dihadapkan dengan kehadiran para pendatang 
(mahasiswa).  Dalam hal ini bisnis rumah kos mendorong terjadinya disposisi sosial di kalangan 
penduduk yang berlangsung seiring dengan perubahan makna ruang. Bisnis kos bukan hanya 
memungkinkan para pemiliknya menjalankan kekuasaan ekonomi terhadap ruang kota, tetapi juga 
menjalankan peran sosial baru seperti yang direpresentasikan oleh predikat “bapak/ibu kost”. 

Komersialisasi ruang semakin menggeliat pada tahun 2000-an yang ditandai oleh peningkatan harga 
tanah. Pak Rahmad (73 tahun) menyatakan bahwa ketika ia pindah ke Depok pada tahun 1993, harga 
tanah di kawasan Margonda adalah Rp 250 ribu per meter persegi. Saat itu ia membeli tanah pada 
satu lokasi yang berjarak lebih kurang 300 meter dari Jalan Margonda.  Saat ini, harga tanah di sekitar 
tempat tinggalnya sudah meningkat lebih dari 10 kali lipat yaitu berkisar Rp 3 juta per meter persegi!  
Dalam salah satu tulisan yang dipublikasikan melalui kompasiana.com, pengamat properti Antong DH 
Nugrahanto menyatakan bahwa harga tanah di Depok mengalami lonjakan yang sangat tinggi dalam 
10 tahun terakhir ini. Beberapa bidang tanah yang pada tahun 2000-an masih berharga Rp 150.000 
per meter persegi, saat ini sudah melonjak menjadi Rp 1,5 juta per meter persegi.  
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Platt (2004) mengemukakan bahwa secara ekonomi peningkatan harga tanah dibentuk oleh dua 
faktor yang saling berkombinasi yaitu tingginya permintaan dan kapitalisasi tanah. Merujuk pada Platt, 
pada tahun 2000-an gejala transformasi ruang kota di Margonda tampaknya telah bergeser dari 
komersialisasi ke kapitalisasi.  Ruang bukan hanya diberi nilai secara ekonomi, tetapi juga dijadikan 
sebagai media akumulasi kapital. Pandangan ini sejalan dengan logika kapital. Menurut Harvey 
(2010), logika ini menggambarkan bentuk-bentuk penyesuaian terhadap pola penguasaan ruang 
sebagai akibat dari surplus kapital. Harvey berkeyakinan bahwa sebagian besar surplus akan 
digunakan untuk memperbesar penguasaan ruang melalui pembelian tanah hingga tercipta dominasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan pendapat Platt dan Harvey, gejala kapitalisasi ruang di Margonda tampaknya sudah 
dimulai sebelum tahun 2000-an ketika pembangunan Pesona Khayangan; sebuah komplek 
perumahan yang berskala besar.  Harga rumah yang ditawarkan berkisar dari Rp 200 juta hingga Rp 
600 juta per unit.  Lokasi Pesona Khayangan tepat berada di sisi Jalan Margonda serta terpisah cukup 
jauh dari pusat keramaian lainnya. Pada lokasinya tersebut, Pesona Khayangan seakan-akan 
menancapkan identitas serta makna simbolik baru 
pada sebuah ruang kosong.  Identitas baru ini 
berasosiasi dengan suasana elit, modern, lengkap, 
dan nyaman.  Jika ingin berenang, anak-anak muda di 
sekitar tempat tinggal Pak Rahmad sering berkata 
“kami akan pergi Khayangan”.  Seolah-olah mereka 
pergi ke dunia impian agar terlepas dari kenyataan 
hidup sehari-hari.  

Jadi pada tahun 1990-an telah terbentuk dua identitas 
baru di Margonda yaitu “kawasan kos” dan 
“khayangan”. Kedua identitas ini menciptakan suatu 
segmentasi ruang.  Jika yang pertama dibentuk oleh 
gejala komersialisasi ruang, maka yang kedua 
dibentuk oleh gejala kapitalisasi ruang (Gambar 6).   
Jika yang pertama merepresentasikan kehidupan 
sederhana mahasiswa, maka yang kedua 
merepresentasikan kehidupan elit kaum profesional.  
Jika yang pertama memperlihatkan pola adaptasi 
penduduk lokal dalam mengelola ruang, maka yang 
kedua menunjukkan pola ekspansi pemodal kuat guna 
membangun dominasi ekonomi melalui penguasaan 
ruang. Jika yang pertama relatif tersembunyi di dalam 
kenampakkan umum rumah-rumah penduduk, maka 
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Gambar 6. Komersialisasi dan kapitalisasi 
ruang di Kawasan Margonda 

(Sumber: penafsitan penulis) 

 

Gambar 7. Mall dan Hotel Sebagai Simbol Kapitalisasi Ruang di Margonda 
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yang kedua tampil secara nyata terutama dalam wujud desain arsitektur dan fasilitas perumahan.  

Dua identitas tempat yang tersegmentasi tersebut mulai melebur pada awal 2000-an sejalan dengan 
dibangunnya pusat perbelanjaan modern, apartemen, dan hotel di dalam atau di sekitar kawasan kos. 
Kapitalisasi pun memasuki kawasan ini.   Hal ini menjadi titik awal memudarnya “kawasan kos” 
sebagai identitas tempat sekaligus memunculkan “kawasan bisnis” sebagai identitas tempat yang 
baru.  Melalui penetrasi ini simbol-simbol kapitalis yang bersifat ikonik seperti bangunan tinggi dan 
desain arsitektur ditumpukkan begitu saja di atas simbol-simbol kawasan kos yang relatif tersembunyi 
(Gambar 7).  Penumpukkan ini seakan-akan menegaskan bahwa bagi para pemiliki modal, kawasan 
kos tidak lebih dari sekedar tempat berkumpulnya para konsumen.    

Secara implisit perubahan identitas ruang tersebut mengisyaratkan berlangsungnya akumulasi kapital 
yang merembes seperti gerakan molekul. Harvey (2010) percaya bahwa gerakan tersebut selalu 
dapat menembus hambatan ruang. Gejala ini terutama terlihat pada perubahan fungsi bangunan dari 
rumah kos menjadi bisnis jasa perdagangan yang disertai dengan perubahan kepemilikkan. Selama 
kurun waktu 1994-2011, gejala tersebut mencakup 62% dari total perubahan fungsi bangunan di 
Margonda (Muhajir, 2011). Perubahan rumah kos menjadi toko menunjukkan bahwa proses akumulasi 
kapital telah mampu mengatasi hambatan ruang berupa faktor kultural-psikologis para pemilik kos.  

Pak Kunir menggambarkan suasana Margonda saat ini dengan istilah “mengerikan”. Situasi 
mengerikan tersebut bukan hanya ia kaitkan dengan perkembangan bisnis yang tidak terkendali, 
tetapi juga dengan kekawatiran akan dampak perluasan kegiatan bisnis terhadap perubahan gaya 
hidup dan pola pikir penduduk.  Ia mencontohkan antara lain dengan kejadian saling bentrok antar 
sesama tukang ojek.  Padahal mereka saling bertetangga, meskipun berbeda pangkalan. Pangkalan 
ojek ini muncul di banyak tempat di Margonda seperti di mulut-mulut gang, jalan akses kampus atau 
stasiun, dan depan pusat perbelanjaan atau apartemen. Mereka merambah hingga ke emperan toko 
dan badan jalan. Tidak jarang mereka menyatu dengan terminal bayangan. Berdasarkan pengalaman 
Pak Kunir sebagai tukang parkir, pangkalan-pangkalan ojek ini menyimpan potensi konflik baik antar 
sesama tukang ojek, antar pengguna jalan, maupun antara tukang ojek dan pemilik toko.  

Berbeda dengan Pak Kunir, kekhawatiran Pak Rahmad justru tertuju pada semakin tertanamnya 
“mall” ke dalam memori kolektif anak-anak dan remaja sebagai tempat yang wajib didatangi untuk 
keperluan apapun.  Sejalan dengan itu, tempat-tempat seperti mushola, pos ronda, lapangan, dan 
kebun semakin meredup dari ingatan anak-anak.  Padahal tempat-tempat ini merupakan wadah untuk 
mengenal lingkungan terdekat serta untuk menciptakan variasi aktivitas sehari-hari.   

Pandangan Pak Kunir maupun Pak Rahmad menunjukkan bahwa perubahan identitas tempat dapat 
berakibat pada konflik ruang. Konflik ruang ini dapat berupa conflict in space atau conflict through 
space. Konflik jenis pertama pada umumnya terkait dengan hak untuk melakukan suatu aktivitas pada 
ruang tertentu.  Merujuk pada Storey (2001), pada umumnya conflict in space berupa klaim 
kekuasaan atas ruang yang berakibat pada berkurang atau hilangnya kesempatan pihak lain untuk 
memanfaatkan ruang tersebut. Selain pangkalan ojek dan terminal bayangan, di Margonda konflik ini 
juga muncul dalam bentuk pemasangan rambu “parkir khusus pelanggan” oleh para pemilik toko.  
Ruang pun menjadi tersekat-sekat dan identik dengan pemilik atau penguasannya.  

Terkait dengan conflict through space, Storey memahaminya sebagai pertarungan gagasan tentang 
ruang dan bagaimana gagasan tersebut diwujudkan, diperkenalkan, serta dipromosikan dalam 
praktek kehidupan.  Simbolisasi serta labelisasi ruang merupakan cara yang umum dilakukan untuk 
memenangkan pertarungan ini. Tujuannya adalah untuk menciptakan ruang yang mudah dikenali, 
diingat, dan disukai.  Akibatnya ruang tertentu akan semakin dikenal dan ruang lainnya semakin 
terlupakan. Kekhawatiran yang disampaikan oleh Pak Rahmad merepresentasikan konflik jenis ini. 
Tanpa melalui penyekatan ruang, para pengelola mall saling berlomba untuk menarik pelanggan. 
Untuk itu mereka bukan saja harus bertarung secara diametris dengan sesamanya, tetapi juga secara 
asimetris misalnya dengan pengelola perpustakaan, rumah makan, dan kafe.  

PENUTUP: REFLEKSI TEORETIS 

Refleksi ini diawali oleh sebuah premis bahwa surplus kapital selalu membutuhkan ruang untuk 
menampungnya. Berkenaan dengan itu, sejak tahun tahun 1990-an Margonda dapat disebut sebagai 
“ruang pinggiran yang menampung” surplus kapital dari Jakarta.  Para pemilik surplus kapital di 
Jakarta secara sadar memperluas arena permainan mereka hingga ke Depok melalui konsep 
Jabotabek dan kemudian Jabodetabek.  Di dalam situasi tersebut, Margonda adalah arena permainan 
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atau ranah.  Para aktor di dalamnya – penghuni rumah, pemiliki modal/pengusaha, pemerintah, 
pengguna jalan, pedagang, bahkan hingga tukang parkir – berupaya untuk menguasai sepenggal 
ruang demi menjamin eksistensi dan kepentingannya. Gagasan tentang intervensi, okupansi, 
dominasi, dan hegemoni menjelma menjadi gagasan penting. Gagasan-gagasan ini menjadi bagian 
tak terpisahkan dari transformasi ruang. 

Gejala transformasi ruang di pinggiran baik melalui komersialisasi dan kapitalisasi ruang bukan 
sekedar merespon kehadiran pendatang, tetapi juga menarik pendatang.  Oleh sebab itu, transformasi 
ruang akan berujung pada keterlibatan aktor-aktor baru dalam arena permainan yang sama.  Dengan 
berbagai motivasi dan kepentingan, para aktor ini mencoba untuk meraih keuntungan.  Mereka 
menawarkan aturan main berbasis mekanisme pasar.  Mereka memiliki kemampuan untuk “mengatur 
dirinya sendiri” sehingga akan “memaksa” pihak lain untuk beradaptasi.  Perubahan identitas tempat 
dari kawasan kos menjadi kawasan bisnis merupakan contoh dari “pemaksaan” ini.  Proses ini 
seringkali diwarnai oleh eksternalitas spasial berupa kemunculan-kemunculan spontan berbagai 
gejala sosial ekonomi di beberapa tempat.  Kemunculan spontan ini dapat menciptakan kontradiksi-
kontradiksi internal seperti konflik dan inefisiensi ekonomi seperti halnya kemacetan.  

Kemunculan spontan mengindikasikan bahwa transfornasi ruang berjalan pada suatu struktur disipatif.  
Capra (2004) mendefinisikannya struktur disipatif ini sebagai keanekaragaman relasi antar unsur yang 
terkonfigurasi secara fleksibel dan terbuka sehingga menciptakan banyak kemungkinan. Berdasarkan 
konsep habitus, kemungkinan-kemungkinan tersebut dapat ditujukan untuk (1) mempertahankan atau 
meningkatkan posisi (aktor dan/atau tempat) sesuai dengan tujuan masa depan atau (2) memperoleh 
legitimasi jangka panjang yang dapat diwariskan antar-generasi.  Jika tujuan pertama ditentukan oleh 
jumlah dan kondisi kapital yang dapat diberdayakan, maka tujuan kedua lebih ditentukan oleh struktur 
kapital dan bagaimana struktur tersebut diatur ulang demi meraih dominasi 

Jika merujuk pada pendapat Bourdieu tentang relasi agen-struktur, simbol-simbol kapitalis di pinggiran 
merupakan elemen penting dalam pembentukan identitas tempat demi menciptakan suatu tatanan 
serta konteks dominasi tertentu. Simbol-simbol ini memiliki kekuatan besar untuk membangun 
persepsi tentang terbentuknya “dunia baru” di pinggiran. Kemunculan terminal bayangan dan 
pangkalan ojek di sekitar simbol-simbol tersebut memperlihatkan keterjalinan antara struktur dan 
tindakan.  Sementara itu, memudarnya tempat-tempat bermakna sosial dari ingatan anak muda yang 
tinggal di sekitar pusat perbelanjaan memperlihatkan keterjalinan antara struktur dan kesadaran.  
Kehidupan sosial dengan demikian terstrukturkan oleh tatanan simbolis yang tercipta pada suatu 
tempat. Di dalam struktur tersebut, pinggiran akan merasakan tekanan untuk menerima unsur-unsur 
yang berasal dari pusat sehingga menimbulkan berbagai problema internal terutama yang terkait 
dengan ketidakmampuan untuk bersaing.  
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ABSTRACT 

The Development of flats (rusunawa) is a logical consequence to anticipate the growth of cities, especially in the 

slums. Sooner or later the development of rusunawa will be implemented in dense cities. Although rusunawa will 

be habited, kinship of the community should remain maintained. The habitats of  Rusunawa feel more satisfied to 

live in it because the togetherness atmosphere, especially the aspect of residents’ satisfaction in social 

interaction. Result of the studies amplify the claim that humans and the environment are congruenctly related. In 

their activity, human have options as behavioral alternatives in the environment. The research method is 

conducted by quantitative and qualitative based on residents' satisfaction attitude and observation of behavioral 

patterns in social interaction. Based on the study, the guidance of design criteria was composed to obtain the best 

design concept to provide residents satisfaction. This discussion illustrates how the patterns of behavior in public 

spaces (lobby, common kitchen and lavatories) which  residents expect in social interaction by picking the case of 

Kutobedah rusunawa as the first rusunawa constructed by the government of Malang City in 1995. 

