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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pembentukan citra kawasan memiliki beberapa aspek yang mempengaruhi, salah 

satunya adalah aspek sejarah maupun budaya. Sejarah dan budaya dapat 

merepresentasikan ikatan bersama yang dimiliki sekelompok manusia sebagai 

sebuah komunitas. Hal inilah yang mengawali identitas ruang suatu kawasan, dan 

menjadi nilai sejarah bagi masa kini karena diwariskan dan diturunkan dari generasi 

sebelumnya. Melalui kesepahaman akan pentingnya nilai tersebut, maka sejak 

tahun 1954 United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization 

(UNESCO) telah mendorong pemahaman antar budaya untuk bekerja sama secara 

internasional dengan pemerintah untuk melindungi, mengembangkan, dan 

memanfaatkan kota atau desa yang memiliki nilai sejarah tinggi untuk dilestarikan. 

Kawasan yang dilindungi itu kerap disebut sebagai kawasan cagar budaya / cultural 

heritage.  

Tidak dapat dipungkiri bahwa ruang suatu kawasan bersifat progresif, yang 

dimaksud adalah memiliki sebuah proses, menyangkut waktu, tempat dan visi. 

Terdapat perkembangan (visi) seiring berjalannya waktu, dan perubahan itupun 

dirasa perlu agar secara responsif dapat mengakomodasi kebutuhan manusia yang 

baru (Abel, 1997). Berbeda dengan kasus pada kawasan cagar budaya, pada 

kawasan ini seharusnya memiliki esensi dan konsepsi lokal yang statis. Kawasan 

cagar budaya memiliki ciri khusus untuk disebut sebagai identitasnya, yaitu dengan 

membekukan konsep waktu. Diluar kualitasnya untuk menjadi sebuah lingkungan 

hidup yang terus berproses, kawasan cagar budaya harus mampu memberikan 

informasi tentang tradisi, adat istiadat, dan pengalaman yang berkaitan dengan 

masa lalu. Dengan demikian, kawasan cagar budaya memiliki peran penting dalam 

menunjukan identifikasi bagi objek fisiknya kepada individu dan masyarakat, 

terutama penghuni ruang kawasan tersebut.  
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Salah satu kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan oleh Ali Sadikin1  pada 

tahun 1974 adalah Cagar Budaya Betawi Condet, Kota Jakarta Timur. Kawasan ini 

memiliki nilai sejarah yang kuat bagi perkembangan suku Betawi di Jakarta, dan 

meninggalkan warisan fisik maupun budaya. Kawasan ini terkenal sebagai kawasan 

permukiman sentra penghasil buah-buahan khas. Faktor agraris masyarakat Betawi 

Condet berperan penting dalam kritetia pemilihannya sebagai cagar budaya. Di 

samping itu, cagar budaya Betawi ini idealnya memiliki seluruh kehidupan dengan 

unsur-unsur budaya Betawi, mulai dari rumah, bahasa, kegiatan sosial dan 

komunitas, maupun acara adat dan kesenian masyarakat. Pada masa kepemimpinan 

Ali Sadikin, berbagai sosialisasi mengenai pentingnya melestarikan tradisi budaya 

dilakukan. Namun, selepas dari masa kepemimpinannya, kontinuitas kebijakan bagi 

kawasan Condet semakin tidak terlihat jelas. Kondisi kawasan ini mengalami 

perkembangan permukiman kelas menengah kebawah yang secara sporadic2 

terekspansi ke kawasan cagar budaya, dan mempengaruhi aspek sosial dan 

ekonomi, maupun kondisi fisik lingkungannya. Kemunculan bangunan-bangunan 

baru juga disertai dengan berbagai langgam arsitektur serapan yang beragam, yang 

membuat kawasan cagar budaya seolah-olah kehilangan Identitas Tempat / Place 

Identity. Kritisnya identitas kawasan ini sudah mulai dideteksi Pemerintah Provinsi 

DKI Jakarta sejak dikeluarkannya peraturan daerah No. 7 tahun 1991, agar setiap 

bentuk bangunannya yang dibangun harus sesuai dengan ciri khas kawasan. Akan 

tetapi sampai sekarang, pembangunan yang dilakukan masyarakat sudah tidak 

mementingkan originalitas kawasan, bahkan beberapa bangunan bersejarah 

dibiarkan begitu saja tanpa ada perlindungan atau perawatan. 

Kondisi spasial masyarakat Kampung Betawi Condet telah berubah (Rizkiyah, 

2018). Perkembangan kawasan ini tumbuh mengikuti pola linier jalan utama (Jalan 

Condet Raya) dan penggunaan lahan bersifat campuran, terbagi atas lahan 

permukiman, komersial, dan fasilitas umum. Entitas budaya Betawi yang terwujud 

                                                 
1 Gubernur DKI Jakarta yang menjabat pada periode 1966-1977. 
2 Pengertian Sporadis menurut para ahli adalah sebuah kondisi yang menggambarkan keadaan 

penyebaran di suatu daerah yang tidak merata, hal ini terkait dengan penyebaran sesuatu, dalam 

istilah biologi adalah tanaman dan jenis penyakit tertentu. 
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pada setiap juga bangunan sudah memudar. Berdasarkan pengamatan tanggal 21 

Januari 2019, fakta yang diperoleh bahwa melalui elemen fisiknya, kawasan Condet 

sudah hampir tidak terlihat bedanya dengan kawasan kampung kota3 lain di Jakarta. 

