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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Tanggal 22 Juni diperingati oleh masyarakat sebagai hari ulang tahun dari 

Kota Jakarta. Tanggal dari ulang tahun Jakarta tersebut ditetapkan oleh Sudiro, 

seorang Wali Kota Jakarta yang menjabat pada tahun 1953 sampai 1960, bersama 

dengan 3 para ahli yang ia pilih, yaitu Mohammad Yamin, Sukanto, dan 

Sudarjo Tjokrosisworo. Mereka berempat berusaha menetapkan tanggal tersebut 

tanpa mengetahui fakta historis yang pasti mengenai kapan sebenarnya Kota Jakarta 

itu lahir. Oleh karena itu, sebuah diskusi dan penelitian pun dilakukan demi 

menemukan sebuah tanggal yang cocok untuk dijadikan sebagai tanggal dari ulang 

tahun Kota Jakarta. Hingga pada tahun 1958, ditetapkanlah tanggal 22 Juni 1527 

sebagai hari dari lahirnya kota Jakarta berdasarkan hasil dari penelitian mereka 

(Saidi, 2019). 

Penetapan dari tanggal 22 Juni 1527 bersumber pada sebuah peristiwa 

bersejarah yang pernah terjadi di Jakarta, yaitu di saat Pelabuhan Sunda Kelapa 

pernah mendapatkan sebuah serangan besar dari gabungan pasukan Kerajaan 

Demak dan Kerajaan Cirebon. Serangan ini ditujukan kepada para Portugis yang 

pada saat itu berada di sana setelah melakukan perjanjian dengan Kerajaan Sunda, 

sebuah kerajaan yang menguasai Kawasan Sunda Kelapa pada waktu itu. Waktu 

dari peristiwa ini pun dipilih oleh Sudiro sebagai tanggal dari ulang tahun Kota 

Jakarta berdasarkan hasil diskusi dan penelitian yang telah dilakukan (Heuken SJ, 

2018; Saidi, 2019). 

Akan tetapi, penetapan dari keputusan ini menimbulkan banyak kontroversi 

dari para ahli mengenai ketidakbijaksanaan terhadap keputusan penetapan tanggal 

ulang tahun tersebut. Beberapa sejarawan memberikan sebuah kebenaran baru 

terhadap sejarah tersebut, bahwa dampak dari serangan besar tersebut tidak hanya 

berdampak kepada bangsa Portugis yang saja, tetapi juga berdampak kepada 
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masyarakat-masyarakat Betawi yang sudah sejak awal tinggal di Kawasan Sunda 

Kelapa. Mereka pun berpendapat mengenai keironisan dari ditetapkannya tanggal 

ulang tahun Jakarta bahwa sebuah peristiwa tragedi yang sejenak terlupakan oleh 

karena sebuah perayaan ulang tahun kota yang berlandaskan atas sebuah peristiwa 

kematian massal dari para masyarakat Betawi yang dahulu pernah hidup di 

Pelabuhan Sunda Kelapa (Saidi, 2019). Mereka juga mengemukakan bahwa 

informasi sejarah yang selama ini diketahui sebagai dalil dari ulang tahun Jakarta 

hanyalah sebuah dongeng karena banyaknya ketidakbenaran dan ketidakpastian 

dari sumber-sumber sejarahnya (Heuken SJ, 2018; Saidi, 2019). 

Salah satu cara sebuah kota dapat mengedukasikan sejarah kepada 

masyarakatnya adalah dengan menyediakan sebuah tempat edukasi sejarah di mana 

publik bisa mendapatkan informasi-informasi bersejarah melalui materi-materi atau 

obyek-obyek sejarah yang ada di dalamnya. Namun permasalahan dari tempat-

tempat edukasi sejarah yang ada di Indonesia adalah ketidakmampuan tempat-

tempat tersebut untuk bisa menyajikan sebuah model edukasi secara menarik, 

informatif, ataupun atraktif kepada masyarakat sehingga menyebabkan 

ketidaktertarikan masyarakat untuk mau mengunjunginya (Svarajati, 2009). Oleh 

karena itu, berdasarkan permasalahan tersebut, sudah menjadi tanggung jawab 

seorang arsitek untuk bisa menyajikan sebuah tempat bagi sebuah sejarah agar 

dapat menyalurkan informasinya kepada masyarakat. Sebuah tempat edukasi 

sejarah yang tidak hanya bisa dengan baik mengedukasikan informasi sejarahnya, 

namun juga mampu menarik minat masyarakat untuk mau mengunjunginya. 