Keywords: rusunawa, satisfaction, behavior pattern 

ABSTRAK 

Pembangunan rumah susun di kota-kota besar merupakan konsekuensi logis dalam mengantisipasi 

perkembangan kotanya, terutama di kawasan permukiman kumuh. Cepat atau lambat pembangunan rusunawa 

akan  dilaksanakan terutama di kota-kota besar yang berkepadatan tinggi. Walaupun mereka nantinya bertempat 

di rusun, keguyuban masyarakat di perkampungan harus dipertahankan. Kebersamaan penghuni rusunawa 

merasa lebih puas  bertempat tinggal di dalamnya. Untuk menunjang program tersebut perlu dicari model 

pengembangan  kriteria desain, terutama dari aspek kepuasan penghuni dalam  berinteraksi sosial. Hasil-hasil 

studi memperkuat pernyataan bahwa manusia dan lingkungannya dihubungkan  congruence, dalam beraktivitas 

manusia  mempunyai pilihan-pilihan  sebagai alternatip perilaku  di  dalam lingkungannya. Metode penelitian yang 

digunakan adalah metode kuantitatif dan kualitatif berdasarkan sikap kepuasan  penghuni dan pengamatan pola 

perilaku berinteraksi sosial. Berdasar studi tersebut disusun panduan kriteria desain  untuk mendapatkan konsep 

rancangan yang terbaik guna memberikan rasa puas bagi penghuninya. Bahasan ini menunjukkan bagaimana 

pola perilaku di ruang publik (selasar, Dapur dan KM/WC umum) yang dikehendaki penghuni dalam berinteraksi 

sosial dengan mengambil kasus rusunawa Kutobedah pertama kali yang dibangun oleh pemerintah  Kota Malang 

pada tahun 1995.  

Kata Kunci: rusunawa, kepuasan, pola perilaku 

 

PENDAHULUAN 

Program pemerintah bebas kawasan  kumuh dan sejuta rumah, akan  menjadi prioritas dengan  
Program Pengembangan Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) menjadi salah 
satu kegiatan pokok yang ditujukan untuk menyediakan hunian layak bagi masyarakat di perkotaan, 
terutama masyarakat yang berpenghasilan rendah. Masyarakat Indonesia yang sudah terbiasa hidup 
di rumah horizontal (yang tidak bertingkat), kemudian berpindah ke rumah susun hal ini dapat  
menimbulkan konsekuensi-konsekuensi tertentu. Kegagalan  pembangunan  rumah  susun di  negara  
lain  tidak disebabkan  oleh  faktor teknis, justru faktor  non  teknis, yaitu  faktor  manusianya sebagai 
penghuni  kurang  mendapat perhatian. Rusunawa di Kuto Bedah Kota Malang merupakan rumah 
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susun yang di bangun di atas tanah negara. Penghuni kebanyakan masyarakat berpenghasilan 
rendah yang bergerak di sektor informal.   

Manusia sebagai mahluk sosial tidak bisa hidup berdampingan dengan manusia lain untuk 
berinteraksi sosial dengan sesamanya,untuk itu perlu diciptakan suatu ruang bersama untuk 
berinteraksi sosial,   sehingga dapat  meningkat kan kehidupan sosialnya dan dapat  membentuk 
masyarakat yang komunal (guyub). Kebersamaan penghuni di rusunawa yang akan memberikan rasa 
puas bertempat tinggal di dalamnya. Bagaimana pola perilaku penghuni rusunawa  yang terjadi di 
fasilitas umum dan Seberapa besar tingkat kenyamanan penghuni rusunawa dalam berinteraksi sosial  
di fasilitas umum?. Untuk mengidentifikasi rona perilaku  (behavior setting) ruang bersama yang 
sering terjadi penghuni berinteraksi sosial.Untuk mengukur tingkat kenyamanan penghuni dalam 
berinteraksi sosial. 

Interaksi Manusia dengan Lingkungan 

Menurut Altman (1980), bahwa proses hubungan manusia dengan lingkungannya terdapat ada lima 
unsur yang  saling pengaruh mempengaruhi, seperti dijelaskan secara skematis pada gambar : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            

 
 

 
Gambar. 1.  Proses Hubungan Manusia dengan Lingkungannya 

Sumber: Irwin Altman, 1980 
 

Ke lima unsur tersebut saling berkait satu dengan lainnya serta bertindak sebagai faktor 
penyebabatau  dapat pula merupakan sebagai akibat. Seperti dalam gambar di  atas bahwa privacy, 
teritoriality,personal space  dan  crowding dipengaruhi  oleh  persepsi, lingkungan  buatan,  iklim  dan 
norma-norma  yang  berlaku. Begitu  juga  sebaliknya,  kalau lingkungan  buatan berubah maka akan 
diikuti perubahan  yang lainnya. Perubahan pada bagian sistem akan berpengaruh  pada seluruh 
suprasistem. Berdasarkan teori-teori di atas, bahwa hubungan manusia  dengan lingkungannya 
merupakan jalinan erat yang  tidak dapat dipisahkan karena satu dengan yang lainnya saling 
mempengaruhinya. 

Keleluasaan Pribadi (Privacy) 

Keleluasaan  pribadi adalah kemampuan  sesorang  mengendalikan  dan mengatur kemungkinan-
kemungkinan  didekati, dihubungi  dan dicari informasi tentang dirinya  oleh pihak lain Westin  (1970) 
membagi keleluasaan  pribadi  ke  dalam beberapa jenis yaitu : (1).Solutide : keinginan untuk 
menyendiri, bebas  dari  pengamatan pihak lua (2) Intimacy: keinginan intim bersama 
orang  lain  tertentu yang bebas dari pihak  lain (3) Anonymity  : tak mau dikenali oleh pihak 
lain,  sekalipun ia berada dikeramaian (4) Reserve  : seseorang yang memakai batas psikologis  untuk 
menanggulangi gangguan pihak lain yang tak diinginkan. 

Model yang menghubungkan privacy, personal space, teritoriality dan crowding. Dalam mempertahan-
kan personal space dan memperlihatkan perilaku  teritorial merupakan dua mekanisme yang 
digunakan orang untuk  mencapai tingkat  keleluasaan pribadi yang diinginkan  dalam  keadaan 
bersesakan guna menghindarkan stress yang tidak  semestinya. 

Model yang menghubungkan antara keleluasaan  pribadi, ruang pribadi, teritorialitas dan kesesakan 
dapat dilihat di bawah ini : ini : 

LINGK. BUATAN  

LINGK. KOGNISI :  
PERSEPSI, 
PENDAPAT 

PERILAKU LINGK & 
  PROSES-PROSES  
- PRIVACY 

- TERITORIALITAS 
- CROWDING 

LINGK. ALAMI ORIENTASI LINGK. & 

PANDANGAN DUNIA 
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Gambar 2.  Skema Hubungan antara Privacy, Ruang Pribadi, Teritorialitas, dan Kesesakan  
Sumber: Altman, 1975 

 
 

Berdasarkan teori-teori di atas, bahwa seseorang membutuhkan privacy untuk mengatur diri dalam 
berinteraksi sosial guna mendapatkan kenyamanan. Adapun keleluasaan pribadi dapat diuraikan lagi 
ke dalam : gangguan suara, keterlihatan oleh orang lain yang tidak diinginkan, ketercampuran dengan 
kegiatan lain. 

Teritorialitas  (Teritoriality) 

Teritorialitas  menunjukkan pada sekelompok rona perilaku  bahwa seorang ingin 
mempribadi,  menyatakan  diri,  memiliki, dan bertahan. Teritori merupakan daerah yang tetap atau 
tidak dapat dipindahkan.    

Ada  lima ciri teritori, yaitu : Memuat daerah  ruang  (spatial), dimiliki atau dikendalikan oleh individu 
atau  kelompok,  memenuhi  kebutuhan atau dorongan  tertentu,  ditandai secara  konkrit  maupun 
simbolis,  dan  dipertahankan  atau pemilik merasa terganggu bila ada orang lain melanggarnya. 

Erich Fromm (1974) berpendapat bahwa manusia dikuasai oleh  naluri  untuk mempertahankan 
teritorinya.   Teritori penting bagi manusia untuk menyatakan wilayah kekuasaan yang menjadi hak 
miliknya, agar dapat melakukan berbagai kegiatan dengan leluasa. Teritori ini menyangkut masalah 
kepemilikan, penggunaan, pengawasan dan pemeliharaan suatu tempat/obyek. 

Teritori dapat dibagi menjadi 3 bagian sebagai berikut : 
(1).Teritori  Utama,  misalnya;  ruang  tidur,  ruang  kerja, pekarangan, dan lain lain. (2).Teritori 
Sekunder, misalnya; ruang tamu, ruang  keluarga, pintu masuk pekarangan, jalan, taman suatu kota.  
(3).Teritori Umum, misalnya; jalan di muka rumah, taman. Teritori ini penting untuk pemenuhan 
keleluasaan pribadi  untuk memenuhi kebutuhan akan identitas,  kepemilikan, aktu alisasi diri, rasa 
aman, memelihara hubung- an atau interaksi dengan pihak lain. 

Kesesakan  (Crowding) 

Kesesakan adalah kondisi adanya stimulus yang  berlebihan atau kondisi terdapatnya peningkatan 
kerumitan  sosial atau adanya sindroma dari muatan yang berlebihan atau adanya suatu  interaksi 
yang tak diinginkan  dan  tak  terkendali. Kesesakan  merupakan  akibat dari kegagalan  untuk 
mencapai tingkat  privacy yang diinginkan. Kepadatan adalah  hubungan antara  ukuran ruang dan 
jumlah manusia.  Adapun kesesakan dapat diurakan lagi dalam : Keteraturan gerak, jumlah manusia, 
hubungan antar manusia, jumlah kegiatan yang dilakukan, tata tertib. 

METODE 

Rancangan Penelitian 

Bentuk rancangan penelitian ini adalah studi kasus melalui survei lapangan dengan pengamatan 
langsung, wawancara, dan kuisioner. Untuk mengukur kepuasan penghuni yang lebih rasional dengan 

Isolasisosial (Privacy tercapa ilebih dari privacy yang diharapkan) 

Mekanisme kontrol antar pribadi Ruang Pribadi 
Teritori 
Perilaku verbal 
Perilaku nonverbal 

Kesesakan (privacy dicapaikurangdari privacy yang diharapkan) 

Privacy 

dicapai (hasil) 

Optimum (privacy dicapai 

= privacy diharapkan) 

Privacy 

diharapkan 

(ideal) 
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menjaring opini atau pendapat berupa  persepsi melalui responden. Berupa tanggapan penghuni 
terhadap aspek perilaku  kebersamaan di fasilitas umum, variabelnya meliputi elemen-elemen perilaku 
: privacy, territoriality, crowding. 

Pengambilan Populasi dan Sampel  

Pangambilan data : Wawancara dan Angket (kuisener) 

Pengambilan sampel adalah purposive sampling, untuk mencerminkan sifat populasi yaitu  dipilih 
berdasarkan penghuni yang menempati rusunawa  lebih dari 5 tahun. Setiap lantai sampel berjumlah 
5 responden, jadi setiap blok ada 15 responden.  Jumlah sampel keseluruhan sebanyak 30 
responden.  

Wawancara dilakukan tak berstruktur (bebas), sebelum wawancara mencatat pokok-pokok yang akan 
dibicarakan. Angket dilakukan dengan kombinasi antara angket tertutup dan terbuka.  

Pengamatan perilaku (observasi) : pengamatan perilaku kehidupan sehari-hari di fasilitas umum  dan 
jejak fisik berupa barang-barang yang ditinggalkan.  

Metode Pengolahan Data dan Analisa Data 

Pengolahan Data Survai berupa kuisener dan wawancara dengan cara mengklasifikasi data dan 
menstabilasi data menurut pengolahannya. Analisa data alat pengukuran yang dipakai adalah analisis 
statistik model skala Likert dan Osgood.  

Model skala Likert : Untuk mengetahui  sikap responden secara kuantitatip terhadap beberapa 
pernyataan yang menunjukkan persetujuan atau tidak setuju. 

Apabila pernyataan sangat setuju nilainya 6 dan sangat tidak setuju nilai terendah 1. kemudian 
menjumlah nilai pada pertanyaan atau pernyataan. 

Model skala Osgood : Jenis Kuisener ini digunakan untuk mengukur arah, kualitas, dan intensitas dari 
pemaknaan yang dipresepsikan penghuni. Cara ini untuk menganalisis   persepsi dan sikap manusia 
secara kuantitatip. Responden diminta menyatakan pendapatnya terhadap kata sifat yang disusun 
dalam dua kutub saling berlawanan.  Data diambil berdasarkan definisi dari unsur-unsur kepuasan 
(privacy, territoriality, crowding) yang dikelompokkan atas dasar kata sifat yang berkonotasi negatip 
berada sebelah kiri dengan nilai bobot 1 (sangat kurang memuaskan) dan kata sifat yang berkonotasi 
positip berada sebelah kanan dengan nilai bobot 5 (sangat memuaskan). 

Pengolahan data Pengamatan dengan cara melihat langsung, berupa hasil rekaman  video atau foto-
foto, kemudian membuat gambar pola gerak pemakai  pada gambar denah dimana ruang (space) 
yang sering ditempati kegiatan bersama pada  rona  perilakunya (setting behavior). 

