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ABSTRACT  

It is believed that Indonesian ancestor came from Asia. Archaeological discoveries prove that the oldest human 

being lived in Africa. Tracking with DNA technology showed there is relationship among human generations 

intercontinents. Through long period of time and process, maybe based on similarity of many aspects, then ethnic 

groups established, for example Batak, Sunda, Bali, Jawa, and others. Each in specific location with unique 

culture and condition, which form local wisdom and the identity of that community, represent each member of the 

community. Traditional building represent local wisdom in architecture. When the community has strong 

relationship and tend to homogen, it’s easier to have a common identity. It is much more difficult to find same 

identity for many ethnic groups. Globalization tend to form a heterogen community, which makes more problems. 

Is local wisdom determined by who was earlier stayed in a place, and the next newcomers have to adjusting, or 

local wisdom is dynamic and change along with the progress in that community? In the case of new town, there 

will be difficult to determined who, or which ethnic come first to the site. Defining local wisdom or identity of a 

place and community, need some clear criteria that represent the whole stake holder. 

Keywords: local wisdom, identity, homogen, heterogen, new town 

ABSTRAK  

Bangsa Indonesia berasal dari benua Asia. Temuan-temuan arkeolog membuktikan manusia pertama berasal 

dari benua Afrika. Pelacakan dengan teknologi DNA menunjukkan hubungan keturunan manusia antarbenua. 

Melalui proses dan waktu yang panjang, mungkin berdasarkan kesamaan-kesamaan dalam berbagai hal, lahirlah 

suku bangsa-suku bangsa unik dengan nama masing-masing, misalnya suku Batak, Sunda, Bali, Jawa, dan 

sebagainya. Masing-masing memiliki lokasi tertentu, dengan kondisi khas, serta budaya unik komunitas tersebut, 

terciptalah kearifan lokal, yang membentuk identitas suku tersebut. Dalam bidang arsitektur terwujud salah 

satunya berupa bangunan tradisional. Identitas komunitas ini dianggap mewakili semua individu dalam kelompok 

tersebut. Ketika dulu, kesamaan dalam komunitas sangat kuat, bahkan cenderung homogen, mungkin mudah 

untuk menentukan identitas bersama. Penentuan identitas dari gabungan banyak suku akan menemui banyak 

kesulitan. Globalisasi yang membuat penduduk di suatu tempat cenderung heterogen, menambah berat 

permasalahan. Apakah kearifan lokal dari penduduk “asal” yang lebih dulu ada di suatu tempat dapat dijadikan 

patokan, dan penduduk yang datang kemudian harus mengikutinya, atau selalu terjadi interaksi dan perubahan 

serta pembentukan kearifan lokal yang bersifat dinamis? Pada kasus perencanaan kota baru, akan sulit 

menentukan siapa yang lebih dulu dan siapa yang belakangan hadir di lokasi tersebut. Penentuan kearifan lokal 

dan identitas membutuhkan kriteria keterwakilan dan kesepakatan semua pihak. 

