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ABSTRACT  

The old town area of Gresik is an illustration of the history of the early towns on the north coast of Java that is 

growing like the big cities today. Those cities are the port cities, nodes of transactions between royal cities in the 

hinterland and the outside world. The city evolved into a commercial city until it became a center of economy and 

culture as the multi-ethnic and multi-cultural city. The morphological problem of   multi-ethnic cities   identified with 

regard to integration issues - segregation in communal spaces - shared spaces. The study aims to find the 

concept of communal space as one of the constituent elements of urban spatial structure  related to support the 

social, cultural, and physical environment aspect.  This study used a spatial and architectural morphology 

approach, through physical and non-physical observation, archive validation and historical records, and 

descriptive analysis related to social and cultural aspects of society. The results show: 1) The old city of Gresik 

was established and developed as the center of trade and the center of early Islamic spreading in Java, 2) The 

morphological pattern of Gresik City is dominated by multi ethnic dwellings of the Arab, Chinese, Dutch ex-

colonial, and the native of Java and Madura 3) Environmental functions are residential buildings as well as 

entrepreneurial activities, economic buildings and small offices, as well as buildings of worship and tombs of 

leaders/clerics, and 4) The concept of communal space that is formed based on a mixture of Islamic religious 

ritual interest and entrepreneurial economy. 

Keywords: communal space, socio-cultural, multi-ethnic, Gresik  
 

ABSTRAK 

Wilayah kota lama Gresik merupakan gambaran historis kota-kota awal di pantai utara Jawa yang berkembang 

sebagaimana kota-kota besar saat ini. Kota-kota tersebut merupakan kota pelabuhan, simpul transaksi antara 

kota-kota kerajaan di pedalaman dengan dunia luar. Kota berkembang menjadi bandar perniagaan hingga 

menjadi pusat perekonomian dan budaya sebagai kota multi-etnis dan multi-kultur. Permasalahan morfologi kota 

multi-etnis teridentifikasi berkaitan dengan permasalahan integrasi – segregasi dalam ruang komunal – ruang 

berbagi. Kajian bertujuan menemukan konsep ruang komunal sebagai salah satu unsur pembentuk struktur ruang 

kota yang berkaitan dan mendukung aspek sosial, budaya, dan lingkungan fisik. Studi ini menggunakan 

pendekatan morfologi spasial dan arsitektural, melalui observasi fisik dan non fisik, validasi arsip dan catatan 

sejarah, serta analisis deskriptif terkait dengan aspek sosial dan kultural masyarakat. Hasil menunjukan: 1) Kota 

lama Gresik terbentuk dan berkembang  sebagai pusat perdagangan dan pusat penyebaran agama islam awal di 

Jawa,  2) Pola morfologi Kota Gresik didominasi hunian multi-etnis dari etnis Arab, Cina,  ex-kolonial Belanda, 

serta pribumi Jawa dan Madura, 3) Fungsi lingkungan adalah bangunan hunian sekaligus kegiatan wirausaha, 

bangunan perekonomian dan perkantoran kecil, serta bangunan peribadatan dan makam-makam tokoh/ulama, 

dan 4) Konsep ruang komunal yang terbentuk didasarkan pada perpaduan kepentingan ritual keagamaan Islam 

dan ekonomi kewirausahaan. 

Kata Kunci: ruang komunal, sosio-kultural, multi-etnis, Gresik 
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PENDAHULUAN  

Konsep pembangunan kota berkelanjutan menjadi konsep yang wajib dikembangkan. Perkembangan 
kota  harus dapat mempertahankan fitur-fitur kearifan lokalnya dalam rumusan baru yang tepat agar 
masa depan kota dapat lebih berkelanjutan (Daniel et al, 2015). Kajian  tipologi dan morfologi kota 
sebagai konsep kearifan lokal penting dilakukan agar perkembangan kota dapat lebih sesuai dengan 
latar sejarah, sosial dan budaya yang membentuknya. Morfologi kota merupakan proses akumulasi 
menifestasi fisik dari kehidupan non fisik, yang dipengaruhi oleh sistem nilai dan norma-norma yang 
berlaku pada masa pembentukannya.  