Metode Penafsiran Data 

Metode Penafsiran Skala Likert : Apabila hasil analisis data dari 10 pertayaan dari salah satu rona 
(setting) didapatkan nilai yang lebih besar mendukung atau lebih besar 40, maka hasil analisis data 
tersebut ditafsirkan bahwa interaksi sosial sangat baik di tempat tersebut. Sebaliknya apabila  nilai 
kurang dari 40, maka bahwa interaksi sosial sangat kurang. 

Metode Penafsiran Skala Osgood : Apabila hasil analisis data dari 10 pertanyaan  didapatkan nilai 
yang lebih besar mendukung atau lebih besar 30, maka hasil analisis data tersebut ditafsirkan bahwa 
penghuni merasa nyaman (memuaskan). Sebaliknya apabila  nilai kurang dari 30, maka ditafsirkan  
bahwa penghuni merasakan kurang nyaman (kurang memuaskan). 

Metode Penafsiran Pengamatan : apabila pada gambar denah terlihat pola orang melakukan kegiatan 
bersama (berkerumun) lebih dari 3 orang, maka ditafsirkan penghuni  telah terjadi interaksi sosial, 
kemudian terlihat pola rona perilakunya (behavior setting).   
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Rusunawa Kotobedah yang terletak di wilayah kecamatan Kedung Kandang merupakan rusunawa 

pertama di Kota Malang. Rumah Susun ini dibangun pada tahun 1995, dalam 1 blok penduduknya 

berjumlah ± 55 KK (Kepala Keluarga). Rumah Susun ini terdiri atas 3 Lantai, setiap lantai terdiri dari 

18 unit kamar. Rusunawa ini terdapat 2 blok. Awal mulanya wilayah tempat berdirinya rusun ini 

merupakan bekas makam cina (bong) di sekitarnya merupakan kawasan perkampungan yang padat. 

Terutama permukiman. 

di sekitar sungai berantas, pada musim hujan sering terjadi kebanjiran. Pemerintah Kota Malang 

memberikan bantuan untuk mendirikan rumah susun bagi warga tersebut, dengan perjanjian-

perjanian yang disepakati bersama.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Permukiman Kumuh sekitar Lokasi 
Sumber: dokumen pribadi, 2013 

Gambar 4. Foto Udara  Rusunawa 
Sumber: Google earth 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Gambar 5. Tampilan Gedung Rusunawa Kutobedah Malang 
Sumber: dokumen pribadi, 2013 

Sebagian besar responden yang terjaring sudah seimbang. Seperti responden antara laki-laki dan 
perempuan, prosentase laki-laki 46.67 % dan perempuan 53.33 %. Asal Suku/Etnis dari suku Jawa 
56.67 % dan suku madura 43.33 %. Responden yang terjaring sudah memenuhi kriteria yaitu 
bertempat tinggal lebih dari 5 tahun, sedangkan responden antara 5-8 tahun = 26.67 % dan lama 
tinggal antara >8-10 tahun = 73.33 %, hal  ini bisa mewakili penghuni secara keseluruhan dan 
diharapkan keakuratan data dapat dijamin. 

Data Umum Responden 

Tabel 1. Data Umum Profil Responden (sumber : dokumen pribadi, 2013) 
No Keterangan % Sample 

1. Lama tinggal  :  5 - 8 tahun 26.67 
                           8 - 10 tahun 73.33 
2 Jenis Kelamin :   Laki-laki 46.67 
                             Perempuan 53.33 
3 Umur sekarang :   a. 20 - 30 th 16.67 
                              b. 30 - 40 th             30 
                              c. 40 - 50 th 16.67 
                              d. 50 - 60 th  33.33 
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No Keterangan % Sample 

                              e. > 60 th    3.33 
4 Agama Islam               100 
5 Asal sebelum tinggal di rusunawa  
    a. di sekitar rusunawa < 1 KM 56.67 
    b. Dekat 1 – 3 KM 6.67 
    c. > 3 Km 0 
    d. Luar Kota Malang 36.67 
6 Suku/Etnis  :    Jawa 56.67 
                          Madura 43.33 
7 Status Runah   : Kontrak 36.67 
                   Rumah sendiri/sewa 63.33 
8 Jarak tempat Pekerjaan  
    a. di sekitar rusunawa < 1 KM 83.33 
    b. Dekat 1 – 3 KM 6.67 
    c. > 3 Km 6.67 
   d . Luar Kota Malang 3.33 
9 Jenis Pekerjaan  
    a. Wiraswasta 73.33 
    b. Swasta 26.67 
10 Tingkat pendidikan  
    a. SD TT (SD Tidak Tamat) 6.67 
    b. Lulus SD 53.33 
    c. Lulus SMP 26.67 
    d. Lulus SMA 13.33 
11 Jumlah penghuni dalam 1 unit  
    a. dua orang 6.67 
    b. Tiga orang     20 
    c. empat orang 26.67 
   d. lima orang       30 

   e. lebih dari lima orang 16.67 

 

ANALISIS DATA KEPUASAN PENGHUNI 

Privacy (Keleluasaan Pribadi) 
 

NO SUB UNSUR  PRIVACY NEGATIP 
NILAI 

SUB UNSUR  PRIVACY POSITIP 
1 2 3 4 5 

1 

Anak-anak bermain di Selasar bersuara 
gadau   

     Anak-anak bermain di Selasar tidak 

bersuara gadau   

2 

Orang yang berbincang-bincang  di 
selasar  berisik 

     Orang yang ngobrol  di selasar 

bersuara tidak berisik 

3 

Sering orang tidak dikenal lewat di 
selasar/di depan rumah 

     Jarang orang tidak di-kenal lewat di  

depan rumah. 

4 

Sering orang yang tidak dikenal ikut 
memakai MCK umum  

     Jarang orang yang tidak dikenal ikut 

memakai MCK  

5 

Tempat Cuci bersama sering dipakai 
tempat bergunjing  

     Tempat Cuci bersama jarang dipakai 

tempat bergunjing  

6 

Sering ada tetangga yang mampir di  
dapur bersama  

     Jarang ada tetangga yang mampir di  

dapur bersama  

7 

Dapur Bersama  mudah dilihat orang 
yang tidak dikenal   

     Dapur Bersama sulit dilihat orang 

yang tidak dikenal   

8 

Rahasia Dapur Bersama  mudah dilihat 
tetangga masaknya 

     Rahasia Dapur Bersama  sulit dilihat 

tetangga masaknya 

9 

Dapur bersama sering dipakai tempat 
bergunjing  

     Dapur bersama jarang dipakai tempat 

bergunjing 

10 

Sering terjadi keributan dalam 
pemakaian ruang bersama   

     Jarang terjadi keributan dalam 

pemakaian ruang bersama 

Gambar 6. Profil Privacy (Keleluasan Pribadi) terhadap Pemakaian Fasilitas Umum di Rusunawa Kuto Bedah  
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 Sumber: Pengelolaan Data dan Analisa Pribadi, 2013 

Keterangan :   
(1)Sangat kurang memuaskan (3)Kurang memuaskan   

(2)Cukup (4)Memuaskan (5)Sangat Memuaskan 
   

Lantai  I    =  Lantai  II   =  Lantai  III  =  
 
Grafik di atas dapat disimpulkan, bahwa yang dirasakan privacy penghuni di rusunawa, cukup 
memuaskan, namun masih ada yang  dianggap kurang memuaskan. Menurut hasil wawancara dari 
beberapa responden, bahwa permasalahan privacy dianggap tidak ada masalah, karena sudah 
beradaptasi dengan kondisi yang ada. 

Semakin ke atas suara gadau tidak begitu mengganggu. Penghuni dalam berinteraksi sosial sesama 
penghuni sering terjadi di Selasar,  penghuni merasa puas dengan penggunaan fasilitas umumnya. 
 
 

  

Gambar 7. Selasar Tempat untuk Bermain Anak-Anak dan Ibu-Ibu Mengasuh Putranya. 
 Sumber: dokumen pribadi, 2013 

Teritoriality (Teritorialitas) 

NO SUB UNSUR  TERITORIALITAS 
NEGATIP 

NILAI  SUB UNSUR  TERITORIALITAS POSITIP  
1 2 3 4 5 

 
1 

Selasar terasa sempit ketika mengobrol 

bersama tetangga    

     Selasar terasa luas ketika anda mengobrol 

bersama tetangga    

2 Tangga terasa sempit ketika berjalan 

bersama keluarga  

     Tangga terasa luas ketika anda berjalan 

bersama dgan  keluarga  

3 Ruang KM/WC Umum  terasa sempit 

ketika mencuci bersama    

     Ruang KM/WC Umum  terasa luas ketika 

mencuci bersama    

4 Dapur  bersama  terasa sempit   ketika 

memasak bersama 

     Dapur  bersama  terasa luas  ketika 

memasak bersama 

5 Kurang aman dalam menyimpan barang 

pribadi di ruang bersama   

     Merasa aman dalam menyimpan barang 

pribadi di ruang bersama   

6  Merasa sulit   menghentikan tetangga 

yang sedang  bersenda gurau di depan 

rumah     

      Sangat mudah   meng-hentikan tetangga 

yang sedang  bersenda gurau di depan 

rumah     

7 Sangat sulit mengusir secara halus 

kepada tetangga yang ngobrol di depan 

rumah  

     Sangat mudah mengusir secara halus 

kepada tetangga yang ngobrol di depan 

rumah  

8 Sering sekali  tetangga meletak-kan 

barang pribadi seenaknya di fasilitas  

umum  

     Jarang sekali  tetangga meletak-kan 

barang pribadi seenaknya di Fasilitas  

umum  

9 Sering barang tertukar atau hilang di 

tempat jemuran  

     Jarang barang tertukar atau hilang di 

tempat jemuran  
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NO SUB UNSUR  TERITORIALITAS 
NEGATIP 

NILAI  SUB UNSUR  TERITORIALITAS POSITIP  
1 2 3 4 5 

10 Sering tetangga  meminjam barang 

pribadi  tanpa seijin  

     Jarang tetangga  meminjam barang pribadi 

tanpa seijin  

Gambar 8. Grafik  Profil Teritoriality  (Teritorialitas) terhadap Pemakaian Fasilitas Umum  
di Rusunawa ( sumber : Pengelolaan Data dan Analisa Pribadi, 2013) 

 

Keterangan :   
1. Sangat kurang memuaskan 2. Kurang memuaskan   
3. Cukup 4. Memuaskan 5.Sangat Memuaskan 
Lantai  I    =  Lantai  II   =  Lantai  III  =  

Grafik di atas dapat disimpulkan, bahwa yang dirasakan teritorialitas oleh penghuni rusunawa, cukup 
memuaskan. Menurut hasil pengamatan bahwa Selasar dimanfaatkan penggunaannya secara 
optimal, seperti Selasar tidak hanya sebagai jalan penghubung, tetapi juga sebagai dapur, sebagai 
ruang tamu, sebagai tempat ternak ayam (kombong), dll.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Gambar  9. Selasar Merupakan Ruang Publik Beralih Fungsikan sebagai Tempat Ternak (Kombong) dan 
Sebagai Tempat Produksi Para Pengrajin 

Sumber: dokumen pribadi, 2013 

Analisis Crowding (Kesesakan) 

NO 

SUB UNSUR  CROWDING  NEGATIP 

NILAI  SUB UNSUR  CROWDING POSITIP 

1 2 3 4 5 

1 Kurang     teratur orang-orang yang  

ngobrol di Selasar 

     

Sangat teratur orang-2 ngobrol di Selasar  

2 Banyak orang yang antri ketika di 

KM/WC Umum 

     Sedikit orang yang antri ketika di KM/WC 

Umum 

3 Sering orang yang tidak dikenal lalu 

lalang di selasar  

     Jarang orang yang tidak anda kenal lalu 

lalang di selasar  

4 Sangat banyak tetangga ber-gerombol 

dan ngobrol di selasar 

     Sangat banyak tetangga ber-gerombol & 

berbincang di selasar 

5 Kurang tertib dlm pemakaian dapur 

bersama 

     Sangat tertib dalam pemakaian dapur 

bersama 

6 Acuh tak acuh antar penghuni       Sangat akrab antar penghuni  

7 Sangat ketat peraturan pemakain 

fasilitas umumnya  

     Sangat longgar peraturan pemakaian 

fasilitas umumnya  

8 Sangat sering diadakan kerja bakti 

bersama  

     Sangat jarang diadakan kerja bakti 

bersama  

 9 Sering timbul gejala tdk enak antar 

penghuni dalam pemakaian ruang 

bersama                                                                                                                                             

     Sangat jarang timbul gejala tidak enak 

antar penghuni dalam pemakaian ruang 

bersama 
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NO 

SUB UNSUR  CROWDING  NEGATIP 

NILAI  SUB UNSUR  CROWDING POSITIP 

1 2 3 4 5 

10 Sangat mengganggu antar penghuni 

dalam melakukan kegiatan bersama  

     Sangat tidak mengganggu antar penghuni 

dlm melakuan kegiatan bersama  

 

Gambar 10. Grafik Profil Crowding (Kesesakan) terhadap Pemakaian Fasilitas Umum di Rusunawa Kuto Bedah 
 Sumber: Pengelolaan Data dan Analisa Peneliti, 2013 

 
Keterangan : 

1. Sangat kurang memuaskan                             4. Memuaskan 
2. Kurang memuaskan                                            5. Sangat Memuaskan 
3. Cukup 
Lantai I    =                      Lantai  II   =                              Lantai  III  =  

 
Pernyataan kesesakan berhubungan erat dengan kepadatan (jumlah orang), ketidak teraturan 
susunan ruang, dll. Grafik di atas dapat disimpulkan, bahwa penghuni tidak mengalami kesesakan 
(crowding).  Menurut hasil survai bahwa responden sebagian besar menginginkan ruang yang 
fleksible dapat mengakomodasi berbagai aktivitas.  
 

   

Gambar 11 : Selasar berfungsi untuk Dapur  dan  tempat jualan 
(sumber : dokumen pribadi, 2013) 

 

 
Berdasarkan pengamatan, bahwa kesesakan di selasar disebabkan adanya pengalihan fungsi 
menjadi  dapur, ruang tamu, tempat produksi, dll. 
 

