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Abstrak 

 
Kawasan kota tua Jakarta merupakan salah satu kawasan kota tua di Indonesia yang telah melalui 
tahapan pembangunan dan memiliki sejumlah bagian kawasan kota bersejarah, diantaranya 
adalah kawasan Plaza Fatahillah yang memiliki keunikan sendiri, yakni sebuah kawasan kota yang 
pada masa pembentukannya merupakan kawasan yang didalamnya berderet bangunan-bangunan 
dengan berbagai fungsi publik, pada perkembangannya kawasan kota tua ini sempat mengalami 
penurunan aktivitas kawasan kota, tetapi dalam periode satu dekade terakhir ini ada 
kecenderungan peningkatan aktivitas kota di kawasan ini serta adanya upaya perbaikan kawasan 
dari berbagai pihak untuk menjadikan kawasan ini menjadi kawasan konservasi yang bisa 
mengembalikan citra kota seperti pada awalnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan 
bagaimana melihat perubahan citra kawasan kota berbasiskan kawasan bersejarah, sehingga 
dapat dilihat perubahan citranya, tidak hanya dilihat dari faktor fisik kawasan, tetapi juga dari faktor 
pelaku ruangnya. Paradigma induktif digunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan 
fenomenologi,  Teori-teori citra kawasan kota yang dipakai hanya sebagai asumsi awal yang 
terkait dengan fenomena di lapangan. Selanjutnya, kerangka dasar teori citra kawasan kota 
diformulasikan dalam penyusunan penelitian ini. Paradigma induktif digunakan dalam metode 
penelitian ini dengan pendekatan fenomenologi (berawal dari fenomena yang terjadi di lapangan), 
tidak mengarah pada positivistik. Teori dasar citra kota yang muncul hanya sebagai asumsi awal 
yang terkait dengan fenomena di lapangan yang telah diamati pada awal proses, dari hasil 
penelitian ini menghasilkan sebuah kesimpulan, yaitu ruang yang membentuk perubahan citra 
kawasan tersebut adalah: ruang kreativitas pelaku seni, ruang ekonomi dan perdagangan, ruang 
dialog antar pelaku kawasan, ruang industri kreatif, ruang pentas seni dan wisata kuliner, ruang 
edukasi/pendidikan 
 
Kata Kunci : Perkembangan Kota Tua, Kawasan Bersejarah, Perubahan Citra 
 

PENDAHULUAN 
 

Dalam perkembangan pembangunan 
perkotaan yang ada sekarang, budaya 
membangun telah mengalami pergeseran 
paradigma, hal ini terjadi karena potensi 
masyarakat tidak menjadi bagian dalam 
proses pembangunan kota yang dan 
cenderung terlihat pragmatis. Proses 
urbanisasi dan industrialisasi menjadi 
fenomena tersendiri yang menyebabkan 
pertambahan penduduk yang signifikan serta 
permintaan akan lahan untuk bangunan 
meningkat di perkotaan. Bagian dari 
permasalahan itu, akan membuat kawasan 
kota tua yang menyimpan nilai sejarah 
semakin terdesak. Pertentangan antara 
pembangunan sebagai kota menjadi kota 
“modern” dengan mempertahankan citra kota 
beridentitas klasik yang masih mempunyai 
keterkaitan dengan masa lalu, telah 
menjadikan permasalahan bagi kawasan 
kota. 