Kata Kunci: kearifan lokal, identitas, homogen, heterogen, kota baru 

KEARIFAN LOKAL, IDENTITAS DAN KARAKTERNYA  

Kearifan lokal merupakan hal-hal positif yang sudah diyakini, dan dijalankan oleh masyarakat di suatu 
tempat secara turun temurun, teruji untuk waktu yang panjang, sehingga menjadi ciri khasnya dan 
diakui oleh masyarakat luas. Kearifan lokal ini sering mewujud menjadi identitas kelompok masyarakat 
atau tempat tersebut. Kearifan lokal juga sering dikaitkan dengan sikap hidup yang cenderung 
mengandung nilai-nilai luhur yang sejalan dengan pelestarian lingkungan hidup. Dengan demikian, 
kearifan lokal dapat mencerminkan budaya masyarakat, maupun karakter khusus lingkungan 
setempat. Kearifan lokal yang dijalankan turun temurun antargenerasi tentu membutuhkan sifat yang 
lentur dan dinamis, berubah sejalan dengan waktu dan perkembangan, agar dapat diterima oleh 
setiap generasi.  
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Setiap individu memiliki karakter unik yang menjadi identitas pribadinya, group atau sekelompok orang 
pun dapat memiliki identitas khas yang mencerminkan kesamaan yang menyatukan mereka, lebih 
luas lagi dikenal adanya identitas sosial, identitas etnis atau suku bangsa, dan identitas bangsa (Stets, 
2016, 16). Identitas dapat bersifat negatif, atau positif. Identitas individu, identitas sosial, etnis atau 
ras, dapat menimbulkan rasa memiliki dan rasa menjadi anggota kelompok, rasa bangga, ikatan 
sesuku, bahkan sebangsa. Dalam bidang arsitektur, identitas dapat mewujud berupa bangunan, 
bentuk ruang dan pola kawasan kota, beserta seluruh elemennya.  

LINGKUP IDENTITAS  - IDENTITAS MEWAKILI SIAPA ATAU APA  

Tiap individu memiliki ciri unik fisik dan karakter, serta kartu identitas yang membedakan dengan 
orang lainnya. Sebuah kelompok masyarakat, berdasarkan kesamaan, juga sering dianggap memiliki 
identitas bersama kelompok tersebut, misalnya suku Sunda, komunitas pencinta lingkungan hidup, 
murid sekolah tertentu, atau bentuk kelompok lainnya. Kota yang menampung sangat beragam 
penduduk juga dapat memiliki identitas yang dianggap mewakili kota dan seluruh warganya. Lebih 
luas lagi adalah pada tingkat negara atau bangsa. Pada tingkat individu, identitas atau keunikan, 
terbawa sejak lahir, atau terbentuk sejalan dengan perkembangan tiap individu, namun pada 
kelompok, identitas bersama membutuhkan kesepakatan agar diterima dan dibanggakan oleh semua 
warganya.  

Pada kelompok masyarakat yang homogen, identitas bersama mungkin lebih mudah disepakati, 
bahkan mungkin muncul secara alamiah. Namun bagi kelompok masyarakat yang heterogen, 
mungkin akan cukup sulit untuk mencari kesamaan yang dapat dijadikan sebagai dasar pembentukan 
identitas bersama. Kelompok heterogen ini mungkin sebaiknya menyepakati nilai-nilai bersama yang 
dapat disepakati dan dijadikan sebagai identitas yang mewakili mereka. Identitas ciptaan ini akan 
bermanfaat sebagai pemersatu masyarakat heterogen tersebut.  

Identitas menjadi penanda individu manusia, atau kelompok masyarakat dan bangsa. Penanda ini 
dapat berupa wujud fisik, misalnya bangunan sebagai perwujudan budaya, ataupun berbagai 
kesenian, kebiasaan-kebiasaan dan adat istiadat, atau pola pikir, pandangan hidup, dan sikap. 
Kekhasan lingkungan hidup, beserta semua elemen dan spesies di suatu tempat juga dapat menjadi 
pembeda dengan tempat-tempat lainnya. Komodo, kanguru, panda, tulip, gunung Fuji, adalah 
beberapa contoh hewan, bunga atau tanaman, dan alam yang menjadi ciri khas, identitas, simbol, 
penanda, atau sebutan lainnya bagi kekhasan atau keunikan suatu tempat.  

Dalam lingkup kota, beberapa kota mengekspresikan dan memprioritaskan nilai sosial dan politis yang 
berbeda, yang mungkin dapat disebut sebagai etos atau spirit dari kota tersebut, karakteristik yang 
mencerminkan “semangat” kota tersebut yang menjadi identitas kota tersebut. Spirit sebuah kota 
merupakan seperangkat sistem nilai atau gambaran yang umumnya diakui dan diterima oleh para 
warga kota tersebut (Bell, 2011, 2). Kota mencerminkan, sekaligus membentuk nilai-nilai dan 
pandangan para warganya dengan berbagai cara. Rancangan bangunan dan arsitektur kota 
mencerminkan keragaman nilai sosial dan budaya. Monumen sering menandakan periode 
pemerintahan yang berkuasa atau penghargaan bagi yang sudah meninggal, atau perwujudan 
lainnya, menambahkan ciri khas kota tersebut.  