Tabel  2. Skala Sikap Responden di Selasar 
No Lantai Bobot 

1 I 46.2 

2 II 0.8 

3 III 46.8 
 

Keterangan  :      

Sangat setuju = 60    Ragu2 tidak setuju = 30 
Setuju = 50  Tidak setuju  = 20 
Ragu-ragu setuju = 40  Sangat tdk setuju = 10 

  
Berdasarkan tabel di atas, bahwa responden rata-rata memberikan tanggapan positip. Berarti 
kebersamaan di Selasar terjadi dengan baik. Terutama terletak di lantai II, karena penghuni 
memanfaatkan selasar sebagai ruang tamu atau ruang duduk-duduk.  Selasar di lantai I, dipakai untuk 
tempat parkir sepeda motor, sehingga jarang ada anak-anak bermain. Sedangkan lantai III ada 
sebagian ruang digunakan sebagai dapur dan produksi. 
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Skala Sikap Responden di MCK umum  

 
Tabel  3. Skala Sikap Responden di MCK Umum 

 

no Lantai Bobot 

1 I 40 

2 II    43.6 

3 III  
42 

 
 

Keterangan  :      
Sangat setuju = 60    Ragu2 tidak setuju = 30 
Setuju = 50  Tidak setuju  = 20 
Ragu-ragu setuju = 40  Sangat tdk setuju = 10 

 
 
Berdasarkan tabel di atas, bahwa responden rata-rata memberikan tanggapan positip. Berarti 
kebersamaan di MCK umum terjadi dengan baik. Terutama terletak di lantai II, karena penghuni 
memanfaatkan MCK umum dengan baik. 

Skala Sikap Responden di Dapur Umum  

Tabel  4. Skala Sikap Responden di Dapur Umum 

no Lantai Bobot 

1 I     30 

2 II     2.8 

3 III 35.6 
 

Keterangan  :      
Sangat setuju = 60    Ragu2 tidak setuju = 30 
Setuju = 50  Tidak setuju  = 20 
Ragu-ragu setuju = 40  Sangat tdk setuju = 10 
    Sangat tdk setuju = 10 

Berdasarkan tabel di atas, bahwa responden rata-rata memberikan tanggapan positip, tapi masih 
ragu-ragu. Berarti kebersamaan di Dapur umum masih kurang dimanfaatkan. Berdasarkan 
pengamatan sebagian  dapur memang tidak digunakan, justru membuat dapur di selasar dan di 
belakang  rumah tinggal. 

Pengamatan 

Pada umumnya anak-anak bermain di selasar lenih menyukai bermain di sekitar orang berjualan, ada 
fasilitas tempat duduk dan punya keleluasaan untuk bergerak. Biasanya ibu-ibu sambil momong 
putranya di selasar sambil ngobrol dengan tetangganya. Biasanya orang-orang berkumpul dengan 
berdiri, duduk di lantai dan duduk di kursi. Selasar yang letaknya  di  depan rumah dengan adanya 
Void  bisa saling melihat antar penghuni tiap-tiap lantai, terkesan memperkuat interaksi  sosial . 

 

 



Edi Subagijo
1)
 dan Tonny Suhartono

2)
-Model Pengembangan Kriteria Desain Rusunawa Berdasarkan Kepuasan Penghuni 45 

VOID

VOID

DAPUR

KM/WC UMUM

UNIT 
KAMAR

UNIT 
KAMAR

DAPUR

KM/WC UMUM

        

        
 

Gambar 12. Selasar Tempat yang Paling Disukai Berinteraksi Sosial 

PENUTUP  

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini berupa kriteria desain, antar lain:  
Sebagian besar responden merasakan kepuasan terhadap kegiatan bersama di fasilitas umum, baik 
di selasar, MCK umum, dan dapur umum. Namun tempat yang paling disukai adalah di Selasar. 
Sangat beralasan karena letaknya tepat di depan pintu, ruang geraknya  cukup luas, menghadap ke 
dalam, adanya void dan pencahayaan alami dari atas, antar lantai bisa terlihat, merupakan disain 
yang sesuai dengan yang dikehendaki oleh penghuni dalam berinteraksi sosial. MCK umum 
kebersamaan hanya dilakukan pada saat mencuci bersama dan pada saat antri ke kamar mandi.  
Adapun dapur bersama kurang diminati untuk berinteraksi sosial,  justru ada yang membuat dapur di 
selasar letaknya dekat dengan tempat tinggal. Sebaiknya dapur bersama dibuat tersendiri di belakang 
kamar/balkon.  Rona perilaku penghuni kebersamaan terletak di fasilitas umum, seperti di selasar, di 
tangga, MCK umum dan dapur umum. Rona yang dikehendaki apabila ada fasilitas yang mendukung 
kebersamaan, antara lain ruang yang cukup luas untuk menampung aktivitas, ada kursi, dan ada 
pencahayaan yang cukup. 
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ABSTRACT  

'Ex Palaguna' site was originally became the first mall in Bandung, but it is no longer a mall because of the 

competition with other activities in Bandung city. Currently, the mall has been destroyed since the end of 2014 

and the existing site becomes a parking lot, in contrary to the previous conditions in which the previous function 

could provide some particular image as well as identity for everybody in the city center, This research is done as 

an effort to re-create its identity as part of the object and function of the heart of Bandung. It’s influenced by the 

unindetified aspects and criteria that should be considered for the development of 'Ex Palaguna' based on the 

identity of the city. The purpose of the paper to look for aspects and criteria to consider 'Ex Palaguna' land 

development as the basis for its appropriate and efficient plan and design, in accordance to the identity of the city 

through sense of place. The method used in this writing is a qualitative method with case study analysis. The 

results showed that there are criteria from each aspect of the design with sense of place approach on 'Ex 

Palaguna' field such as form, activity, and image as aspects. 

Keywords: ex Palaguna, mall, sense of place, identity 

ABSTRAK 

Lahan ‘Eks Palaguna’ awalnya merupakan mall pertama di Kota Bandung, namun saat ini sudah tidak lagi 

menjadi fungsi mall diakibatkan tidak mampu bersaing dengan pusat kegiatan lain di Kota Bandung. Saat ini, mall 

tersebut sudah dihancurkan sejak akhir tahun 2014 dan aktivitas yang ada hanya sebagai lahan parkir 

kendaraan, berbanding terbalik dengan kondisi sebelumnya yang mana fungsi yang ada dapat memberikan 

gambaran ruang sekaligus identitas bagi setiap orang ketika sedang berada di pusat kota. Sebagai upaya untuk 

menciptakan kembali identitasnya sebagai bagian dari objek dan fungsi ruang pusat Kota Bandung, maka 

dilakukan penelitian ini. Hal tersebut dipengaruhi oleh belum ditemukannya aspek dan kriteria yang seharusnya 

dipertimbangkan mengenai pembangunan ‘Eks Palaguna’ berdasarkan identitas kotanya. Tujuan penulisan ini 

adalah mencari aspek dan kriteria yang perlu dipertimbangkan bagi pengembangan lahan ‘Eks Palaguna’ 

sebagai dasar perencanaan dan perancangan  ‘Eks Palaguna’ yang tepat fungsi dan penggunaanya, sesuai 

dengan identitas kota yang dimiliki melalui sense of place. Metode yang digunakan di dalam penulisan adalah 

metode kualitatif dengan analisis case study. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kriteria dari masing-

masing aspek perancangan sense of place pada lahan ‘Eks Palaguna’ yaitu berkaitan dengan aspek bentuk, 

aktivitas, dan gambaran ruang. 

Kata Kunci: eks palaguna, mall, sense of place, identitas 

 

PENDAHULUAN  

Kawasan Pusat Kota identik dengan pusat dari segala aktivitas yang bernilai sosial ekonomi tinggi 
(Pawitro, 2015), sehingga perannya menjadi lebih dominan terhadap pusat perdagangan dan jasa. 
Pada awalnya, Palaguna merupakan mall pertama yang berdiri sejak 1980-an dan terletak di kawasan 
pusat Kota Bandung, yaitu Alun-alun. Namun kini, mall tersebut sudah tidak ada lagi yang mana 
disebabkan oleh ketidakmampuannya dalam bersaing dengan beberapa pusat aktivitas lain yang 
dibangun di beberapa titik keramaian aktivitas Kota Bandung. Akhirnya mall tersebut mulai ramai 
ditinggalkan oleh para pengunjung, hingga pada akhir tahun 2014, bangunan mall tersebut 
dihancurkan dan direncanakan untuk pembangunan baru dengan fungsi hotel, mall, dan rumah sakit  
(Ramdhani, 2017). Secara legalitas, lahan eks Palaguna merupakan aset Pemerintah Provinsi Jawa 
Barat yang perizinannya dipegang oleh Pemerintah Kota Bandung sehingga rencana tata ruangnya 
menjadi urusan pemerintah Kota Bandung. Berkaitan dengan implementasi pembangunan 
berdasarkan rencana tata ruang, tentunya mengacu pada zona kegiatan yang direncanakan pada 
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mailto:witantinurutami@yahoo.com
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suatu kota selama 20 tahun ke depan melalui dokumen RTRW Kota Bandung. ‘Eks Palaguna’ 
sebagai bagian dari PPK Alun-alun, berperan sebagai kawasan strategis sudut kepentingan ekonomi 
serta bagian dari kawasan cagar budaya Kawasan Pusat Kota Bersejarah. Secara konteks Kota 
Bandung, kawasan studi  merupakan kawasan heritage-nya Bandung, di mana kawasan tersebut 
berada di sekitar JalanBraga dan JalanAsia Afrika yang memiliki nilai kental terhadap unsur historis 
kawasan (momen konferensi Asia Afrika, pembangunan JalanRaya Pos pada Masa Daendels dengan 
titik nol pembangunan Kota Bandung) sehingga dengan begitu kawasan studi berada pada kawasan 
pusat kota yang memiliki nuansa bangunan lama yang menjadi daya tarik dari Kawasan Alun-Alun 
sebagai pusat Kota Bandung. Hingga kini ‘Eks Palaguna’ direncanakan untuk peruntukan kawasan 
perdagangan dan jasa yang mampu melayani kebutuhan skala regional (RTRW Kota Bandung Tahun 
2011 – 2031). Berkaitan dengan identitas kota, pada tahun 1980-an, Palaguna merupakan bangunan 
mall yang berperan sebagai sentra tujuan wisata belanja pertama di Kota Bandung, namun kini 
kondisinya sudah tidak lagi seperti dulu, di mana ‘Eks Palaguna’ menjadi lahan kosong yang 
difungsikan sebagai lahan parkir sementara, alih-alih menunggu tahapan pembangunan dari apa yang 
direncanakan ke depannya yaitu sebagai fungsi hotel, mall, dan rumah sakit dengan ketinggian 16 
sampai 18 lantai  (Fauzan, 2017). 

Keberadaan fungsi mall Palaguna sebelumnya mampu membangkitkan gambaran ruang pusat kota 
pada masa saat itu, namun kini, hal tersebut menjadi polemik apakah ke depannya pembangunan 
pada lahan ‘Eks Palaguna’ dapat menyesuaikan kembali dengan identitasnya sebagai bagian dari 
kawasan pusat Kota Bandung atau tidak, terlepas dari perdebatan antara ketentuan arahan tata ruang 
mengenai fungsinya yang ditetapkan sebagai perdagangan atau harapan masyarakat terkait 
kebutuhan ruang publik di perkotaan. Selain itu, pengembangan fungsi atas lahan ‘Eks Palaguna’ 
dihadapkan juga pada persoalan identitas yang mana menjadi bagian dari gambaran ruang perkotaan 
(image of a city) (Kaymaz, 2013), dengan kondisinya sekarang, terdapat perubahan gambaran dan 
makna ruang yang diterima oleh masyarakat pada saat fungsinya sebagai mall dan ketika berubah 
menjadi lahan kosong. Gambaran ruang (image) bagi sebuah kota menjadi bagian dari komponen 
pembentuk sense of place (Carmona, Tim, OC, & Steve, 2003), sehingga sense of place bagi 
pengembangan lahan ‘Eks Palaguna’ menjadi pertimbangan di dalam merancang fungsi ‘Eks 
Palaguna’ kedepannya dengan tidak hanya melibatkan gambaran ruang (image) saja tetapi juga 
bentuk (form) dan aktivitas (activity), ketiga komponen tersebut pada akhirnya dapat menciptakan 
‘place’ pada lahan ‘Eks Palaguna’. 

Berdasarkan uraian di atas mengenai ‘Eks Palaguna’ sebagai bagian dari perkembangan kawasan 
pusat kota yang memiliki unsur historis dari bentuk fisik kawasan serta makna ruang yang ditangkap 
oleh masyarakat, maka yang menjadi dasar dari penelitian ini yaitu belum ditemukannya aspek dan 
kriteria seperti apa yang seharusnya dipertimbangkan terkait pembangunan ‘Eks Palaguna’ 
berdasarkan identitas kotanya. Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini yaitu mencari aspek dan 
kriteria yang perlu dipertimbangkan bagi pengembangan lahan ‘Eks Palaguna’ sebagai dasar untuk 
merancang ‘Eks Palaguna’ yang tepat fungsi dan penggunaannya sesuai dengan identitas kota yang 
dimiliki melalui sense of place. 

IDENTITAS KOTA  

Identitas sering kali berhubungan dengan pembuktian diri atas sesuatu yang berbeda, khas, ataupun 
unik. Identitas pun menjadi salah satu aspek penting dalam lingkup lingkungan binaan, karena 
berhubungan dengan konteks sejarah, budaya, sosial, politik, ekologis yang telah tercipta sejak awal 
terbentuknya lingkungan tersebut. Kaymaz (2013) menyimpulkan konsep identitas ke dalam beberapa 
aspek, seperti: Konsep identitas berpusat kepada keunikan sesuatu ataupun seseorang, Identitas 
membutuhkan perbandingan antara dua bentuk individual, Makna dan pengalaman memberikan 
peran penting dalam membentuk persepsi identitas, Identitas tidak pernah menjadi struktur yang 
stabil, namun terus berevolusi dan menjadi fenomena yang dinamis, Identitas membutuhkan interaksi 
dengan sekitar 

Pemahaman akan identitas masih dapat dijabarkan secara lebih luas dan lebih komprehensif ke 
dalam berbagai bidang ilmu, namun secara garis besar penjabaran aspek-aspek identitas tersebut 
merupakan salah satu cara untuk mengintegrasikan konsep identitas ke dalam perencanaan dan 
perancangan lingkungan binaan.  