Pendekatan disain kawasan kota yang 
dilakukan jarang mengakomodasi 
keberagaman struktur sosio-kultural 
masyarakat yang telah terbentuk di kawasan 
tersebut. Para perancang kawasan kota lebih 
sering melihat kota sebagai benda fisik 
ketimbang sebagai benda budaya. Perangkat 
rencana kota yang ada saat ini, selain masih 
belum banyak dipakai secara sempurna untuk 
mengendalikan wujud kota, atau dengan kata 
lain, masih terdapat adanya kesenjangan 
antara rencana tata ruang yang bersifat dua 
dimensi dengan rencana fisik yang bersifat 
tiga dimensi. 
Dalam konteks konservasi kawasan kota, bisa 
disaksikan betapa cepatnya sebuah fungsi 
bangunan menjadi usang dan berganti wajah, 
bersalin rupa dan menawarkan konsep baru. 
Semua itu berkenaan dengan perubahan nilai, 
simbol dan makna dari dinamika 
perkembangan kawasan kota. Jadi, 
mekanisme hidup berkota tidaklah lepas dari 
proses pembentukan fisik dan non fisik, yaitu 
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bentukan spasial dan makna. Proses 
perubahan yang bersifat permanen ini tidak 
lain adalah dinamika perkembangan kota. 
Kawasan kota tua Jakarta merupakan 
kawasan yang pada awalnya seperti kawasan 
kota tua di kota-kota besar di Indonesia, telah 
mengalami penurunan kualitas serta 
aktivitasnya, sebagian dari bagian kawasan 
tersebut kini mulai hidup kembali, juga fungsi-
fungsi bangunan didalamnya serta aktivitas di 
kawasan tersebut, hal tersebut berdampak 
pula terhadap perubahan citra kawasan kota 
tua Jakarta zona Plaza Fatahillah tersebut 
pada khususnya, dan citra kota tua Jakarta 
pada umumnya, fenomena inilah yang akan 
diangkat didalam penelitian ini. 
Pertanyaanya adalah: Perubahan citra 
kawasan seperti apa yang dapat 
dikontribusikan dalam teori disain kawasan 
perkotaan, sehingga kasus seperti di kawasan 
kota tua Jakarta dapat dimanfaatkan di 
kawasan konservasi lainnya. 
 
Tujuan Penelitian  
Tujuan penelitian ini adalah untuk 
menjelaskan perubahan citra kawasan kota 
dikawasan konservasi, terutama pada 
kawasan kota tua yang telah mengalami 
proses perkembangan, yakni kawasan kota 
tua Jakarta zona Plaza Fatahillah, yang 
memiliki keunikan bila dibandingkan dengan 
kawasan di bagian sisi kawasan lainnya, tidak 
hanya dilihat dari sisi fisik bangunan dan 
kawasannya, tetapi juga dari sisi 
pengguna/pelaku ruangnya. 
Mengacu pada rumusan permasalahan 
diatas, maka tujuan penelitian tentang  
Perubahan Citra Kawasan Kota tua, dengan 
studi kasus zona Plaza Fatahillah Jakarta, 
adalah : Memahami dan menggali konsep 
perubahan citra kawasan kota tua Jakarta 
zona stasiun dari seluruh pelaku ruang, yakni: 
penentu kebijakan Pemerintah serta dari sisi 
pelaku ruang terkait dengan identitasnya 
sekarang. 
 
Dari Sisi Teori Kota 
Menurut Lefebvre, ruang merupakan sesuatu 
yang berkaitan dengan aspek fisik, mental 
dan sosial.  Ruang bukan berasal hanya dari 
kumpulan obyek-obyek (seperti apa yang 
sering dikonsepsikan oleh sejarahwan 
Arsitektur), atau kumpulan gagasan-gagasan 
(seperti apa yang sering dikonsepsikan oleh 
pakar matematika), atau kumpulan manusia 
(seperti yang sering dikonsepsikan oleh pakar 
sejarah sosial), tetapi kumpulan antar-tindak 
atau dinamika dari ketiga area ini. 

Berdasarkan hal tersebut Lefebvre 
memformulasikan ketiga aspek ini (fisikal, 
mental, social) menjadi sebagai: ruang-ruang 
bangunan dan antar bangunan (fisik), 
gagasan dan konsep dari ruang (mental), 
ruang sebagai bagian dari interaksi sosial 
(sosial). Dari sini kemudian Lefebvre 
menurunkan teori ruangnya menjadi triad 
‘perceived,’ ‘conceived,’ dan ‘lived.’ 
 
Dari Sisi Teori Konservasi 
Kerr (1982) dalam bukunya yang berjudul The 
Conservation Plan, mengajukan kerangka 
perencanaan konservasi. Dalam konsep 
tersebut Kerr menggabungkan kepentingan 
konservasi sejarah dengan penilaian 
arsitektural suatu bangunan dan 
lingkungan lama. Konsep dan langkah-
langkah untuk melakukan pekerjaan 
konservasi terdiri dari dua bagian yaitu, Tahap 
I : Stating Cultural Significance yakni 
pernyataan makna kultural yang meliputi 
penilaian dari segi estetika, sejarah, nilai 
ilmiah dan nilai sosial yang kesemuanya ini 
merupakan proses suatu tempat agar makna 
kulturalnya dapat tetap terpelihara dengan 
baik seperti yang dirumuskan dalam 
conservation policy. Tahap II : Conservation 
Policy / kebijaksanaan konservasi, pada 
tahap ini hasil dari penentuan pr ior i tas  
dan per ingkat d igunakan untuk 
merumuskan kebijakan konservasi, dan 
strategi untuk implementasi kebijaksanaan 
konservasi, dalam tahap ini Kerr menyatakan 
bahwa kebijaksanaan konservasi ditentukan 
obyek tersebut akan dilakukan preservasi, 
restorasi, rekonstruksi, adaptasi atau 
demolisi.  
 