Walau globalisasi terus meningkat, perbedaan setiap kota masih sering dapat dirasakan. Rencana 
kota dan rancangan bangunan dapat membentuk etos kota sehingga memberi karakter khusus yang 
unik. Jerusalem misalnya, dapat membuat wisatawan “tersentuh” perasaannya ketika merasakan 
suasana jalan atau bangunan yang kuat kesan religiusnya. Infrastruktur fisik kota juga dapat 
membentuk tempat yang mempengaruhi manusia secara dinamis. Orang juga sering menilai sebuah 
kota, bukan hanya dari aspek keindahan kotanya saja, tapi juga dari cara hidup warganya, dari 
keseharian kehidupan masyarakatnya.  

Orang biasanya mengungkapkan rasa suka atau tidak suka terhadap sebuah kota, tapi tidak terhadap 
sebuah negara. Dengan demikian, kota lebih kuat menangkap perasaan orang, dan lebih 
mengundang pengidentifikasian (Bell, 2011, 4). Skala kota dapat dikatakan sebagai lingkup terluas 
sebuah identitas secara fisik masih kuat terasa atau dapat ditangkap dengan cukup mudah dan jelas. 
Di tengah arus globalisasi yang cenderung menyeragamkan segala hal, aspek budaya, identitas yang 
unik dari tiap tempat, kota, dan negara menjadi semakin penting untuk dijaga, agar tetap tercipta 
keragaman dan keunikan dari tiap budaya, yang merupakan kekayaan dunia. Untuk itu, banyak kota 
di dunia dengan berbagai upaya, melindungi keunikan semangat atau etos kotanya, misalnya dengan 
melestarikan rancangan dan arsitektur bangunan serta kota, dan melalui cara warga menggunakan 
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dan berinteraksi dengan seluruh elemen kotanya. Kota yang dicap memiliki karakter negatif 
seharusnya berusaha memperbaiki diri agar dapat membentuk citra atau identitas yang positif, karena 
akan lebih menguntungkan bagi kehidupan kota dan warganya secara keseluruhan.  

Dalam sebuah kota, terutama yang cukup besar dengan warga yang heterogen, biasanya akan 
terbagi menjadi kawasan-kawasan, yang masing-masing memiliki ciri dan identitas unik. Hal ini 
sebaiknya dianggap sebagai modal kekayaan budaya bagi kota tersebut. Di Jakarta misalnya, 
terdapat kawasan yang masih terasa latar budaya Betawi aslinya, atau Pecinan dengan latar budaya 
Cina, Menteng dengan gaya kolonial, dan lainnya. Memang tidak semua mencerminkan identitas asli 
setempat, namun beberapa sudah beradaptasi dengan kondisi lingkungan setempat. 

RAGAM PEMBENTUKAN KOTA      

Walaupun masih diliputi misteri tentang perpindahan manusia awal dari Afrika ke Indonesia, karena 
tidak ada daratan penghubung pada masa itu, terdapat bukti bahwa Homo erectus mencapai pulau 
Jawa sekitar 1,8 juta tahun lalu. Teka teki lainnya adalah Homo floresiensis, di pulau Flores (Miller, 
2017, 39). Sejarah membuktikan bahwa sejak dahulu kala, manusia sudah terbiasa bermigrasi dari 
satu tempat ke tempat lain, dengan berbagai alasan, dan masih berlangsung hingga sekarang.  