Identitas dapat dibentuk apabila terjadi hubungan antara bentuk fisik, aktivitas, dan makna (Garnham, 
1985). Relph (2008) juga menjelaskan bahwa identitas suatu tempat berhubungan erat dengan 
keberadaan dari sense of place yang otentik. Sense of place dapat berarti pemaknaan manusia dalam 
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memahami tempat. Adapun pemaknaan akan sebuah tempat melalui ‘image’ berkaitan dengan 
sesuatu yang ada/pernah ada atau melekat pada kota atau pengenalan obyek-obyek fisik yang 
meliputi bangunan dan elemen fisik lain serta obyek non fisik seperti aktivitas yang hadir dan 
terbentuk dari waktu ke waktu. Hal-hal yang berkaitan dengan aspek historis dan pengenalan atas 
‘image’ yang dipahami oleh masyarakat menjadi hal penting dalam pemaknaan identitas kota/citra 
kawasan  (Amar, 2009).  

Tempat merupakan komponen fisik yang mendapatkan pengaruh dari dimensi pengalaman dan 
subyektif (Kaymaz, 2013). Sesuai dengan definisi dari Rogan et al. (dari Najafi M., 2011) terdapat 
variabel sense of place, yaitu keterbacaan (legibility), persepsi dan preferensi terhadap visual 
lingkungan dan kesesuaian aktivitas dengan kebutuhan pengguna. Ketiga variabel tersebut dilihat dari 
komponen sense of place (Punter, 1991) berupa bentuk fisik, aktivitas, dan makna sama halnya 
dengan  yang diungkapkan oleh (Carmona, Tim, OC, & Steve, 2003) yang mana penciptaan sebuah 
tempat melibatkan komponen bentuk, aktivitas serta meaning yang lebih diartikan sebagai gambaran 
ruang (image). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Komponen Sense of Place 
Sumber: (a) Punter, 1991, (b)  (Carmona, Tim, OC, & Steve, 2003) 

 

Sesuai dengan argumen Relph (2008) bahwa mengabaikan makna yang terikat pada tempat akan 
merusak otentisitas yang telah tercipta pada tempat tersebut, yang dikenali sebagai placelessness. 
Ruang (space) akan menjadi tempat (place) apabila mendapatkan makna yang kontekstual dari aspek 
regional atau budaya (Trancik, 1986). Unsur pembentuk place antara lain gambaran ruang (image), 
bentuk, dan aktivitas. Perencanaan dan perancangan lingkungan yang memperhatikan unsur-unsur 
place akan mampu menciptakan sense of place khusus dalam rangka memperkuat identitas tempat. 

METODE 

Metode Pengumpulan Data 

Metode pada penulisan ini menggunakan metode penelitian deskriptif, yang dilakukan dengan cara 
menguraikan berbagai fenomena dan hasil keterkaitan antara fenomena yang satu dengan yang 
lainnya  (Clarke, 2005). Fenomena yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu terkait tinjauan terhadap 
perkembangan kawasan studi yakni ‘Eks Palaguna’ dari saat berfungsi sebagai mall hingga pada 
kondisi terbaru saat ini berupa lahan kosong yang difungsikan sebagai lahan parkir. Pengumpulan 
data dilakukan dengan pengumpulan data primer melalui observasi/pengamatan dan pengumpulan 
data sekunder yang dilakukan melalui studi literatur terkait pusat kota (CBD) dan hal-hal yang 
berkaitan dengan identitas kota dan sense of place 

Metode Analisis Data 

Metode analisis pada penulisan ini menggunakan analisis data kualitatif yang dilakukan dengan cara 
menginterpretasikan hasil temuan, asumsi yang digunakan serta penggunaan teori sebagai sudut 
pandang yang dilakukan oleh peneliti terkait identitas kota melalui sense of place. Pendekatan yang 
dilakukan pada penelitian ini dilakukan melalui pendekatan case study di mana peneliti 

a b 
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mengeksplorasi hasil pengamatan terkait fenomena, isu, kejadian yang ada pada kawasan studi 
(Creswell, 2007). 

Tabel 1. Metode Analisis yang Digunakan di dalam Penelitian 

Variabel Sub Variabel Data yang Dibutuhkan Sumber Data Teknik 
Analisis 

Hasil 

Bentuk (Form) Karakter Fisik Kondisi objek ruang dan 
lingkungan objek  

Survei Primer Analisis 
Visual 

Mengetahui 
kondisi objek 
ruang 
berdasarkan 
karakteristik 
dan bentuk 
kawasan 

Intensitas Intensitas Bangunan di 
sekitar objek ruang 

Survei Primer Analisis 
Visual 

Permeabilitas Gambaran jaringan jalan 
serta kondisi objek pada 
lingkup blok 

Survei Primer, 
Survei 
Sekunder 

Analisis 
Visual 

Aktivitas 
(Activity) 

Guna Lahan Sebaran fungsi di sekitar 
objek ruang (sejauh 
mana variasi dalam 
penggunaan lahan di 
kawasan) 

Survei Primer Analisis 
Visual 

Mengetahui 
kondisi 
aktivitas yang 
terjadi sekitar 
objek ruang 

Sirkulasi Pola pergerakan di 
sekitar objek ruang 

Survei Primer Analisis 
Visual 

Vitality, Diversity Ragam Aktivitas, sejauh 
mana jam aktivitas yang 
berlangsung 

Survei Primer Analisis 
Visual 

Gambaran 
Ruang (Image) 

Symbolism & 
Memory 

Imajinasi yang dibangun 
oleh sebuah ruang 

Survei Primer 
dan Sekunder 

Analisis 
Visual  

Mengetahui 
gambaran 
ruang 
sekaligus 
makna sebuah 
tempat 

Imageability Visual terhadap ruang Survei Primer 

Legibility Pola jalur pergerakan, 
titik keluar masuk 
kawasan, keberadaan 
fungsi di sekitar ruang 

Survei Primer 

 

ANALISIS 

Bentuk (Form) 

Pengembangan bentuk dari lahan ‘Eks Palaguna’ yang kontekstual secara fisik dapat dilakukan 
dengan analisis bentuk (Form). Analisis bentuk merupakan analisis yang teraba dan terlihat dengan 
memperhatikan karakter visual yang terbentuk di dalam konteks kawasan. Analisis komponen bentuk 
(form) sebagai komponen sense of place dapat dilakukan dengan melakukan identifikasi kawasan 
sekitar tapak ‘Eks Palaguna’ dilihat dari intensitas, karakter fisik, dan permeabilitas kawasan di sekitar 
‘Eks Palaguna’. Intensitas salah satunya berfungsi membentuk visual kawasan berupa streetscape 
dan skyline. Perlu adanya pengelolaan khusus dalam aspek intensitas dan kesesuaian dalam 
membentuk ruang (Montgomeri, 1998). Karakter fisik dapat dilihat dari langgam arsitektur yang 
tercipta dengan keseragaman atau kekhasan visual yang dapat dilihat oleh pengunjung atau 
pengguna. Terakhir, permeabilitas dapat menunjukkan kepadatan antar bangunan yang terbentuk di 
dalam kawasan.  

Bentuk fisik di lahan ‘Eks Palaguna’ yang sekarang sudah hancur menjadikan pengembangan bentuk 
yang baru sesuai konteks dan responsif dengan lingkungan sekitar. Bentuk fisik dengan karakter yang 
kuat di sekitar lahan antara lain koridor jalan Asia – Afrika di sisi utara, Alun-alun Bandung dan Masjid 
Raya Bandung di sisi barat, serta koridor komersial jalan Dalem Kaum di sisi Selatan. Koridor Jalan 
Asia Afrika merupakan salah satu kawasan heritage penting kota Bandung yang dibangun pada 
kolonial Belanda dengan ciri khas arsitektur Indis pada tata massa dan intensitas bangunannya serta 
koridor jalan Dalem Kaum merupakan kawasan dominan rumah toko (ruko) dengan fungsi 
perdagangan. 
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Gambar 2. Identifikasi Komponen Bentuk 

 
Elemen pertama dalam analisis bentuk dapat dilihat dari intensitas bangunan di sekitar tapak. Hasil 
identifikasi menunjukkan bahwa rata-rata koefisien lantai bangunan (KLB) memiliki nilai maksimal 2, 
koefisien dasar bangunan (KDB) 80%-100%, garis sempadan (GSB) 0 dan koefisien dasar hijau 
(KDH) 0% - 10%. Langgam arsitektur pada ruas jalan Asia-Afrika didominasi oleh bangunan cagar 
budaya dengan langgam Indis dan art deco sementara pada ruas jalan Dalem Kaum didominasi oleh 
bangunan rumah toko (ruko). Terlihat pula dari hasil pemetaan solid-void, bangunan-bangunan 
tersebut membentuk sebuah perimeter blok dan di tengah terdapat ruang terbuka atau innercourt 
yang dapat berfungsi sebagai ruang terbuka hijau (RTH) serta akses pencahayaan dan udara 
bangunan. Namun terjadi kekontrasan pada area Alun-alun sebagai ruang terbuka terbesar di 
kawasan tersebut. Hasil analisis yang telah didapat menunjukkan adanya kesamaan fisik antar 
bangunan di sekitar kawasan tapak ‘Eks Palaguna’, baik dari gubahan massa, intensitas, maupun 
langgam arsitekturnya. Kesamaan bentuk-bentuk fisik tersebut menjadi salah satu komponen penting 
dari identitas kawasan di sekitar tapak yang membantu konteks pengembangan tapak ‘Eks Palaguna’.  

Aktivitas (Activity) 

Aktivitas kawasan di sekitar lahan ‘Eks Palaguna’ dapat dilihat berdasarkan tata guna lahan, sirkulasi 
pejalan kaki dan kendaraan, serta kegiatan-kegiatan yang berlangsung di kawasan sekitar tapak. 
Berdasarkan hasil pengamatan, tata guna lahan di sekitar tapak pada jalan Asia Afrika didominasi 
oleh perdagangan dan jasa melalui cara adaptive-reuse pada bangunan cagar budaya, sedangkan 
pada jalan Dalem Kaum didominasi oleh rumah toko (ruko). Selain itu, terdapat pula fungsi 
perkantoran dan pariwisata berupa museum yang juga hasil dari adaptive-reuse pada bangunan 
cagar budaya serta hunian di sekitar pertokoan jalan Dalem Kaum. Fungsi berbeda ditemukan pada 
sisi barat tapak, berupa Alun-alun dan masjid yang merupakan ruang terbuka dan fasilitas umum 
kawasan. Fungsi-fungsi tersebut mewadahi kegiatan-kegiatan sehari-hari yang terjadi di kawasan 
sekitar tapak. Kegiatan yang terjadi di sekitar tapak antara lain berupa kegiatan rekreasi di Alun-alun, 
ibadah di masjid, berwisata dengan berjalan-jalan dan menikmati suasana sepanjang ruas jalan Asia 
Afrika dengan obyek bangunan-bangunan cagar budaya, kegiatan perdagangan dan jasa dan 
pertokoan Kaum Dalem, serta kegiatan berjualan para pedagang kaki lima (PKL) di sepanjang jalan 
Homan dan Cikapundung Barat. Kegiatan seremonial juga sering terjadi di sepanjang jalan Asia Afrika 
dan jalan Soekarno, berupa parade, pasar seni ataupun pertunjukan seni. Lahan ‘Eks Palaguna’ 
sendiri yang bukan lagi fungsi pusat perbelanjaan, telah berubah sementara menjadi ruang parkir bagi 
kendaraan-kendaraan seperti bis dan mobil bagi pengunjung wisata di sekitar tapak. Fungsi parkir 
pada lahan ‘Eks Palaguna’ dapat terjadi karena kebutuhan parkir yang kurang mencukupi di sekitar 
kawasan Asia Afrika serta kemudahan akses untuk menjangkau kawasan sekitarnya. 
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Gambar 3. Identifikasi Komponen Aktivitas 

 
Akses dan sirkulasi pada kawasan sekitar tapak ‘Eks Palaguna’ dapat dibagi menjadi dua, yaitu 
sirkulasi kendaraan dan sirkulasi pejalan kaki. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa jalur pejalan kaki 
lebih mudah diakses dibandingkan jalur kendaraan yang didominasi oleh jalur searah. Akses pejalan 
kaki membentuk pola perimeter blok akibat sempadan bangunan 0 meter dan dapat menyeberang 
dengan mudah ketika lalu lintas kendaraan yang padat dan lambat. Melalui hasil identifikasi 
komponen aktivitas, didapatkan adanya dominasi kegiatan ekonomi dan rekreasi serta sirkulasi yang 
berorientasi kepada pedestrian di sekitar lahan ‘Eks Palaguna’, yang dapat menjadi pertimbangan 
dalam melakukan pengembangan lahan. 

Aktivitas di sekitar tapak ‘Eks Palaguna’ cukup beragam, pada kawasan ini kegiatan dimulai pada saat 
pagi ketika para pekerja memasuki kantor dan toko, kemudian pada saat siang hari para pekerja 
melakukan kegiatan istirahat makan siang, pada saat sore hingga malam hari dimulai banyak 
pengunjung berdatangan memenuhi kawasan terutama pada saat akhir pekan. 

Gambaran Ruang (Image) 

Gambaran ruang pada lahan ‘Eks Palaguna’ terlihat dari bagaimana masyarakat Kota Bandung 
memiliki kesan atau imajinasi terhadap ruang dari pada saat berdirinya Palaguna hingga sampai pada 
saat ini. Saat ini, Palaguna kehilangan maknanya sebagai pusat kegiatan yang dipengaruhi oleh 
beberapa faktor, di mana lahan Palaguna menjadi placeless akibat sudah tidak ada lagi aktivitas yang 
bervariasi lagi pada tempat tersebut, aktivitas yang ada hanya berupa lahan kosong yang difungsikan 
sebagai parkir. 

Perubahan-perubahan yang terjadi terhadap ruang tersebut, berdampak pada kesan-kesan yang 
dirasakan oleh masing-masing individu, terutama masyarakat Kota Bandung, yang mengenali ruang 
tersebut dari pertama kali berdiri hingga kondisi saat ini. Kesan akan sebuah tempat tersebut saat ini 
menjadi hilang, dan akan bisa berubah terhadap kesan lama yang ditimbulkan akibat perubahan 
pengembangan fungsi atau pembangunan atas fungsi yang sama tetapi dengan kesan yang berbeda, 
hal tersebut sejalan dengan yang dikemukakan oleh (Spencer & Dixon, 1983 dalam Montgomery, 
1998) di mana apa pun yang menyangkut gambaran ruang tentunya bagi setiap individu harus 
melibatkan perasaan dan kesan akan sebuah tempat tersebut.  