Indonesia dikenal sebagai negara plural yang multikultur. Kota-kota pantai atau pesisir merupakan 
tipo-morfologi kota multikultur, terbentuk dan berkembang dengan masyarakat yang multi-etnis, 
membentuk struktur yang heterogen dengan budaya baru melalui proses akulturasi (Fauzy, dkk, 
2011). Permasalahan yang umumnya terjadi pada kota multi-etnis yang juga merupakan lingkungan 
multikultur berkaitan dengan permasalahan integrasi – segregasi ruang (Hastijanti, 2005). 
Permasalahan tersebut berhubungan dengan aspek-aspek komunal, personal, dan teritori. Ruang 
komunal merupakan salah satu unsur pembentuk struktur ruang kota untuk mendukung aspek sosial, 
budaya, dan lingkungan yang ideal. Dinamika ruang komunal penting dikaji untuk menemukan 
karakteristik konsep-konsep ruang dan arsitektur pembentuk struktur morfologi dan budaya perkotaan. 

Kota Gresik merupakan salah satu kota historis bandar perniagaan terkenal di wilayah pantai utara 
Jawa Timur. Kota Gresik juga tercatat sebagai kota awal masuknya Islam, berkembang sebagai kota 
bandar perniagaan besar hingga pada era kolonial. Sejarah panjang perkembangan kota membentuk 
lingkungan kota yang saat ini dikenal sebagai Kota lama Gresik dengan struktur ruang kota yang 
heterogen.  Fungsi ruang kota yang paling dominan adalah kelompok hunian atau 'kampung', fasilitas 
perdagangan campuran dan beberapa kantor pemerintah yang berada di koridor jalan-jalan utama di 
sekitarnya. Kelompok hunian tersebut berupa lingkungan permukiman enclave dari etnis Arab, Cina, 
etnis pribumi Jawa dan madura, serta Belanda yang saling berdekatan yaitu Kampung Arab, Pecinan, 
bekas permukiman pegawai pemerintahan kolonial, serta kampung-kampung etnis pribumi Jawa dan 
madura. Permukiman multi-etnis ini terbentuk dan berkembang pada lingkungan geografis dan 
budaya pesisir utara Jawa, serta pada era kolonialisme di Indonesia (Ariestadi, 1999). 

Sejarah dan budaya Gresik sebagai pusat perkembangan Islam menjadikan Kota Gresik memiliki 
kehidupan agama yang kuat. Masuknya agama Islam di Gresik membawa budaya dan tradisi yang 
masih banyak dilakukan masyarakat hingga saat ini, antara lain tradisi pengajian, ritual ziarah makam, 
haul atau khol ulama-ulama besar, tradisi Maulud, pasar bandeng menjelang malam takbiran, dan 
berbagai kegiatan komunal lain (Pemda Gresik, 2012). Kabupaten Gresik dikenal sebagai salah satu 
kawasan industri utama di Jawa Timur. Selain beberapa industri besar (Semen Gresik, Petrokimia 
Gresik, dan lainnya), perekonomian masyarakat Gresik banyak ditopang dari sektor industri kecil 
menenga[h (UMKM), serta perdagangan. Industri kerajinan masyarakat Gresik yang terkenal adalah 
Industri songkok, sarung, busana muslim, dan barang cetakan. Latar belakang tersebut terlihat dari 
dominannya kegiatan kewirausahaan dan aktivitas ritual keagamaan yang mewarnai aktivitas komunal 
masyarakat pada ‘ruang-ruang’ kotanya. 

Saat ini, kota lama Gresik merupakan wilayah di sekitar kawasan alun-alun, pelabuhan, dan pasar, 
yang memiliki kekhususan tatanan lingkungan. Kawasan tersebut merupakan warisan historis dengan 
pola campuran antara Barat dan tradisional Jawa, serta bentuk fisik bangunan bergaya arsitektur lokal 
dan kolonial (Pemda Gresik, 2010). Kawasan ini juga memiliki berbagai aktivitas komunal masyarakat 
yang didominasi kegiatan kewirausahaan dan ritual budaya keislaman yang kental. Pola tatanan 
spasial dan karakteristik sosial budaya masyarakatnya menunjukan fenomena upaya-upaya  adaptasi 
terhadap kondisi dan perubahan konteks eko-sosio-kultural-nya. Karakteristik lingkungan dan budaya 
pada kawasan ini penting untuk dikaji sebagai pengembangan teori ‘lokal’ tentang bentukan morfologi 
kota dan arsitektur berupa potensi konsep ruang komunal pada lingkungan kota multi-etnis historis di 
Kota Gresik, untuk memperkaya teori-teori keruangan dan kesetempatan, teori arsitektur, serta teori 
pengembangan kota di Indonesia.  