Awalnya manusia hidup nomaden dan berburu, kemudian berubah menetap walaupun masih hidup 
dari berburu hewan dan tanaman liar. Kelompok sekitar 200 hingga 300 membentuk pemukiman yang 
disebut desa atau kampung. Kampung terus berkembang dan pada sekitar 7000 tahun sebelum 
masehi, sebagai perbandingan, kampung di Timur Tengah mencapai 6000 orang penduduk. 
Kampung kemudian berubah menjadi kota ketika penduduknya melebihi 10000 orang, dan 
penduduknya memiliki pengkhususan pembagian pekerjaan, bentuk arsitektur yang lebih rumit, dan 
pusat-pusat pelayanan seperti kuil, pemerintahan, dan perdagangan (Miller, 2017, 48). 

Sementara itu, Kraton di beberapa tempat di Indonesia biasanya menjadi pusat dengan dikelilingi oleh 
pemukiman masyarakat. Pola ini disebut sebagai “focal urbanism” dan banyak ditemui di berbagai 
tempat di benua Asia, berbeda dengan kota-kota di Eropa yang biasanya berevolusi dari pemukiman 
yang lebih tua, disebut local urbanism. Perkembangan awal urbanisasi di berbagai kota Indonesia 
pada tahun 1960-1970 an bersifat informal, tidak mengikuti tata atur kota modern, misalnya dalam hal 
pola bangunan, transportasi, industri dan kependudukan. Pertumbuhan perkotaan kemudian 
menimbulkan penggabungan kota dengan desa, yang dikenal dengan istilah “desakota”. Pemerintah 
kota-kota di Indonesia terlihat belum siap dalam menghadapi cepatnya perkembangan kota, sehingga 
infrastruktur dan pelayanan kota sangat tidak memadai, juga penataan peruntukan tanah dan 
pengontrolan perkembangan kota, serta banyak masalah lainnya.  

Kota dapat terbentuk secara evolusi, yang diawali dengan menetapnya sekelompok orang atau 
komunitas di suatu tempat, dan kemudian berkembang semakin besar dan luas. Namun dalam skala 
lebih luas, sebenarnya perencanaan kota di Indonesia sudah sejak lama dikenal sebelum munculnya 
teori-teori perencanaan kota dari dunia barat dan modern. Kerajaan Majapahit, yang memerintah 
antara tahun 1293 hingga 1510 an, sudah mampu membangun ibu kota di Jawa Timur, dengan 
perencanaan yang rapi berdasarkan prinsip-prinsip kosmologi maupun rasional. Contoh lainnya 
adalah kota Karangasem di Bali, yang mendapat pengaruh dari prinsip-prinsip perencanaan kota dari 
Majapahit (Setiawan, 2017, 14). Perencanaan kota pada masa ini dapat dikatakan mewakili kearifan 
lokal dari penduduk dan penguasa setempat.  

Penjajahan Belanda di awal 1800 an kemudian menerapkan prinsip-prinsip perencanaan kota modern 
(barat) di Indonesia. Bekasnya masih terlihat di beberapa kota penting seperti Jakarta, Bandung, 
Yogyakarta, Magelang, dan Malang. Beberapa elemen kota peninggalan masa penjajahan tersebut 
masih berfungsi dan dianggap positif, misalnya sistem infrastruktur dasar, taman-taman kota, dan 
kekhasan bangunan kolonial. Pada masa itu, kearifan lokal dalam berarsitektur dan perencanaan kota 
tersingkirkan oleh pengaruh Belanda sebagai penjajah.  

Pada tahun 1986, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Barat, Dr. Ateng 
Syarifrudin menyatakan, Serpong akan dikembangkan menjadi kawasan permukiman dan kota baru 
untuk menyangga beban Jakarta yang semakin padat. Semula daerah Serpong merupakan semak 
belukar dan hutan karet yang tidak produktif lagi. 6000 hektar tanah akan diubah menjadi permukiman 
baru, dilaksanakan oleh sebelas real estat yang bergabung dalam konsorsium yang diketuai oleh 
Menteri Negara Urusan Perumahan Rakyat. Pada awalnya banyak konsumen yang membatalkan 
pembelian karena tak percaya terhadap promosi Bumi Serpong Damai (BSD) sebagai kota  mandiri 
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setelah melihat lokasi rumah yang dianggap “jauh kemana-mana”, namun kini BSD menjadi magnet 
baru, dengan berbagai fasilitas yang serba modern, seperti sekolah, universitas, perkantoran, pusat 
perbelanjaan dan hiburan serta pasar. Pengembang kemudian melakukan transformasi, menjadikan 
BSD sebagai smart digital city. Apple Inc membangun pusat riset dan inovasi di Green Office Park 
BSD, dan akan menjadikan BSD menjadi semacam silicon valley (Kompas, 2017, 28). 