Berdasarkan gambar di bawah, dapat terlihat bahwa banyak perubahan yang terjadi tidak hanya pada 
objek ruang (Eks Palaguna) pada Gambar 3, tetapi juga terjadi di sekitar kawasan di sepanjang tahun 
2015-2017 (Gambar 4), perubahan-perubahan tersebut berpengaruh terhadap persepsi masing-
masing individu terhadap kesan yang dibangun dari perubahan-perubahan tersebut. Perubahan yang 
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terjadi pada sekitar objek ruang (Alun-alun, Pendopo, Kawasan Braga, Kawasan Dalem Kaum-
Kepatihan) terasa menjadi lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, beda halnya 
dengan yang terjadi pada lahan ‘Eks Palaguna’ yang seakan belum matang terkait perancangan 
seperti apa yang tepat pada lahan tersebut tersebut berdasarkan konteks kawasan sekitar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Perkembangan Makna Ruang Pada Lahan Eks Palaguna 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2. Perkembangan Makna Ruang Pada Objek Ruang dan di Sekitar Objek Ruang 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Lahan ‘Eks Palaguna’ memiliki unsur ‘place’ yang kuat, dari ketiga komponen sense of place (bentuk, 
aktivitas, dan gambaran ruang), masing-masing komponen saling mempengaruhi dalam menciptakan 
identitas ‘Eks Palaguna’ sehingga dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa terkait unsur identitas 
yang dinilai melalui komponen sense of place mengantarkan kepada aspek dan kriteria yang 
dipertimbangkan sebagai pengembangan perancangan terhadap lahan ‘Eks Palaguna’ yaitu sebagai 
berikut: 

Bentuk (Form) 

Kriteria dari aspek bentuk yang dipertimbangkan sebagai perancangan terhadap lahan ‘Eks Palaguna’ 
yaitu:Intensitas, yang harus menyesuaikan dengan skyline kawasan, dengan tidak melebihi tinggi 
kedua Menara Masjid Raya Bandung yang memiliki ketinggian 81 m. Gubahan, perancangan GSB 
dengan adanya innercourt yang dapat difungsikan sebagai focal point yang dapat menarik 
pengunjung pada saat memasuki jalur masuk (entrance) serta dapat menjadi  ‘ruang luar’ yang 
berfungsi sebagai ruang gerak (G) dan ruang tinggal (T). Fasad Bangunan, langgam harmonis 
dengan konteks sekitar yang mana memperhatikan kondisi langgam pada bangunan-bangunan di 
sekitar Jalan Asia Afrika dan Jalan Dalem Kaum. 
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Aktivitas (Activity) 

Kriteria dari aspek aktivitas yang dipertimbangkan sebagai perancangan terhadap lahan ‘Eks 
Palaguna’ yaitu: Guna lahan, guna lahan yang dapat difungsikan sebagai dasar adanya aktivitas pada 
objek ruang yaitu berupa perdagangan dan jasa serta  keberadaan ruang publik sebagai respon 
terhadap ruang publik pada Alun-alun. Sirkulasi, sirkulasi yang ada harus merespons lingkungan 
sekitar, khususnya sirkulasi yang menjembatani hubungan antara Alun-alun dengan Palaguna serta 
Palaguna dengan Dalem Kaum. Keberagaman aktivitas, objek ruang dapat mewadahi aktivitas berupa 
rekreasi dan aktivitas perdagangan/komersial dan jasa 

Gambaran Ruang (Image) 

Kriteria dari aspek gambaran ruang (image) yang dipertimbangkan sebagai perancangan terhadap 
lahan ‘Eks Palaguna’ yaitu: Unsur simbolis dan memori, objek ruang yang dirancang dapat 
memberikan kesan terhadap masing-masing individu berupa kesan yang dapat menggali suatu 
ingatan/memori dengan adanya aktivitas rekreasi dan aktivitas perdagangan/komersial dan jasa. 
Adapun ingatan/memori tersebut akan dibawa oleh masing-masing individu untuk jangka waktu yang 
lama, sehingga menjadi memori terhadap ruang yang tidak akan terlupakan. Imageability, visual ruang 
dirancang dengan skala bangunan memberikan jarak antar bangunannya dengan dibuat berbeda 
antar bangunan lainnya agar memudahkan manusia mengenali/mengetahui keberadaan bangunan 
pada jarak yang jauh serta visual ruang menciptakan suasana yang sebagai pusat kota lama. 
Legibility, keterbacaan ruang dengan titik masuk dan keluar yang menghubungkan Jalan Asia Afrika 
dan Jalan Dalem Kaum. 
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ABSTRACT  

In the end of Majapahit period, Buddhist built a small sacred building near Sumberawan water source in 

Toyomerto village, to strengthen the efficacy and „transform‟ the water to be tirta amerta.  In addition to the 

hollyness of the water and used for ritual ceremony, Sumberawan water had also been used for irrigation and 

daily needs of the villagers. Every year they conduct Slametan Banyu. This study highlights the water source in 

the cultural space of Toyomerto Villagers, especially as the effort to maintain the sustainability of the water 

source. This study used quallitative-descriptive method. The approach was anthropology-historic and 

anthropoligy-ecology. Data was analyzed by discourse analysis. The discourse that we analyzed was the water 

resources from the perspective of culture. The result showed that the effort of Toyomerto villagers in maintaining 

sustainability of the water source was not only by physical effort but also by transcendental effort.  The building of 

the temple, myths, and folklores believed by the people had prevented the water source from damages.The 

prayer offered in every Slametan Banyu and honor to the ancestral were the transcendental efforts in maintaining 

the water source sustainability. 

Keywords: water resources, rites, cultural space 

 

ABSTRAK  

Pada akhir era Majapahit, umat Budha mendirikan bangunan suci di dekat sumber air Sumberawan Desa 

Toyomerto dengan tujuan untuk memperkuat khasiat air dan mengubahnya menjadi tirta amerta. Selain 

bermakna suci dan digunakan untuk upacara ritual, air Sumberawan juga digunakan untuk mengairi sawah dan 

memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat desa. Setiap tahun, mereka mengadakan Slametan Banyu. Kajian ini 

menyoroti sumber air dalam ruang budaya masyarakat Desa Toyomerto, khususnya dikaitkan dengan upaya 

menjaga kelestarian sumber air. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan 

antropologi-historis dan antropologi-ekologi. Data-data dianalisis dengan teknik analisis wacana. Wacana yang 

dianalisis adalah sumber air dari perspektif budaya. Hasil kajian menunjukkan upaya masyarakat Desa 

Toyomerto dalam menjaga kelestarian sumber air tak hanya dilakukan secara fisik, tetapi juga secara 

transendental. Pendirian candi di sumber air, mitos, dan cerita-cerita rakyat yang dipercaya kebenarannnya oleh 

masyarakat mencegah kemungkinan terjadinya kerusakan sumber air. Kelestarian sumber air dijaga dengan jalan 

menjaga keseimbangan hubungan vertikal-transendental dan horisontal-sosial. 

Kata Kunci: sumber air, ritual, ruang budaya 

 

PENDAHULUAN : Sustainable Development dan Sumber Air Desa Toyomerto 

Pembangunan berkelanjutan (sustainable development) telah menjadi isyu penting dalam tiga 
dasawarsa terakhir. Isyu ini muncul bersamaan dengan kekhawatiran mengenai kehidupan generasi 
yang akan datang akibat kelangkaan sumber daya dan kerusakan lingkungan yang kian parah. Pada 
tahun 1987, Komisi Brundtland dari PBB mencetuskan gagasan mengenai sustainable development, 
yaitu pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tetapi tidak mengabaikan kebutuhan 
generasi mendatang (Bruntland, 1987; World Commission on Environment and Development, tt). 
Fokus pembangunan beralih, dari perlindungan terhadap lingkungan menjadi keberlanjutan (Brandt 
2002 dalam Finkbeiner 2010). Konsep keberlanjutan ini terdiri dari tiga dimensi penting, yaitu: 
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lingkungan, ekonomi, dan kesejahteraan sosial. Meskipun banyak yang menyepakati, tetapi tidak 
sedikit juga yang mengkritiknya. Baker et al (1997) menyatakan bahwa ada kontradiksi antara 
keterbatasan bumi dan sistem aturan alamiah yang juga terbatas, dengan sifat ekspansif masyarakat 
industri. Sifat ekspansif dalam masyarakat industri inilah yang ‘dicurigai’ menyamarkan tujuan 
sebenarnya dari konsep-konsep pembangunan berkelanjutan, yakni kepentingan ekonomi.  

Pandangan yang cukup menarik mengenai pembangunan berkelanjutan disampaikan Seymour (1989) 
dan O’Riordan (1984) dalam Baker et al (1997) dari sudut pandang ecocentric. Menurut ecocentrisme, 
manusia adalah bagian dari alam. Manusia berada di dalamnya, bukan di atasnya. Pembangunan 
berkelanjutan merupakan suatu cara yang didesain untuk membantu masyarakat dengan mengijinkan 
alam mengatur parameter perilaku ekonomi, atau dengan kata lain parameter alam-lah yang mengatur 
kegiatan sosial, politik, dan ekonomi. John Seymour (dalam Baker et al, 1997) mengatakan: 

“We are a part of nature. That is the primary condition of our existence. And only 
when we recognise this will we awake from the evil dream that has led us down the 
path of self-destruction for the last two or three hundred years. That is the dream 
that we, mankind, „can conquer nature‟. For only when we abandon this dream will 
we realise again that you cannot conquer something of which you are apart”. 

Dua atau tiga abad yang lalu, saat industri menjadi mimpi jutaan umat manusia, berangsur-angsur 
negara-negara agraris „memaksa’ diri berubah menjadi negara industri. Ekonomi yang berada di ujung 
tombak industrialis telah menyulap ratusan hektar sawah menjadi perumahan, pabrik, dan lahan tidur; 
hutan-hutan menjadi lahan gambut penyulut bencana saat musim kemarau; bahkan mengubah 
gunung dan bukit menjadi lembah karena dikeruk kekayaannya. Cita-cita mewariskan alam untuk 
anak cucu hanyalah mimpi jika manusia tidak pernah menyadari batas kebutuhan dan keinginannya 
dan menjadikan alam sebagai budaknya (Baker et al 1997).  

Kesadaran terhadap batas kebutuhan (kecukupan) dan pencegahan kelangkaan yang didasari 
pemahaman bahwa manusia adalah bagian dari kosmis (alam) telah diajarkan oleh masyarakat yang 
belum mengenal budaya industri. Maka pembangunan berkelanjutan menggali kearifan lokal dalam 
mengembangkan konsep-konsep praktisnya. Kajian ini menggelar salah satu kearifan budaya, 
khususnya berkaitan dengan kelestarian sumber air. 

Desa Toyomerto yang termasuk bagian dari Kecamatan Singosari Kabupaten Malang terletak di kaki 
Gunung Arjuno. Desa ini memiliki beberapa sumber air, antara lain Sumberawan, Kedung Biru, dan 
Watu Gede. Ketiganya menjadi patirtan (sumber air yang disucikan/disakralkan) sejak jaman Kerajaan 
Singosari. Sumber air Sumberawan sekaligus menjadi sumber air bersih untuk irigasi dan untuk 
kebutuhan sehari-hari masyarakat desa dan sekitarnya. Sumber air ini memiliki debit air yang besar. 
Pemerintah Belanda telah membuat pintu-pintu air, dam, dan saluran-saluran untuk mendistribusikan 
air dari Sumberawan ke Kostrad Divisi Infanteri 2 Singosari. Kini selain Kostrad, Lanud Abdurrahman 
Saleh dan BLK Singosari juga memanfaatkan air dari Sumberawan untuk kebutuhan mereka.PDAM 
Singosari menambah jaringan pipa distribusi untuk memperluas jangkauan distribusi air Sumberawan.  

Didasari oleh rasa syukur atas nikmat air bersih dari Sumberawan, masyarakat Desa Toyomerto 
menggelar upacara Slametan Banyu setiap tahun. Selain tradisi Slametan Banyu,terdapat 
kepercayaan yang masih kuat di kalangan masyarakat mengenai khasiat air Sumberawan sebagai 
tirta amerta. Beragam cerita rakyat muncul sehubungan dengan keyakinan ini. Demikian pula larangan 
dan mitos-mitos mengenai kejadian-kejadian terkait sumber air Sumberawan. Sebuah bangunan suci 
berbentuk stupa yang ada di tempat ini memperkuat keyakinan sebagian khalayak. Konon candi 
Budha tersebut dibangun untuk mensucikan air sumber.  

Kajian ini berupaya mengangkat nilai-nilai di balik tradisi dan kepercayaan mengenai sumber air 
Sumberawan dalam rangka menggali kearifan lokal masyarakat dalam melestarikan sumber air. 
Penurunan debit dan kualitas air Sumberawan yang saat ini mengalami penurunan menjadi peringatan 
untuk mulai mengendalikan kegiatan dan pengelolaannya mengingat kemanfaatannya sebagai 
sumber air bersih masih sangat signifikan dan makin luas. 

METODOLOGI 

Penelitian ini menggunakan paradigma kualitatif dengan pendekatan historis-antropologis dan 
pendekatan antropologi-lingkungan. Pendekatan historis antropologis dilakukan untuk memahami 
makna budaya dari berbagai tradisi terkait sumber air dari sudut pandang historis (Ihromi, 2006). 
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Proses pemaknaan suatu objek oleh kelompok komunitas melalui rentang masa dengan mencermati 
alur kesejarahan sebagai konteksnya. Untuk itu, pendekatan antropologis dalam kajian ini ditinjau 
dalam konteks sejarahnya (Cahyono, 2012). Pendekatan antropologi-lingkungan digunakan untuk 
memahami sistem pengetahuan lokal tradisional dan cara mereka menggunakannya untuk 
beradaptasi dengan lingkungan demi kelangsungan hidupnya (Triyoga, 2010). Dengan  pendekatan 
antropologi-lingkungan diharapkan dapat diketahui kearifan masyarakat lokal dari perspektif budaya 
dalam melestarikan sumber air untuk kehidupannya, khususnya sumber air Sumberawan. Konteks 
kedua pendekatan ini adalah ruang budaya sebagai bagian dari tata lingkungan dan kegiatan 
bermukim. 