METODE 

Penelitian ini menggunakan analisis tipologi-morfologi melalui deskripsi kualitatif spasial dan arsitektur 
pada bangunan dan lingkungan (Wang & Groat, 2013). Penggunaan metode kualitatif diharapkan 
dapat mengungkap latar belakang sosial budaya-sejarah yang tersembunyi dibalik tampilan fisik 
ruang, bangunan, dan lingkungan (Creswell, 2013).  Kajian dilakukan dengan eksplorasi tipologi-
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morfologi spasial dan arsitektural pada bangunan dan lingkungan hunian yang ada di Kota lama 
Gresik. Penelitian diawali dengan pengambilan data morfologi spasial lingkungan dan bangunan di 
area penelitian. Data diambil melalui peta citra yang ditransformasikan menjadi peta garis dan 
divalidasi dengan data pengamatan langsung di lapangan. Langkah selanjutnya adalah deskripsi 
kualitatif secara mendalam melalui kasus-kasus sosio-kultural-historis untuk menemukan tema-tema, 
konsep, hingga teori-teori lokal. Deskripsi kualitatif dilakukan melalui pengamatan lapangan, 
wawancara, serta perbandingan dengan referensi dan teori.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil dan pembahasan meliputi: sejarah Kota Gresik yang terbentuk dan berkembang sebagai kota 
multi-etnis historis, pola morfologi dan komponen tata ruang di kota lama Gresik, deskripsi kualitatif 
aspek sosial dan budaya hasil analisis pola morfologi, dan konsep ruang komunal sosio-kultural di 
kota lama Gresik. 

Morfologi Kota Multi-Etnis Historis Gresik  

Kabupaten Gresik terletak di sebelah Barat Laut dari Ibukota Provinsi Jawa Timur (Surabaya) memiliki 
luas 1.191,25 kilometer persegi dengan panjang Pantai ± 140 kilometer persegi. Secara geografis, 
wilayah Kabupaten Gresik terletak antara 112

o
 – 113

o
 Bujur Timur dan 7

o
 – 8

o
 Lintang Selatan. 

Wilayah yang dikenal sebagai kota lama Gresik berada di Kecamatan Gresik. Saat ini Kecamatan 
Gresik terdiri atas 5  Desa, yaitu: Gapurosukolilo, Kramatinggil, Pulopancikan, Sidorukun, dan 
Tlogobendung; serta 16 Kelurahan, yaitu: Bedilan, Karangpoh, Karangturi, Kebungson, Kemuteran, 
Kroman, Lumpur,  Ngipik, Pekauman, Pekelingan, Sidokumpul, Sukodono, Sukorame, Tlogopatut, 
Tlogopojok, dan Trate. Citra digital dan peta wilayah Kota lama Gresik ditunjukkan pada Gambar 1. 

     