Di bagian lain pulau Jawa, dilakukan pengembangan kota mandiri, yaitu kota baru Parahyangan, yang 
mengadopsi nuansa kota Bandung tempo dulu, yaitu era kolonial yang dianggap sudah jarang 
ditemukan. Marketing Manager pengembang tersebut, menyatakan bahwa peminat pembeli rumah 
untuk hunian bergaya Bandung tempo dulu paling tinggi, karena punya ciri khas dari nilai sejarah. 
Selain sejarah, pengembang mengambil pilar arsitekturnya yang bergaya kolonial pada tahun 1930an. 
Selain itu juga dipakai gaya Victoria dan art deco (Ririh, 2011). 

Masa pendudukan Belanda di kota Bandung dianggap merupakan masa keemasan, sehingga 
Bandung disebut sebagai “Parijs van Java”. Bangunan-bangunan dengan gaya arsitektur Eropa 
banyak menghiasi kota, dan Bandung menjadi pusat bisnis, hiburan dan gaya hidup pada saat itu. 
Kota baru Parahyangan, yang dibangun sejak November 2000, mengadopsi spirit budaya bumi 
Parahyangan pada masa penjajahan Belanda [1]. 

Tabel 1 memperlihatkan rangkaian cerita sejarah di beberapa kota Indonesia, sejak dulu hingga kini. 
Dimulai dengan kerajaan Majapahit yang dapat dianggap mewakili kearifan lokal dalam 
merencanakan kotanya, kemudian banyak kota menerapkan pola kolonial karena dipaksa oleh 
penjajah Belanda. Identitas banyak kota terpaksa mengikuti gaya kolonial, asing. Pengaruh globalisasi 
terasa dalam perencanaan kota-kota baru, misalnya dengan mengadopsi tema-tema yang bersifat 
universal, yang cenderung menjadikan kota-kota menjadi seragam, misalnya tema smart city, playable 
city, dan sebagainya. Ada pula kota baru yang justru mengadopsi gaya kolonial di masa penjajahan, 
yang jelas-jelas tidak mewakili identitas dan kearifan lokal, bahkan hanya mengingatkan bahwa kita 
pernah dijajah. Perencanaan kota-kota baru terlihat kurang memperhatikan dan mempertimbangkan 
aspek identitas dan kearifan lokal, seolah hanya mementingkan sisi komersial belaka.  

Tabel 1. Perjalanan Perubahan Identitas Beberapa kota di Indonesia 
 

Kerajaan 
Majapahit 

Prinsip kosmologi dan rasional. Identitas setempat. 
Kearifan lokal.  

1293 Penjajahan 
Belanda 

Prinsip modern barat. Asing. Penjajah.  Identitas penjajah 
penguasa. 

 1800 an Kota baru 
Bumi Serpong 
Damai 

Modern. Smart digital city. Identitas seragam. 
Universal. 

  1986 Kota baru 
Parahyangan 

Gaya Bandung tempo 
dulu. Kolonial. Victoria. 
Art deco. 

Identitas penjajah 
(walau sudah 
merdeka?) 

   2000   

 

NILAI SEJARAH – NILAI IDENTITAS    

Bangunan bernilai sejarah perlu dilindungi dan dilestarikan, bahkan bagi bangunan peninggalan 
penjajah, yang pasti tidak mewakili identitas lokal penduduk setempat pun, tetap harus dilindungi dan 
dilestarikan. Banyak kota di Indonesia memiliki kawasan-kawasan peninggalan kolonial Belanda yang 
jelas terlihat dari bangunan-bangunan yang bergaya “kolonial, atau art deco”. Sebagian sudah 
disesuaikan dengan iklim dan berbagai kondisi setempat, namun sebagian lagi, terutama bangunan-
bangunan yang dibuat pada awal-awal kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia, sama seperti 
aslinya di Eropa, sehingga pasti tidak sesuai dengan iklim setempat.  