Arsitektur naratif membahas tentang bagaimana seorang arsitek dapat 

menjelaskan sebuah cerita melalui sebuah pengalaman ruang (Coates, 2012). 

Dalam konteks ini, ruang tersebut merupakan sebuah tempat yang memiliki fungsi 

sebagai sarana pengedukasian sejarah dari peristiwa perang yang pernah terjadi di 

Sunda Kelapa pada tahun 1527. Dengan demikian, arsitektur naratif pun hadir 

sebagai sebuah cara bagi para arsitek untuk dapat menyediakan solusi bagi 

ketidaksadaran dan ketidaktahuan masyarakat mengenai salah satu sejarah 

mengenai Kota Jakarta yang pernah terjadi di Pelabuhan Sunda Kelapa. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka pertanyaan-pertanyaan yang akan 

dijawab di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Kriteria dari arsitektur naratif apa yang bisa diterapkan ke dalam perancangan 

tempat edukasi sejarah?  

2) Cara apa yang dapat digunakan untuk menyampaikan sejarah Sunda Kelapa 

kepada sebuah tempat? 

3) Bagaimana sejarah Sunda Kelapa dapat dijelaskan melalui arsitektur naratif? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Terdapat beberapa tujuan dari dilakukannya penelitian ini, yaitu sebagai 

berikut: 

1) Mengetahui kriteria dari arsitektur naratif yang bisa diterapkan kepada 

perancangan tempat edukasi sejarah. 

2) Mengetahui cara yang dapat digunakan untuk menyampaikan sejarah Sunda 

Kelapa pada sebuah tempat.  

3) Mengetahui cara arsitektur naratif dapat menjelaskan sejarah Sunda Kelapa.  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan harapan bisa menjadi sebuah pedoman bagi 

para arsitek untuk menggunakan pendekatan arsitektur naratif ke dalam 

perancangan sebuah tempat yang memiliki fungsi sebagai sarana pengedukasian 

sejarah. 

 

1.5 Sistematika Penulisan  

Penelitian ini berjudul “Arsitektur Naratif Sebagai Pendekatan Desain 

Tempat Edukasi Sejarah Sunda Kelapa”. Sistematis penulisan di dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  
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1) BAB I PENDAHULUAN yang mencakup latar belakang dilakukannya 
penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 
sistematika penulisan penelitian.  

 
2) BAB II PENERAPAN ARSITEKTUR NARATIF PADA TEMPAT 

EDUKASI SEJARAH berisikan hasil tinjauan kepustakaan atau riset data 
sekunder berupa teori-teori yang relevan, studi preseden, dan sebuah 
kesimpulan dari kajian tersebut. 

 
3) BAB III PENERAPAN ARSITEKTUR NARATIF KEPADA 

PERANCANGAN TEMPAT EDUKASI SEJARAH SUNDA KELAPA 
berisikan proses pengelolahan konten-konten sejarah menjadi sebuah 
program dan fungsi ruang, serta didapatkan pula beberapa prakonsep 
perancangan dari ruang-ruang tersebut. 

 
4) BAB IV PERANCANGAN TEMPAT EDUKASI SEJARAH SUNDA 

KELAPA yang mencakup obyek perancangan, proses perancangan, dan hasil 
dari perancangan. 

 
5) BAB V KESIMPULAN DAN SARAN dijelaskan kesimpulan yang diperoleh 

dari penelitian, serta kontribusinya kepada lingkup yang telah diteliti dan bagi 
penelitian selanjutnya.  

 

  