Gambar 1. Kota Lama Gresik dalam Wilayah Administrasi Kecamatan Gresik 

Sejarah pembentukan dan perkembangan kota Gresik tidak terlepas dari fungsi kota sebagai pusat 
pembelajaran dan penyebaran Islam. Tahapan perkembangan kota Gresik diawali dari terbentuknya 
Giri Kedaton pada periode tahun 1480-1487, berkembang menjadi kota pelabuhan dan pusat 
transaksi dagang besar sehingga menarik minat pendatang dari berbagai wilayah dan etnis, menjadi 
kota industri dan perdagangan masa kolonial (VOC) pada periode tahun 1748-1916, hingga 
ditinggalkan para saudagar setelah berkembangnya Surabaya (Riski dkk., 2009). Kawasan 
permukiman lama di Wilayah Kota Lama Gresik terdiri atas: (1) Kampung Pecinan, sebagai kawasan 
hunian etnis Cina, (2) Kampung Arab yang merupakan kawasan hunian etnis Arab dengan pola 
lingkungan tertutup dan aktivitas pengrajin tenun, (3) Kampung Kemasan, sebagai kawasan hunian 
etnis jawa dengan pola ikatan kekerabatan dengan tingkat sosial ekonomi yang tinggi, (4) Kampung 
Bedilan dan Kepatihan, sebagai kawasan kampung lama dengan fungsi utama hunian untuk pegawai 
pemerintahan, dan (5) Kampung Pakelingan yang merupakan lingkungan kawasan dengan fungsi 
rumah tinggal dan karakteristik masyarakat pedagang (Widyastuti, 2011).   

Struktur morfologi ini tidak mengalami banyak perubahan, seperti dalam data historis yang 
menggambarkan bahwa komponen dan tata ruang kota lama Gresik adalah sebagai berikut 
(Adrisijanti, 2000): 1) Jaringan jalan internal yang dimanfaatkan sebagai akses menuju tempat-tempat 
penting kota, seperti pusat pemerintahan menuju pelabuhan, pasar, serta masjid. Sedangkan jalan 
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eksternal dimanfaatkan sebagai akses menghubungkan Gresik dengan daerah sekitarnya seperti Giri, 
Sidayu, Ampeldenta (Surabaya); 2) Letak pasar utama di kota Gresik adalah di arah barat laut alun-
alun, yaitu sekitar 500 meter dalam garis lurus, di dekat aliran sungai; 3) Bekas Masjid Agung Gresik 
tampak pada peta lama tahun 1775, tetapi dengan penyebutan sebagai tempel; 4) Alun-alun sebagai 
pusat kota pada banyak kota-kota lama di Jawa; dan 5) Dalem dapat diartikan sebagai pusat 
pemerintahan kadipaten Gresik. Saat ini lokasi tersebut masih berdiri kantor Pemda Tingkat II 
kabupaten Gresik di sebelah utara alun-alun. Struktur morfologi kota lama Gresik ini juga cenderung 
tidak mengalami perubahan seperti peta-peta era kolonial yang ditampilkan pada  artikel Gompert & 
Carey (1994).  

Fungsi ruang dan bangunan lain yang menonjol adalah: masjid dan mushola yang tersebar di seluruh 
wilayah, makam-makam kuno dan makam-makam tokoh agama, dan fasilitas pendidikan umum dan 
keagamaan. Dalam wilayah kota lama ini terdapat makam wali besar Syech Maulana Malik Ibrahim, 
Makam Raden Santri yang merupakan kakak kandung Sunan Giri, makam Nyi Ageng Pinatih yang 
merupakan ibu angkat Sunan Giri, serta Makam Nyi Ageng Arem-arem yang merupakan pengasuh 
Sunan Giri yang juga sangat dihormati. Selain itu, di sekitar masjid Jamik Kota Gresik juga terdapat 
makam ulama besar Habib Abu Bakar bin Muhammad Assegaf. Makam-makam tersebut menjadi 
tujuan ziarah dari kaum muslimin  yang datang ke Gresik. Struktur morfologi kota dan komponen 
spasial dan bangunan ditunjukan pada Gambar 2. 

             

Gambar 2. Struktur Morfologi dan Komponen Ruang Kota Lama Gresik  
Sumber: Analisis lapangan, 2017 