Untuk kepentingan sejarah, mungkin dapat dibenarkan untuk tetap mempertahankan bangunan-
bangunan atau kawasan peninggalan penjajah, namun dari sudut pandang identitas suku, penduduk, 
bangsa dan negara, hal ini sebenarnya merugikan. Langkah konservasi bangunan bersejarah seperti 
ini sebaiknya diimbangi dengan tidak menyebarluaskan gaya bangunan kolonial tersebut. Sebaliknya, 
bangunan tradisional yang jelas-jelas mewakili karakter dan kearifan lokal, perlu dikembangkan agar 
tetap bertahan dan menjadi pilihan bagi generasi-generasi penerus.  
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Gambar 1 memperlihatkan kasus perbandingan di Jakarta, antara bangunan kolonial yang 
dipertahankan (kiri), dan bangunan tradisional Betawi (kanan), yang justru semakin sulit ditemui, dan 
semakin ditinggalkan oleh generasi-generasi muda. Pembelaan terhadap karakter lokal yang dapat 
menimbulkan kebanggaan bagi warga, serta menjadi modal untuk pariwisata tentu lebih penting dan 
bermanfaat bagi warga setempat, dibanding mempertahankan bangunan bergaya kolonial, yang 
kurang mencerminkan karakter lokal, bahkan selalu mengingatkan pengalaman pahit dijajah. 
Walaupun banyak bangunan kolonial sudah dirancang dengan menyesuaikan terhadap iklim tropis di 
Indonesia, namun dari sudut pandang identitas tetap saja kurang mencerminkan keaslian dan 
keunikan budaya dan kearifan lokal.  

 
JAKARTA 

RUMAH DI MENTENG (KOLONIAL) RUMAH DI SETU BABAKAN (BETAWI) 

- Bernilai sejarah 
- Peninggalan penjajah Belanda 
- Arsitektur modern 
- Dilestarikan  

- Kearifan lokal, identitas 
- Asli setempat 
- Arsitektur tradisional 
- Sebaiknya dikembangkan  

 
Gambar 1. Perbandingan Rumah Peninggalan Kolonial Belanda dan Rumah Tradisional Betawi 

Sumber: [2] dan [3] 

 

TEMA - IDENTITAS   

Dalam bidang perkotaan, terdapat kecenderungan-kecenderungan yang sering berkembang seperti di 
dunia mode, atau gaya arsitektur, yang tergantung pada perkembangan dunia terkini. Kadang 
kecenderungan ini diikuti karena tidak mau “ketinggalan” dibanding kota-kota lainnya, lokal maupun 
dunia, kadang juga hanya sekedar latah, atau keinginan untuk bersaing, atau menarik keuntungan 
dari predikat mutakhirnya kota tersebut. 

Banyak sebutan dilekatkan pada sebuah kota, misalnya creative city dan university city (Gerhard), 
playful and playable city (Nijholt), soft versus hard city, subjective versus material dimension of the 
city, everyday versus concept city (Sacre, 2017, 2), dan banyak lagi istilah-istilah lain. Sebutan atau 
istilah-istilah yang memperlihatkan “keunggulan” sebuah kota seperti di atas, bersifat umum dan 
universal. Semua kota dapat menjadi smart, playable, dan lain sebagainya, namun tidak 
mencerminkan kekhasan setempat, misalnya dari sisi budaya yang khas. Agar dapat menjadi identitas 
dan mencerminkan kearifan lokal, setiap sebutan tersebut mungkin perlu diikuti dengan penjelas 
kekhasan lokal setempat. Smart yang bagaimana, atau playable yang seperti apa, dan seterusnya.  