Data-data diperoleh dengan cara observasi dan wawancara mendalam. Data-data juga digali dari 
beberapa kitab kuno dan cerita rakyat yang mendukung mitos dan kepercayaan mengenai sumber air. 
Untuk mendukung terbentuknya gambaran mengenai kedudukan sumber air dalam ruang budaya 
masyarakat, peneliti menganalisis dengan cara membandingkan kedudukan sumber air Sumberawan 
dengan beberapa sumber air lain di Nusantara. Sumber data yang digunakan adalah hasil-hasil 
penelitian terdahulu. Fokus yang diamati adalah hal-hal yang berkaitan dengan tradisi-budaya seperti 
upacara adat atau ritual, keyakinan mengenai air dan sumber air, larangan, mitos, dan cerita rakyat 
yang berkaitan dengan sumber air tersebut. Analisis dilakukan dengan teknik analisis wacana untuk 
mengetahui ‘pesan’ yang ada di dalamnya.  

GUNUNG SUCI DAN AIR SUCI 

Dalam kitab Tantu Panggelaran, dikisahkan Bhatara Guru berkehendak menjadikan Yawadwipa 
(pulau Jawa) sebagai tempat tinggal manusia. Yawadwipa belum bisa dihuni karena masih sering 
berguncang. Untuk itu Bhatara Guru memerintahkan para dewa, bidadari, resi, perempuan dari surga, 
dan manusia setengah dewa untuk memindahkan gunung Mahameru dari Jambudwipa (India) ke 
Jawadwipa. Pemindahan gunung ini diikuti dengan kepindahan para dewa yang tinggal di puncaknya 
(Setyani, 2011). Gunung Mahameru diletakkan di ujung barat Pulau Jawa. Pulau Jawa tidak 
seimbang, bagian timurnya mencuat. Lalu para dewa memindahkan ujung atas Mahameru ke sebelah 
timur, menjadi Ardhi Pawitra (Gunung Penanggungan). Dalam proses pemindahan tersebut, serpihan 
gunung Mahameru tercecer menjadi Gunung Lawu, Wilis, Kelud, Kawi, Arjuno, Kemukus, dan 
Semeru. Atas kepercayaan masyarakat Jawa pada mitos ini, gunung-gunung tersebut dianggap 
bernilai suci sebagaimana Gunung Mahameru. Banyak petilasan sakral untuk bersemedi dan berdoa 
yang ditemukan di lerengnya.  

 
Gambar 1. Posisi Candi Sumberawan terhadap Gunung-Gunung di Sekitarnya  

(Sumber: Google Earth) 
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Kesucian gunung membuat apa-apa yang ada bersamanya pun bersifat suci. Air yang berasal dari 
mata airnya dan mengalir ke sungai-sungai mewarisi kesuciannya (Cahyono 2017). Hutan menjadi 
pangkalnya. Di lereng Gunung Penanggungan banyak sumber-sumber air yang hingga kini masih 
disakralkan, antara lain Wilahan (Belahan) dan Jolotundo. Demikian pula dengan Gunung Arjuno. Di 
lerengnya banyak ditemukan bangunan suci keagamaan dan sumber-sumber air. Beberapa sumber 
air dikunjungi oleh Prabu Hayam Wuruk dalam perjalanan ziarahnya (tersurat dalam Kitab Negara 
Kertagama). Sumber-sumber air itu antara lain: Polaman (di Lawang), Mbiru atau Kedung Biru, 
Kasurangganan atau Sumberawan, dan Watu Gede.  

Gunung (giri) dan hutan (wana) adalah suatu kesatuan sebagai asal atau titik pangkal air yang 
mengalir melalui sungai-sungai (kalen) di bawahnya. Gunung yang suci (baik dalam kepercayaan 
Hindu, Budha, maupun Jawa (animisme dan dinamisme) merupakan tempat bersemayamnya dewa-
dewa (Hindu, Budha) atau leluhur (Jawa). Aliran air yang melalui kalen adalah ‘kepanjangan’ dari 
gunung-gunung tersebut. Sungai dan sumber air, sebagai titik awal keluarnya air beserta telaga atau 
kolam tempat tergenangnya air sebelum mengalir ke sungai-sungai, merupakan tempat yang juga 
‘suci’.  

Dalam Kitab Negara Kertagama, Sumberawan disebut dengan Kasurangganan yang berarti taman 
surga atau taman bidadari (nimfa). Bidadari atau dalam budaya Jawa disebut apsari, digambarkan 
sebagai wanita berparas cantik yang tinggal di kahyangan (puncak gunung atau langit, sesuatu yang 
berkonototasi ‘atas’). Bidadari juga digambarkan sebagai sosok yang suci, perawan yang tak pernah 
tua. Sebagai sosok dambaan manusia, bidadari dihadiahkan kepada mereka yang melakukan 
kebaikan besar. Tugas bidadari adalah menyampaikan pesan dari para dewa kepada manusia. 
Kadang ia diutus dewa turun ke bumi untuk menguji keteguhan orang-orang yang bertapa. Dalam 
cerita rakyat Jawa, tujuh bidadari digambarkan turun ke bumi dan mandi di telaga. Konon pelangi 
adalah jejak para bidadari yang turun dari langit. Sumberawan atau Kasurangganan menjadi salah 
satu tempat yang diyakini masyarakat sebagai telaga tempat turunnya bidadari dari surga. Nama 
populernya sekarang, yaitu Sumberawan muncul karena kondisi alamiahnya. Sumber air 
Sumberawan membentuk telaga/rawa-rawa yang dalam bahasa lokal disebut Rawan. Sumberawan 
berasal dari kata sumber dan rawan. 

Kepercayaan Hindu dan Budha yang melemah di era akhir Majapahit menjadi sebab bangkitnya 
kembali kepercayaan Jawa lama. Hal ini mendorong munculnya tempat-tempat pemujaan arwah 
leluhur di lereng-lereng gunung. Marsudi (2015) menyebutnya sebagai kebangkitan kembali tradisi 
Megalithik dalam format yang baru (neo-Megalithik). Tradisi Megalithik tidak terbatas pada pemujaan 
ruh leluhur dengan artefak berupa batu-batu besar (menhir, dolmein, sarkofagus) saja, tetapi juga 
obyek yang lebih kecil dan upacara-upacara yang berkaitan dengan pemujaan ruh leluhur.  

Di lereng Gunung Arjuno ditemukan banyak peninggalan-peninggalan neo-Megalithik, antara lain: 
Punden Batik Madrim, Goa Antaboga, Punden Rahtawu, Artefak Puthuk Lesung, Dewi Kunthi, Reco 
Semar, Punden Makutha Rama, Punden Wesi, dan Candi Sepilar. Selain punden dan arca, juga 
ditemukan lesung dan patirtan. Menurut Djafar (2014) peninggalan-peninggalan tersebut diperkirakan 
dibuat sekitar abad XIV-XV. Artefak-artefak di atas digunakan untuk sarana pemujaan ruh leluhur, 
dewa gunung, atau agama Resi (Keresiyan). Pada prakteknya, pemujaan tersebut tidak harus 
dilakukan sendiri-sendiri tetapi bisa diwadahi oleh satu situs karena pemujaan kepada ruh leluhur sulit 
dipisahkan dengan pemujaan kepada dewa gunung (Marsudi 2015). Menurut kepercayaan Jawa, ruh 
leluhur yang sudah meninggal dianggap sebagai dewa dan bersemayam di gunung-gunung atau 
tempat yang tinggi (disebut danyang). Dari Tantu Panggelaran dan keyakinan mengenai kesucian 
Gunung Arjuno muncul beragam cerita rakyat dan mitos yang menguatkan makna suci Gunung 
Arjuno. Cerita ini masih dipercaya oleh masyarakat. Beberapa titik ditandai sebagai tempat mistis 
yang harus dihindari oleh para pendaki gunung jika tak ingin tersesat.  

Sebagai bagian dari Gunung Arjuno, sumber air Sumberawan mewarisi kesucian sifatnya. Limpahan 
airnya membentuk telaga. Sesuai dengan keyakinan mengenai gunung, danyang, dewa, bidadari, dan 
telaga, maka representasi Telaga Sumberawan sangat sesuai dengan gambaran mengenai telaga 
para bidadari. Hawa yang sejuk, pemandangan yang indah, air yang jernih-melimpah, laksana taman 
surga tempat para bidadari bercengkerama. Nama Kasuranggan pun disematkan pada tempat ini. 
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Gambar 2. Lay out Plan Candi Sumberawan (Sumber: Ema) 

 
 

   

  
 

Gambar 3. Dari kiri ke kanan: Candi Sumberawan; Bagian Dalam Bilik Kolam Amerta; Kolam Amerta; dan Kolam  
Sumber Penguripan  

TIRTA AMERTA SUMBERAWAN 

Orang Jawa membedakan tirta dengan banyu. Secara harafiah keduanya berarti air. Tirta adalah air 
yang bersifat suci atau sakral dan digunakan untuk kegiatan-kegiatan sakral. Banyu adalah air yang 
bersifat profan dan biasanya digunakan untuk keperluan yang juga bersifat profan. Kolam atau telaga 
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tempat menampung tirta disebut patirtan. Patirtan digunakan untuk membersihkan diri, baik secara  
lahiriah maupun batiniah. Beberapa sumber air yang juga berfungsi sebagai patirtan antara lain: 
Songgoriti, Jalatunda, Wendit, Candi Tikus, dan Sumberawan. Pada tempat-tempat keluarnya air ini 
dibuat bangunan suci atau patung yang mengucurkan air (Jaladwara) untuk memperkuat sifat 
kesucian air (Cahyono 2017). Di Sumberawan terdapat candi Budha berbentuk stupa yang konon 
dibangun untuk mentransformasi air sumber menjadi tirta amerta. 

Candi Sumberawan ditemukan sekitar tahun 1904 (Wurianto 2009). Kisah penemuan candi ini 
dikemas dalam cerita rakyat dengan setting jaman Belanda. Alkisah, seorang pemburu mengejar babi 
hutan buruannya. Babi hutan tersebut sudah tertembak dan luka kakinya, tetapi masih bisa lari ke 
dalam hutan. Di dalam hutan itu ada telaga berair jernih. Babi hutan lari menuju telaga dan lukanya 
terbasahi oleh air telaga. Ajaib, lukanya sembuh seketika sehingga ia dapat berlari lebih kencang dan 
tak tertangkap oleh sang pemburu.  

Kisah babi hutan dan air telaga Sumberawan dilatarbelakangi oleh keyakinan masyarakat mengenai 
khasiat air Sumberawan. Menilik eksistensinya sebagai salah satu tempat ziarah Prabu Hayam Wuruk 
sebagaimana tertulis dalam Kitab Negarakertagama, maka keyakinan mengenai khasiat air 
Sumberawan mestinya sudah ada sejak sebelum jaman Belanda. Jika ditinjau dari masa pendirian 
candi, yakni sekitar abad XIV dan setelah perjalanan ziarah Prabu Hayam Wuruk, maka keyakinan 
mengenai kesucian telaga Sumberawan (Kasurangganan) pun mestinya sudah ada sejak sebelum 
abad XIV. Hal ini dikuatkan oleh penuturan narasumber kunci. Menurut juru kunci Candi Sumberawan, 
seorang putri bernama Dewi Singowati, adik dari Ratu Ken Dedes seringkali memimpin kegiatan 
spiritual di sumber air Sumberawan. Dewi Singowati mewarisi tugas ayahnya sebagai pemimpin 
keagamaan. Selain Dewi Singowati, Resi Patmoaji, seorang pemuka agama di masa Singosari juga 
menjalankan lelaku dan muksya di tempat ini.  

Nama desa tempat sumber air ini berada memperkuat bukti keyakinan masyarakat terhadap air 
Sumberawan. Desa ini bernama Toyomerto. Toponim Toyomerto berasal dari kata toya dan merta 
(Titisari 2016). Toya dalam bahasa Jawa halus berarti air atau tirta, sedangkan merta berasal dari kata 
amarta yang berarti kehidupan. Tirta dan toya adalah bahasa Jawa halus/krama. Tingkatan bahasa ini 
mengindikasikan bahwa air Sumberawan memiliki derajat tinggi. Toyomerto berarti air kehidupan. 
Artinya sama dengan tirta amerta. Latar belakang penamaan suatu tempat berhubungan dengan 
adanya hal-hal yang khas sebagai identitas tempat tersebut. Toponim memberi gambaran mengenai 
latar belakang  sejarah, sesuatu, dan peristiwa-peristiwa yang ingin diabadikan atau diingat. 
Pelacakan  toponim membantu menelusur latar belakang kesejarahan dan kondisi awal saat tempat 
itu terbentuk (Suliyati 2012). 

Air identik sebagai sesuatu yang ‘menghidupkan’ atau sumber kehidupan. Toyomerto bermakna air 
kehidupan, air yang memberi kehidupan atau menghidupkan. Toyomerto juga identik dengan tirta 
amerta. Tirta amerta adalah saripati kehidupan, air yang dapat membuat peminumnya terhindar dari 
malapetaka termasuk kematian. Para dewa dan bidadari yang mengkonsumsi tirta amerta adalah 
gambaran sosok-sosok yang abadi, tidak pernah sakit, cantik, awet muda, sakti, serta memiliki derajat 
dan kedudukan yang tinggi/mulia. Khasiat inilah yang ingin didapatkan oleh mereka yang melakukan 
ritual batin di Sumberawan (Titisari 2017). Saat ini di dekat candi Sumberawan dapat dijumpai 
sanggar kecil untuk meditasi, tumpukan reruntuhan batu candi yang ditata sebagai altar, dan dua 
kolam yang disebut dengan kolam Sumber Penguripan (Jawa: sumber penghidupan). Sanggar, altar, 
dan kedua kolam merupakan bangunan baru. Fasilitas kegiatan spiritual baru yang ditambahkan ini 
menunjukkan bahwa kepercayaan mengenai tirta amerta Sumberawan dan kekuatan magis 
Kasurangganan masih hidup hingga saat ini.  

SUMBER AIR SUMBERAWAN, PUNDEN, MITOS, DAN RITUAL-RITUALNYA 

Selain memiliki sifat suci, air kehidupan juga memiiki daya kesuburan. Kesuburan adalah syarat 
kelangsungan kehidupan. Konsep kesatuan antara gunung, hutan, dan air, kemudian ditambah 
dengan candi, jaladwara atau elemen pen-suci lainnya sebagai penyempurna kesucian dan daya 
kesuburan air. Air ini kemudian mengalir melalui sungai (kalen) dan dimanfaatkan untuk irigasi dan 
kebutuhan sehari-hari manusia. Dengan demikian, tanaman, hewan, dan manusia mendapatkan 
manfaat dari kesucian dan kesuburan dari air tersebut.  