Kondisi umum kawasan Kota Lama Gresik adalah lingkungan permukiman multi-etnis. Fungsi spasial 
dan bangunan didominasi oleh fungsi hunian yang bercampur dengan bangunan usaha perdagangan 
yang terletak di tepi jalan utama kawasan, serta sedikit bangunan dengan fungsi kantor administrasi. 
Pola kawasan adalah kelompok bangunan rumah tinggal yang sangat tertutup di Kampung Arab, dan 
pola-pola grid yang lebih terbuka di kawasan yang lain, serta dengan tingkat kepadatan bangunan 
yang tinggi. Ruang terbuka pada bangunan (mikro) dan lingkungan (meso dan makro) di kawasan-
kawasan ini merupakan ruang komunal pada lingkungan. Ruang-ruang terbuka komunal privat dan 
semi publik pada halaman-halaman rumah tinggal pada lingkungan hunian yang tertutup (courtyard) 
banyak ditemukan di kawasan Kampung Arab dan Pecinan dengan luasan lahan dan bangunan yang 
besar. Pada kawasan hunian lain dengan luasan bangunan yang relatif kecil, semakin tidak terdapat 
ruang komunal publik terbuka. Dengan demikian, ruang terbuka komunal publik adalah jalan-jalan 
lingkungan dalam kampung-kampung etnis, serta jalan-jalan utama kawasan. Pada lingkup kota,  
alun-alun terlihat berfungsi sebagai ruang terbuka komunal utama, terangkai dengan: a) ruang-ruang 
ritual masjid jamik dan makam-makam ulama untuk aktivitas budaya, dan b) pelabuhan, pasar, 
pertokoan dan sentra industri/kerajinan untuk aktivitas sosial. Alun-alun dan jalan-jalan utama 
penghubung antar area akan berperan sebagai ruang budaya dan sosial sesuai aktivitas yang sedang 
berlangsung. 

Aspek Sosio-kultural Masyarakat Kota Lama Gresik  

Kota Gresik bekembang menjadi kota multi-etnis dengan populasi etnis Arab yang dominan. Latar 
belakang tersebut menjadikan masyarakat Gresik memiliki dasar kehidupan religius yang dicerminkan 
melalui berbagai artefak dan ritual budaya masyarakatnya yang berlandaskan Islam (Mustakim, 2010). 
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Berdasarkan data demografi dalam Gresik dalam Angka 2017, sejumlah 97 % penduduk di 
Kecamatan Gresik beragama Islam.  

Banyak masyarakat di Kabupaten ini sangat menggantungkan diri pada kegiatan industri di Gresik. 
Berdasarkan data dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menegah, Perindustrian, dan Perdagangan 
Kabupaten Gresik, jumlah usaha kecil di Gresik berkisar 740, usaha menengah berkisar 180, dan 
usaha besar berkisar 80 usaha (Oktavianda, 2015). Kegiatan wirausaha baik industri kerajinan dan 
perdagangan berupa kerajinan rumah tangga konveksi, percetakan, sarung tenun, kopiah. Sedangkan 
perdagangan lebih banyak berupa perdagangan retail atau eceran berbagai kebutuhan sehari-hari. 
Jenis usaha jasa lain yang juga sangat dominan adalah usaha restoran, warung makan, dan 
khususnya warung-warung kopi. Keberadaan warung-warung kopi menyebar di seluruh lingkungan 
Kota Gresik. 

Sejarah perkembangan Gresik menunjukkan bahwa masyarakatnya tidak memungkinkan untuk 
menjadi masyarakat agraris. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi sebagian wilayah Gresik yang tandus, 
gersang dan berbukit kapur. Oleh karena itu penduduk cenderung untuk hidup dengan bermata 
pencaharian sebagai pengrajin dan pedagang. Mata pencaharian masyarakat sebagian besar adalah 
pengrajin permata, pengrajin kuningan, pengrajin kulit, tukang ukir, pandai besi, tukang peti, tukang 
jahit pakaian, kopiah dan sebagian kecil nelayan (Mustakim, 2010).  