KOTA BARU 

Kota baru dibuat karena kota lama tidak mampu lagi menampung pertumbuhan penduduknya. Pihak 
pengembang merupakan pihak yang memegang peran penting sebagai pelaku pengembangan kota 
baru ini. Motivasi ekonomi dan mencari untung tentu wajar bagi pengembang. Berdasarkan survey 
terhadap “selera” pasar, konsep kota baru dibuat. Karena calon pasar merupakan pihak-pihak yang 
belum jelas latar belakangnya, wajar pula bila sulit untuk menentukan konsep rancangan berdasarkan 
kearifan lokal yang dapat mewakili para calon penghuninya. Pengembang yang merupakan kelompok  
pengusaha properti swasta, tentu memiliki kepentingan yang berbeda dengan pemerintah yang 
seharusnya lebih memikirkan sektor publik dan kepentingan kota secara keseluruhan, termasuk 
penciptaan identitas kota, atau masyarakat yang membutuhkan lingkungan kehidupan sehari-hari 
yang sesuai dengan latar budaya masing-masing, serta mengharapkan habitat yang dapat 
dibanggakan.  
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Penguasaan lahan oleh pengembang swasta membuat masing-masing pengembang merasa 
berkuasa merancang berdasar konsep masing-masing, yang tentu saja lebih mewakili kepentingan 
perusahaannya sendiri, kadang bahkan dengan mengabaikan kepentingan lebih besar dalam lingkup 
masyarakat setempat, suku bangsa, budaya setempat, kearifan lokal, identitas, penduduk kota, atau 
bangsa. Pengembangan kota baru mungkin tidak boleh hanya dilihat dari sudut fasilitas bisnis properti 
dan pelayanan publik semata, tapi juga sebagai sarana pembentukan kearifan lokal dan identitas 
masyarakat dan kota itu sendiri.  

Pengembang, terutama yang bangsa sendiri, seharusnya turut pula memikirkan kepentingan yang 
lebih luas selain keuntungan perusahaannya sendiri. Sebenarnya konsep perencanaan kota yang 
menonjolkan atau menciptakan identitas yang unik, akan juga menguntungkan para pengembang. 
Identitas yang unik akan membuat kota baru memiliki citra yang positif, menarik pasar atau peminat 
yang lebih banyak untuk menjadi warga kota tersebut, karena memberikan kebanggaan dan peluang 
menciptakan mutu hidup yang lebih baik, berpeluang menarik wisatawan, yang akan mengaktifkan 
dan meningkatkan perekonomian kota tersebut. Keberhasilan ini akan membuat kota tersebut terkenal 
dengan citra yang baik, menjadi kawasan hunian yang “ideal”. Keberhasilan ini tentu berikutnya akan 
menjadi promosi yang menguntungkan bagi pengembang tersebut.  

TUJUAN DAN MANFAAT IDENTITAS KOTA 

Kota besar cenderung merupakan kumpulan dari “kampung-kampung” dengan lingkungan sosial yang 
berbeda-beda, karena heterogenitas warganya semakin tinggi, sementara kota yang semakin 
homogen cenderung lebih berpeluang memiliki kesamaan-kesamaan (Gerhard, 2017, 227). Sacre 
seolah memberi penjelasan lanjutan dengan pernyataan, pada kota kecil yang lebih homogen, 
identitas memang mencerminkan karakter khas yang muncul dan melekat pada kelompok masyarakat 
tersebut. Di kota besar, dengan penduduk yang cenderung beragam dan heterogen, identitas yang 
mewakili dan dapat diterima oleh semua pihak, diperlukan sebagai perekat yang mempersatukan 
mereka dalam satu kota yang sama. Identitas haruslah sesuatu yang dapat dibanggakan oleh semua 
warga kota. Kota dimaksudkan sebagai sistem keruangan sosial bagi warga dan bangunan-
bangunan, serta dipahami sebagai proses tanpa akhir dari rancangan keruangan dan pembentukan 
manusia (Sacre, 2017, 2). 