Desa-desa pada umumnya dibangun di sekitar sumber air. Secara keruangan, terdapat jarak yang 
memisahkan area hunian dengan sumber air. Orang Jawa meyakini bahwa di setiap sumber air ada 
‘penunggu’nya. Pemberian jarak tersebut dimaksudkan agar antara yang hidup dan yang sudah 
meninggal tidak saling mengganggu. Sumber air dapat berupa sungai, telaga, atau kolam (sendang) 
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yang dinaungi pohon besar. Punden dibangun di dekat sumber air. Punden adalah makam leluhur 
pendiri desa (sing mbabat alas). Secara rutin masyarakat desa mengadakan upacara ritual ke punden 
dan sumber air. Terdapat banyak larangan dan mitos berkaitan dengan sumber air ini. 

Ritual-ritual yang dilakukan di sumber air ditujukan untuk kelestarian sumber air. Selain ritual, ada 
banyak mitos dan cerita rakyat yang berhubungan dengan asal mula, larangan-larangan, dan sangsi. 
Di Sumberawan, kisah yang dituturkan dari generasi ke generasi berhubungan dengan kesakralan 
hutan, gunung, telaga dan khasiat air. Di Desa Setren Wonogiri, ada ritual susuk wangan, keyakinan 
tentang kesakralan hutan Girimanik (ditandai oleh adanya Pertapaan Girimanik, umbul/mata air 
Silamuk, air terjun Manik Maya, Teja Maya, dan Candra Maya, serta beberapa sendang/telaga). 
Tradisi Susuk Wangan berarti membersihkan saluran air, sebuah upaya untuk menjaga kelestarian 
Umbul Silamuk. Upaya ini dikemas dalam kegiatan religius sekaligus perwujudan rasa syukur yang 
dilakukan secara bersama-sama oleh masyarakat Desa Setren (Wiganingrum, 2013). Tradisi dan 
kepercayaan yang hampir sama juga terdapat di Tuk Serco, sumber air di Desa Purwogondo Kendal 
(Siswadi et al 2011). Sumber air ini disakralkan oleh masyarakat lokal dan dijadikan tempat lelaku. 
Masyarakat desa setempat mengadakan selamatan dan ritual di sumber air ini setiap tahun. Demikian 
pula yang berlaku di Polaman Lawang dan Sumberingin Pakis Malang (Wurianto 2009), sendang 
Pokak di Klaten (Purwaningsih 2007), Desa Nglebur Blora (Setiyono 2009), tradisi Ngguyang 
Cekathak di Sendang Rejoso Kudus (Anonim 2012), dan lain-lain. Kesamaan tradisi tersebut 
menunjukkan penghargaan terhadap air dan sumber air bukan tradisi yang bersifat lokal.  

Kesamaan unsur-unsur budaya yang berkaitan dengan ke-sumber air-an adalah: Legenda atau cerita 
rakyat tentang penemuan atau terjadinya sumber air; Keyakinan adanya kekuatan gaib (ruh leluhur) 
penunggu sumber air; Dalam ruang permukiman, sumber air terletak di luar area hunian; Keyakinan 
akan kesucian dan khasiat air; Tradisi melakukan upacara ritual setiap tahun (biasanya bulan Sura); 
mitos dan cerita rakyat yang memperkuat keyakinan mengenai khasiat air; Larangan dan sangsi ; 
Adanya patung, jaladwara, punden, atau bangunan suci; Sumber-sumber air sebagai tempat untuk 
lelaku; Penggunaan air sebagai sumber air bersih. 

Dari apa yang telah dijelaskan sebelumnya, unsur-unsur budaya sumber air yang dijumpai di sumber 
air Sumberawan adalah: Sumberawan berada di kaki Gunung Arjuno yang merupakan salah satu 
gunung suci di Jawa, tempat bersemayamnya dewa dan ruh leluhur. Kesucian Gunung Arjuno 
dijelaskan dalam kitab Tantu Panggelaran dan dibuktikan dengan banyaknya bangunan suci atau 
petilasan di lerengnya; Sejalan dengan poin pertama, dalam Kitab Negarakertagama Telaga 
Sumberawan disebut Kasurangganan (taman bidadari). Salah satu tugas bidadari adalah penghubung 
antara dewa dan manusia. Maka, Kasurangganan dapat dimaknai sebagai ‘jembatan’ antara dunia 
tempat tinggal manusia dan surga dewa-dewa. Eksistensinya di dalam Kitab Negara Kertagama 
menunjukkan bahwa fungsi telaga sebagai tempat ritual sudah tumbuh sejak jaman Singosari; Karena 
keluar dari gunung yang suci dan sehubungan dengan sifat telaga sebagai Kasurangganan, maka air 
Sumberawan adalah tirta amerta, air kehidupan dengan khasiat keabadian; Masyarakat meyakini 
adanya ruh-ruh leluhur yang menjaga sumber air (antara lain Dewi Singowati dan Resi Patmoaji); Ada 
mitos dan cerita rakyat yang menguatkan khasiat air dan telaga Sumberawan; Di lokasi sumber air 
terdapat candi Budha (Candi Sumberawan). Konon candi digunakan untuk mentransformasi air 
sumber menjadi tirta amerta. Candi diasosiasikan sebagai Gunung Mandara, gunung yang dipakai 
para dewa dan raksasa untuk memutar Samudera Mantana dalam proses mengeluarkan tirta amerta 
dari dasarnya (cerita ini dimuat dalam kitab Adiparwa, kitab pembuka kisah Mahabharata); Di dekat 
candi terdapat dua makam yang tak bernama yang terawat. Menurut juru kunci candi, para pemain 
kuda lumpinglah (jaran kepang) yang metrekno (merawat) makam tersebut. Terdapat bangunan kayu 
kecil untuk bersemedi, tumpukan batu reruntuhan puncak candi sebagai altar, dan dua kolam yang 
ditata untuk kegiatan ritual. Elemen-elemen tersebut menunjukkan bahwa tempat ini digunakan untuk 
lelaku hingga kini; Tidak ada punden pendiri desa seperti halnya ditemukan di sumber-sumber air 
lainnya. Fungsi punden desa diwakili oleh candi. Jadi selain sebagai bangunan keagamaan umat 
Budha, candi juga punden bagi sumber air (berfungsi untuk mentransformasi air) sekaligus punden 
desa. Fungsi candi sebagai punden sumber air ini didasari oleh (1) fungsi candiadalah untuk 
mentransformasi air telaga menjadi tirta amerta, (2) tidak seperti stupa pada umumnya, candi 
Sumberawan tidak memiliki relung untuk menyimpan relik, abu jenazah, dan juga tidak ada arca untuk 
pemujaan, (3) orientasi pada saat pemujaan adalah meghadap candi, tidak menghadap gunung; 
Tradisi Bersih Desa dan Slametan Banyu dilakukan pada bulan Sura. Menurut narasumber, di masa 
lalu keduanya dilakukan secara terpisah. Slametan Banyu dilakukan saat musim kemarau. Ini 
menunjukkan bahwa Slametan Banyu ditujukan sebagai ungkapan rasa syukur (selamet) sekaligus 
permohonan agar debit air terus melimpah mencukup kebutuhan masyarakat. Ritual ini diikuti oleh 
seluruh penduduk desa dan dipimpin oleh kamituwo. Ritual dimulai dari sebelah timur perempatan 
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desa. Arak-arakan membawa tumpeng, hasil bumi, buah-buahan, kue-kue, jajanan, dan bibit pohon. 
Makanan yang dibawa diusahakan/dimasak bersama dan nantinya dimakan bersama-sama. Arak-
arakan menuju sumber air. Selesai melakukan doa bersama dan menanam bibit pohon sebagai 
simbol upaya melestarikan hutan dan mata air, sebagian peserta upaca menceburkan diri ke telaga, 
lalu kembali ke desa. Tujuan upacara ritual ini adalah menyampaikan rasa syukur dan memohon agar 
desa mereka dijauhkan dari malapetaka, diberi kemakmuran dan kesejahteraan,sekaligus 
membersihkan diri. Air sumberawan dimasukkan ke dalam kendi dan dibawa ke desa sebagai simbol 
pen-suci; Ada larangan dan sangsi, misalnya: melakukan tindakan kriminal dan asusila, mencuci 
peralatan memasak dan membuang sampah di dalam kolam Sumber Penguripan, dan menebang 
pohon; Sumber air berjarak sekitar 250 meter dari kampung terdekat. Dahulu aksesnya berupa jalan 
setapak di pinggir sungai dan sawah sehingga tak banyak yang menjangkau lokasinya. Akses yang 
baru berupa jalan tanah selebar 2,5 meter baru dibuka sekitar 6 tahun yang lalu. Kini sumber air 
Sumberawan lebih banyak pengunjungnya dan lebih beragam kegiatan yang dilakukan di sana.  

 
Menurut Ariani (2003), tradisi slametan yang dilakukan oleh orang Jawa bertujuan agar tercapai 
keselarasan kosmos. Dengan melakukan selamatan mereka merasa tenteram dan tenang karena 
selametan berarti menjalalankan pesan leluhur dan menjaga hubungan baik dengan mereka. Orang 
Jawa meyakini bahwa leluhur yang sudah meninggal tetap ‘hidup’ dan tinggal bersama mereka. Ruh 
leuhur memiliki peran signifikan dalam menjaga desa. Menurut Rukmi et al (2014), leluhur membantu 
manusia melakukan kontak eksistensial dengan Gusti (Tuhan). Bagi para pelaku kegiatan ritual, 
manusia yang berada di ruang terbatas tak akan sanggup menjangkau Tuhan di ruang yang tak 
terbatas. Untuk itu manusia memerlukan leluhur, yang keterjangkauannya dengan manusia dan 
kedekatannya dengan Gusti dapat memenuhi kerinduan primordial manusia (Rukmi et al 2014). Selain 
menjalin keterhubungan dengan leluhur dan Tuhan, selametan juga merekatkan hubungan horisontal-
sosial (Purwadi 2005). Dapat dilihat di sini bahwa selametan yang ditujukan untuk kelestarian sumber 
air (alam) dilakukan dengan cara menjalin hubungan vertikal-transendental (dengan Tuhan dan 
leluhur) dan hubungan horisontal-sosial. Keseimbangan hubungan vertikal dan horisontal ini adalah 
upaya menjaga keseimbangan kosmos. Dengan selamatan penduduk desa berharap mendapatkan 
keselamatan.  

Dalam pemikiran modern, mitos dan cerita rakyat adalah sesuatu yang tidak rasional sehingga 
dianggap fiktif, tidak nyata, atau dongeng sehingga seringkali diabaikan. Masyarakat tradisional yang 
lebih banyak menggunakan ‘rasa’ dibanding rasio, menganggap mitos dan cerita itu sebagai sesuatu 
yang benar-benar terjadi. Mereka tidak berani melanggar pesan dan larangan yang ada di dalam 
mitos-mitos tersebut. Kejadian-kejadian yang berhubungan dengan akibat pelanggaran larangan 
disampaikan secara berulang-ulang sebagai peringatan. Mitos dan cerita rakyat ini terbukti efktif 
dalam mencegah kerusakan-kerusakan sumber air Sumberawan dan lingkungan sekitarnya. 

Pencegahan kerusakan sumber air diperkuat oleh adanya candi sebagai monumen suci. Masyarakat 
bisa saja mengabaikan larangan dan mitos. Tetapi dengan adanya bangunan suci yang secara visual 
dapat ditangkap dengan jelas, pencegahan itu menjadi lebih efektif. Demikian halnya dengan 
keberadaan punden, bangunan suci, atau patung di sumber-sumber air yang lain. Jarak yang 
memisahkan sumber air dengan area hunian (permukiman) membuat area sumber air sepi dari 
pengunjung. Secara bersama-sama: mitos, cerita rakyat, legenda, punden, bangunan suci, ritual, 
selametan, dan jarak, menghadirkan sumber air sebagai lokasi yang angker, wingit, atau sakral. 
Secara psikologis, hal-hal tersebut dapat mencegah seseorang untuk melakukan hal-hal terlarang 
yang sebenarnya adalah upaya-upaya melestarikan sumber air sebagai sumber kehidupan dan 
penghidupan. Sejalan dengan perubahan pemikiran dari religio-magis menjadi saintifik, rasional, dan 
teknologis, maka perlahan-lahan upaya tradisional untuk menjaga kelestarian sumber air ini mulai 
memudar. Dominasi kapitalisme telah meng-komodifikasi ritual dan peninggalan-peninggalan kuno 
sehingga perlahan-lahan menghapus pesan-pesan yang tersirat di dalam berbagai tradisi masyarakat 
agraris-tradisional (Setiawan, 2017). Pelestarian sumber air tinggal menjadi upaya-upaya teknis yang 
seringkali melupakan unsur keseimbangan kosmis, sedangkan ritual-ritual tradisional tinggal menjadi 
‘atraksi budaya’ komoditas pariwisata.   
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KESIMPULAN  

Tatkala kesadaran bahwa diri adalah bagian dari sesuatu, maka upaya-upaya untuk menyelaraskan 
diri dengan dinamika gerak perubahan sesuatu menjadi bagian dari dinamika itu sendiri. Masyarakat 
agraris-tradisional dengan kekuatan falsafah pengetahuan religio-magisnya melakukan ritual, 
menciptakan mitos dan cerita yang diturunkan dari generasi ke generasi dan menjadi bagian dari 
keyakinannya, untuk menyelaraskan diri dengan dinamika kosmis. Keseimbangan dalam hubungan 
vertikal-transendental dan horisontal-sosial menjadi kunci bagi kelestarian alam, dan selanjutnya 
kelestarian kehidupan. Dalam kasus sumber air Sumberawan, para pendahulu mewariskan tradisi 
Slametan Banyu, Slametan Sumber, dan Bersih Desa bersama-sama dengan mitos air amerta, cerita 
rakyat mengenai khasiat air Sumberawan, keyakinan mengenai Kasurangganan, dan artefak candi 
Sumberawan sebagai ‘alat’ dan strategi untuk menjaga kelestarian sumber air.  
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