Ciri utama masyarakat Gresik, yaitu semangat Islam, ajaran Islam sudah mendarah-daging sehingga 
merupakan jati diri masyarakat Gresik yang sulit dihapus. Hal inilah yang mewarnai pandangan serta 
sikap hidup sehari-hari, terutama dalam ungkapan-ungkapan rasa batin seperti dalam olah kesenian 
masyarakatnya (Zainuddin, 2010). Tradisi budaya yang mewarnai kehidupan masyarakat Gresik yang 
menonjol antara lain: ziarah makam ulama dan tokoh masyarakat, haul/khol, malam selawe 
romadhon, pasar bandeng, perayaan iedul fitri di Kampung Arab dan lebaran ketupat di Kauman, 
serta ritual ritual sholat dan pengajian. Nafas keislaman terasa menguasai setiap karya kesenian 
tradisional Gresik yang diselenggarakan berkaitan dengan berbagai kegiatan upacara, misalnya 
upacara tingkeban, lamaran perkawinan, sunatan dan lain-lainya (Widodo, 2004, dan Mustakim, 
2015). Pada acara perkawinan, peringatan Maulid Nabi, haul, dan acara keislaman lainnya lazim 
diramaikan dengan kesenian samrah (Yalil-yalil), kasidah atau hadrah. Terdapat juga kesenian yang 
bersifat hiburan lainnya, misalnya orkes melayu berirama dangdut, orkes gambus berirama padang 
pasir, dan masih banyak lainnya. Kesenian ini sering dimainkan pada hari besar islam, seperti Idul 
Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Hijriyah, Maulid Nabi Muhammad SAW, Nuzulul Quran, dan lain-lain. 
(Widodo, 2004). Pada tradisi haul di Gresik, tokoh agama di Gresik menjelaskan bahwa tradisi haul 
dilaksanakan untuk membangkitkan semangat ibadah, semangat perjuangan dan kerukunan 
(Mustolehudin, 2014). Rincian aktivitas sosial kultural seperti pada Tabel 1, dan Gambar 3. 

Tabel 1. Aktivitas Sosial Kultural Kota Lama Gresik 
Sumber: Analisis, 2017  

Kelompok Aktivitas Aktivitas Sub Aktivitas Ruang 

Sosial Perdagangan Jual beli Pasar, Toko-toko di tepi jalan utama, 
warung/kios kecil, pedagang kaki 

lima  

 Industri/kerajinan Pembuatan Sarung tenun, 
kopiah, baju koko, Barang 

cetakan, dll  

Hunian di kampung arab, Kauman, 
Bedilan, kebungson dan Pekelingan. 

 Jasa lain Jasa boga/makan minum Toko oleh-oleh, Resto dan Cafe, 
Warung makan, Warung-warung 
kopi, dan warung kaki lima 

  Distribusi barang Sekitar pelabuhan 

 Rekreasi warga Olah raga, Tempat santai 
dan bermain anak, jual beli 
aneka barang dan kuliner 

Alun-alun 

Kultural/Budaya Ziarah makam Doa dan pengajian Makam wali dan tokoh 

 Haul/khol Majelis Taklim dan 
Pengajian   

Makam, Masjid Jamik, Rumah tinggal 
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Kelompok Aktivitas Aktivitas Sub Aktivitas Ruang 

 Sholat-sholat Wajib 
dan Sunah 

Sholat wajib 5 waktu, Sholat 
Jumat, Sholat Ied 

Masjid Jamik, Masjid lingkungan, 
Alun-alun dan jalan-jalan kawasan 

 Pertemuan rutin 
warga 

Pengajian, jimpitan, 
undangan tasyakuran 

(pernikahan, khitanan, dll) 

Masjid, mushola, rumah-rumah 
tinggal dan jalan-jalan lingkungan 

 Lebaran ketupat Silaturahmi antar warga 
setelah lebaran 

Rumah tinggal dan jalan-jalan 
lingkungan di Kauman Gresik 

 Pasar Bandeng Panggung budaya dan jual 
beli 

Poros jalan utama Alun-alun sampai 
Pasar Kota Gresik  

 Perayaan Harijadi 
Kota Gresik 

Pawai budaya dan 
tasyakuran 

Poros Masjid dan Makam Sunan Giri 
sampai Area Alun-alun, Pendopo 

Kabupaten, dan Makam tokoh bupati 
Gresik (Puspunegoro) 

 

        
Ziarah makamu ulama              Sholat Iedul fitri     Sholat Jumat     Pasar Bandeng 

Gambar 3. Aktivitas Sosial  Budaya dan Penggunaan Ruang masyarakat  
Sumber: Analisis lapangan, 2017 