Tabel 2 memperlihatkan beberapa bangunan yang dianggap mewakili, atau sebagai pengenal, simbol, 
atau icon kota-kota di dunia. Cukup, bahkan kadang sangat besar manfaat memiliki bangunan yang 
unik, khas daerah setempat, karena sering dapat dijadikan sebagai modal untuk menghidupkan 
perekonomian masyarakat setempat. Bangunan yang menjadi icon, beserta kawasan di sekitarnya, 
biasanya akan menjadi kawasan atraksi wisata, yang akan membangkitkan berbagai aspek 
perekonomian di sana. Para wisatawan membutuhkan tempat menginap yang akan menghidupkan 
usaha hotel berbagai kelas, transportasi, kuliner, kerajinan dan cenderamata, dan lain sebagainya. 
Bila semua hal di atas dikemas dengan karakter lokal, maka akan lebih memperkuat citra dan 
identitas kawasan tersebut. Dengan demikian sangat penting untuk menjaga agar karakter bangunan 
dan kawasan khas lokal tidak tergusur, dan digantikan oleh arsitektur global yang seragam, atau 
dengan menghidupkan lagi arsitektur kolonial atau arsitektur asing lainnya (Liauw, 2015, 52). 

Tabel 2. Berbagai Bangunan Icon Sebagai Lambang Kota-kota di Berbagai Negara. 
Sumber: [4], dalam Liauw, 2015, 53 
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KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Identitas sangat penting bagi individu, kelompok masyarakat, suku bangsa, dan bangsa, juga identitas 
tempat seperti kota, dan dapat mewujud secara fisik dalam bentuk arsitektur misalnya, atau bentuk 
lainnya, fisik maupun non fisik. Identitas yang positif akan membentuk citra baik dan membanggakan 
bagi penyandangnya. Keunikan identitas juga dapat menjadi daya tarik yang dapat memberikan 
manfaat pada berbagai bidang kehidupan, misalnya dalam bidang ekonomi melalui dunia 
kepariwisataan.  

Identitas kota tidak selalu harus mewakili kelompok warga “asli” setempat, karena pengaruh 
globalisasi membuat persentase penduduk asli di suatu tempat biasanya semakin berkurang, 
sementara pendatang semakin banyak dan beragam latar belakangnya, sehingga suatu saat, 
persentase penduduk asli pasti akan berada di bawah pendatang. Awalnya, ketika warga suatu 
tempat lebih homogen, identitas mungkin terbentuk berdasarkan kesamaan komunitas tersebut, betul-
betul cerminan dari budaya asli setempat, namun ketika warga sudah semakin heterogen, terutama 
ketika warga asli sudah semakin sedikit dan kalah jumlah dibanding pendatang, identitas perlu 
dinamis mengikuti nilai-nilai yang dapat diterima oleh semua kelompok warga. 

Kawasan kota dengan bangunan dan elemen-elemen lain peninggalan masa kolonial sangat mungkin 
memiliki banyak nilai positif dan nilai penting sejarah, namun tidak seharusnya menjadi sesuatu yang 
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dibanggakan, karena bukan merupakan karya anak bangsa sendiri, dan tidak mencerminkan kearifan 
lokal budaya suku atau bangsa Indonesia, justru terus mengingatkan kita pada masa pahit bangsa 
kita. Pengembangan kota-kota baru selayaknya tidak mengadopsi nilai-nilai yang bersifat asing atau 
universal, karena tidak mencerminkan keunikan identitas dan kearifan lokal. Walaupun kota baru 
banyak ditangani oleh pengembang swasta yang cenderung lebih mementingkan keuntungan 
perusahaannya serta selera pasar, sepantasnyalah juga memikirkan dan mempertimbangkan aspek 
kearifan lokal dan penciptaan identitas yang unik setempat. Identitas kota mewakili seluruh warga, 
untuk itu penentuan karakter arsitektur kota sebagai pembentuk identitas harus merupakan kompromi 
seluruh pemangku kepentingan di kota tersebut, tidak hanya ditentukan oleh pengembang.  
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