Pola kawasan sangat padat dan berderet, terlihat beberapa perluasan bangunan yang 

menyalahi Koefisien Dasar Bangunan (KDB), ataupun Garis Sempadan Bangunan 

(GSB). Fasad bangunan mengadopsi gaya mediteranian sampai modern-minimalis 

dan arsitektur tropis dilapisi warna cat nyentrik. Sedangkan, hanya tersisa 3 rumah 

Betawi asli, yaitu rumah Hj. Endung di Jalan Ciliwung Ujung, rumah Hj. Aspas di 

Jalan Al-Hidayah, dan rumah Ibu Sopi (keturunan) di Gang Pangeran. Ketiga rumah 

ini berada pada titik yang berjauhan, sehingga kawasan ini sudah tidak dapat lagi 

terdefinisi sebagai Kampung Betawi. Jika perkembangan dengan pola seperti ini 

secara terus-menerus dibiarkan, maka bangunan maupun kawasan Cagar Budaya 

Betawi Condet akan tertindas eksistensinya. 

Melalui pemikiran Relph (1976), peneliti memandang bahwa perkembangan ruang 

kawasan Cagar Budaya Betawi Condet mencirikan Placelessness. Perkembangan 

yang terjadi bertentangan dengan konsep dengan Identitas Tempat yang telah 

dimiliki sebelumnya. Dengan kata lain, kawasan ini sudah tidak dapat 

merepresentasikan autentisitasnya sehingga hal tersebut berpengaruh negatif 

terhadap sense of place para penghuni. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui aspek apa saja yang substansial bagi pembentukan identitasnya 

agar dapat diterapkan melalui rancangan perbaikan. Dengan adanya penelitian 

berdasarkan pemahaman intervensi pada kawasan cagar budaya, Identitas Tempat 

dan pengetahuan dasar arsitektur tradisional Betawi, diharapkan hasil perbaikan 

permukiman ini mampu memvitalkan kembali kawasan Cagar Budaya Betawi 

Condet yang pernah hidup, dengan cara memanfatkan ruang kawasan cagar budaya 

                                                 
3
 Pengertian kampung kota sendiri belum ada yang dapat dijadikan pedoman, namun beberapa 

sumber merumuskan kampung kota sebagai suatu bentuk pemukiman masyarakat berpenghasilan 

rendah di wilayah perkotaan dengan kondisi fisik yang kurang baik, tidak beraturan, dan bukan 

merupakan hasil dari perencanaan kota (permukiman yang muncul dengan sendirinya) sehingga 

sarana pelayanan dasar serba kurang, seperti air bersih, saluran limbah dan air hujan, pembuangan 

sampah dan lainnya. Biasanya penduduk kampung membawa sifat dan perilalku kehidupan 

pedesaan, yaitu memiliki ikatan kekeluargaan yang erat.  
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untuk kepentingan sekarang dan tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan 

sesuai dengan ketentuan zonasi yang sudah ada. 

1.2 Rumusan Masalah 

1) Apa faktor-faktor Identitas Tempat / Place Identity yang dimiliki sebuah 

kawasan cagar budaya Betawi? 

2) Bagaimana upaya memperkuat dan/atau mengembalikan Identitas Tempat 

terkait isu degradasi pada kawasan Cagar Budaya? 

3) Bagaimana konsep perbaikan Kampung Betawi, Cagar Budaya Betawi 

Condet dapat terjawab melalui rancangan arsitektur? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1) Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Identitas Tempat 

sebuah kawasan cagar budaya Betawi 

2) Untuk mengetahui pendekatan yang tepat untuk dilakukan pada kawasan 

cagar budaya 

3) Untuk menjawab isu terkait Identitas Tempat pada Kampung Betawi, Cagar 

Budaya Betawi Condet melalui rancangan arsitektur 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa pengetahuan mengenai 

fenomena pergeseran identitias tempat pada kawasan cagar budaya, dan dapat 

menjadi contoh bagi rancangan arsitektur untuk mampu memvitalkan ruang suatu 

kawasan cagar budaya agar tidak kehilangan eksistensinya. 

1.5 Sistematika Penulisan 

1) BAB I: Menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. 

2) BAB II: Menjabarkan pandangan-pandangan yang mendukung paradigma 

pada penelitian terkait, yaitu: teori-teori yang berkaitan dengan cagar 

budaya, Identitas Tempat, dan arsitektur tradisional Betawi. Hal-hal yang 

dijabarkan pada bab ini menjadi pedoman konsiderasi perancangan, disertai 

studi preseden sebagai contoh praktik. 
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3) BAB III: Menjelaskan hasil penelitian dan analisis mengenai objek 

penelitian. Data yang dikumpulkan melaui pengamatan langsung.  

4) BAB IV: Mengenai proyek perancangan, metode perancangan, proses 

perancangan, dan hasil akhir berupa rancangan arsitektur. 

5) BAB V: Menekankan hasil akhir sebagai produk hasil penelitian dan 

penerapan sistem yang menjawab permasalahan persoalan lokasi. 

1.6 Sistematika Penelitian 

 
Gambar 1. 1 Diagram sistematika pemikiran penelitian 

Sumber: diolah oleh penulis
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