Ruang Komunal Sosio-kultural Kota Lama Gresik pada Studi Kasus Pasar Bandeng  

Kasus konsep ruang komunal di Kota Gresik yang didasarkan perpaduan kepentingan ritual 
keagamaan Islam dan ekonomi kewirausahaan seperti terlihat pada tradisi Pasar Bandeng. Tradisi 
Pasar Bandeng (prepekan cilik dan prepekan gede) diadakan dua hari sebelum Hari Raya Iedul Fitri 
menjadi ajang pengenalan hasil produksi masyarakat Gresik dan untuk menegaskan kembali 
hubungan erat antara tradisi agama dan ekonomi. Tradisi awal kegiatan pasar bandeng ini adalah 
untuk saling bertukar barang jualan antar pedagang seperti kopiah, sarung, sandal, yang akan 
digunakan untuk ‘nganyari’ di area expo apabila hampir usai itulah tradisi masyarakat Gresik dulu. 
Terdapat pandangan bahwa yang penting pada Hari Raya bisa memakai barang baru. Bagi 
masyarakat Gresik aktivitas ini justru tumbuh saling mendukung sebagaimana Sunan Giri dan Nyi 
Ageng Pinatih mencontohkan perannya sebagai tokoh agama sekaligus sosok pedagang besar. 
Sebelum acara pasar bandeng biasanya selalu di awali dengan acara ‘malem selawe’ (Malam ke 25 
bulan Ramadhan) yang dilaksanakan di Situs makam Sunan Giri. Pemanfaatan ruang untuk kegiatan 
pasar bandeng pada morfologi ruang kota lama Gresik ditunjukan pada Gembar 4. 

      
Gambar 4. Penggunaan Ruang pada Kegiatan Pasar Bandeng  

Sumber: Analisis lapangan, 2017 

Kasus kegiatan budaya pasar bandeng merupakan warisan kegiatan budaya sejak masa Sunan Giri, 
yang menunjukkan keterkaitan penggunaan struktur ruang masjid Jamik dan alun-alun sebagai pusat 
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kegiatan ritual keagaaman, pasar sebagai pusat kegiatan sosial ekonomi masyarakat, pelabuhan 
sebagai pusat distribusi keluar-masuknya barang, dan kawasan hunian multi-etnis sebagai pusat 
berbagai produk industri/kerajinan rumah tangga. Kesatuan struktur ruang antara Masjid dan alun-
alun, pasar, pelabuhan, kawasan multi-etnis, serta rangkaian jalan-jalan kawasan merupakan ruang 
komunal sosial-kultural di Kota lama Gresik.  Jalan kawasan sebagai ruang terbuka publik memenuhi 
persyaratan sebagai ruang-ruang pendukung dalam aktivitas budaya Pasar Bandeng.   

Konsep Ruang Komunal Sosio-kultural Kota Lama Gresik  

Kondisi sosial budaya masyarakat kota lama Gresik berdasarkan data demografi penduduk pada 
wilayah tersebut yang sangat dominan dengan kondisi masyarakat yang beragama islam serta bidang 
pekerjaan wiraswasta sebagai mata pencaharian utama masyarakat. Berbagai aktivitas komunal 
seperti pada Tabel 1 selalu berhubungan dengan aspek sosial yang bertujuan untuk pemenuhan 
kebutuhan perekonomian masyarakat, dan aspek budaya yang terkait dengan ritual keagamaan 
Islam. Keberadaan komponen-komponen ruang kota dalam satu kesatuan struktur kota dengan 
karakteristik yang spesifik, seperti: a) keberadaan masjid, langgar/mushola, makam-makam wali dan 
ulama mendukung aktivitas ritual harian hingga tahunan masyarakat di kawasan kota lama Gresik 
yang bernafaskan islam, b) keberadaan pasar, adanya dominasi toko, warung, perdagangan eceran 
hingga sebagian besar hunian yang bercampur kegiatan industri/kerajinan rumah tangga merupakan 
wujud karakteristik masyarakat yang berjiwa kewirausahaan yang kuat, serta c) rangkaian jalan-jalan 
yang dapat membentuk kesatuan aktivitas sosial-kultural yang memenuhi persyaratan sebagai ruang 
komunal.  

Ruang komunal merupakan ruang yang menampung kegiatan bersama-sama dan digunakan oleh 
sebagian atau seluruh komunitas/masyarakat. Ruang komunal memberikan kesempatan kepada 
orang untuk bertemu, untuk itu diperlukan katalisator yang memungkinkan individu secara bersama-
sama melakukan interaksi dalam sebuah aktifitas. Ruang komunal adalah sebuah seting yang 
dipengaruhi oleh tiga unsur selain unsur fisiknya yaitu manusia sebagai pelaku, kegiatan dan pikiran 
manusia (Purwanto & Wijayanti, 2012). Dalam berbagai teori disebutkan bahwa ruang komunal juga 
diartikan sebagai ruang publik. Ruang publik sebagai ruang komunal memungkinkan para warga 
(private sphere) datang bersama-sama mengartikulasikan kepentingan-kepentingannya untuk 
membentuk opini dan kehendak bersama secara diskursif. Keberadaan ruang publik harus didukung 
kondisi dan nilai-nilai yang inklusif, egaliter, dan bebas tekanan (Hardiman, 1993 & Budiawan [Ed.], 
2015). 

Ruang komunal atau ruang publik berguna untuk menampung kegiatan sosial masyarakat dengan 
kriteria-kriteria meliputi: 1) tempat masyarakat berinteraksi, melakukan beragam kegiatan secara 
berbagi dan bersama, meliputi interaksi sosial, ekonomi dan budaya, dengan penekanan utama pada 
aktivitas sosial, menjadi wadah kegiatan komunal interaksi masyarakat dimana terjadi beragam 
aktivitas, merupakan ruang dimana masyarakat berbagi ruang dan waktu untuk aktivitasnya; 2) Ruang 
yang diadakan, dikelola dan dikontrol secara bersama - baik oleh instansi publik maupun privat - 
didedikasikan untuk kepentingan dan kebutuhan publik, atau dapat disimpulkan bahwa ruang komunal 
memiliki sifat  publik; 3) Ruang yang terbuka dan aksesibel secara visual maupun fisik bagi semua 
tanpa kecuali; 4) sebagai ruang yang terbuka/outdoor yang memiliki aspek aksesibilitas dan visibilitas 
untuk mendukung fungsi ruang, serta 5) Ruang dimana masyarakat mendapat kebebasan beraktivitas 
(Barliana, 2008). 

Berdasarkan teori-teori tersebut bahwa kepentingan-kepentingan utama masyarakat pada aktivitas-
aktivitas di ruang komunal adalah pemenuhan aspek sosial ekonomi melalui kegiatan kewirausahaan 
berupa jual beli dan pembuatan produk-produk kebutuhan masyarakat. Sedangkan nilai-nilai inklusif, 
egaliter, dan bebas tekanan adalah nilai-nilai keislaman masyarakat Gresik yang telah terbentuk 
berdasarkan sejarah panjang kota Gresik sebagai pusat penddidikan dan penyebaran Agama Islam. 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Berdasarkan hasil dan pembahasan, kesimpulan penelitian meliputi: (1) Kota lama Gresik terbentuk 
dan berkembang  sebagai pusat perdagangan dan pusat penyebaran agama islam awal di Jawa,  (2) 
Pola morfologi Kota Gresik didominasi hunian multi-etnis dari etnis Arab, Cina,  ex-kolonial Belanda, 
serta pribumi Jawa dan Madura, (3) Fungsi lingkungan adalah bangunan hunian sekaligus kegiatan 
wirausaha, bangunan perekonomian dan perkantoran kecil, serta bangunan peribadatan dan makam-
makam tokoh/ulama, dan (4) Konsep ruang komunal yang terbentuk didasarkan pada perpaduan 
kepentingan ritual keagamaan Islam dan ekonomi kewirausahaan. 
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Konsep ruang komunal sosio-kultural merupakan salah satu fenomena pembentuk tipo-morfologi 
perkotaan yang berhubungan dengan karakteristik fisik dan budaya masyarakat kota multi-etnis Kota 
Gresik dengan latar belakang sebagai kota historis bandar perniagaan di pesisir utara Jawa. Konsep 
ini sebagai konsep kearifan lokal yang perlu dipertimbangkan dalam penentuan kebijakan 
pengembangan Kota Gresik. 
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