 

METODE PENELITIAN 
 

Penelitian ini dalam rangka mengisi 
pengetahuan teoritis yang didasarkan pada 
gap antara fenomena yang nyata ada di 
lapangan dengan teori yang sudah ada 
mengenai bagaimana proses perubahan citra 
pada kawasan konservasi, tentu saja data-
data kuantitatif tidak akan cukup 
mengungkapkan makna-makna yang 
tersembunyi karena tidak dilahirkan dalam 
tindakan. Konsekwensinya penelitian 
berhadapan dengan keunikan, kekhasan, 
keragaman, keterkaitan dengan sejarah, 
artinya pendekatannya adalah dengan 
pendekatan kualitatif 
Paradigma induktif digunakan dalam 
penelitian ini dengan pendekatan 
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fenomenologi (berawal dari fenomena yang 
terjadi di lapangan), tidak mengarah pada 
positivistik. Teori dasar citra kota yang muncul 
hanya sebagai asumsi awal yang terkait 
dengan fenomena di lapangan yang telah 
diamati pada awal proses. Selanjutnya, 
kerangka dasar teori citra kota diformulasikan 
dalam membuat rancangan penelitian 
untuk pegangan awal masuk lapangan. 
  
  

PEMBAHASAN 
 

Fenomena Bangkitnya Kembali Kawasan 
Kota Tua Jakarta 
Kawasan kota tua Jakarta sebenarya masih 
memiliki daya tarik tersendiri sehingga di 
beberapa sudut kawasan sudah terlihat 
kembali  pamornya. kita tidak menutup mata 
terhadap kenyataan bahwa peran kota tua 
sebagai pusat kegiatan kota telah hampir 
kembali pada fungsi awalnya. Dalam 
tindakan, peran stakeholders (pedagang, 
pembeli dan pelintas serta pemerintah kota) 
mempunyai porsi yang sama sebagai bahan 
pertimbangan pengambilan kebijakan. Untuk 
mempertahankan nilai ekonomi, secara 
singkat lebih dipandang dari sisi pedagang 
dan pembeli. Untuk kualitas fisik lingkungan 
baik dari visual dan kelancaran kegiatan, 
dapat dipandang dari sisi pembeli dan 
pelintas. Sedangkan pada tujuan sebagai 
lingkungan yang responsif, sudut pandang 
pemerintah kota lebih dapat digunakan. Oleh 
karena itu, pada konservasi kawasan Braga 
kebijakan yang diambil secara keseluruhan 
adalah kebijakan preservasi. 
 
KAWASAN KOTA TUA JAKARTA 
AREA PLAZA FATAHILLAH 

 
Sumber : Dokumentasi Peneliti (2014) 

Gambar 1. Zonasi Kawasan Plaza Fatahillah 
 

Perubahan Citra Kawasan Kota Tua 
Jakarta 
Untuk pembenahan visual dan fisik, metode 
Context and Contrast atau dengan 
pendekatan harmonis atau kontras lebih 
dapat digunakan. Tentunya setelah dilakukan 
analisis pembobotan dan pengkategorian 
kawasan sesuai dengan makna kulturalnya 
yang telah disesuaikan kembali dengan 
konsep mempertahankan kawasan sebagai 
kawasan budaya, ekonomi dan perdagangan 
yang khas. Dalam proses-proses konservasi 
ini, faktor lain yang tidak kalah penting adalah 
peran serta pemerintah kota dalam 
penegakkan hukum agar kebijakan-kebijakan 
yang telah dan akan diambil dapat berjalan 
dengan baik. Serta perlu juga dikaji peraturan-
peraturan baru yang fleksibel dan adaptif 
dengan perkembangan fungsi kawasan kota 
yang dapat membantu proses konservasi. 
Dengan pendekatan-pendekatan ini, 
diharapkan keberadaan kawasan Braga, 
selain tetap mempertahankan keberadaannya 
sebagai kawasan perekonomian dan 
perdagangan kota, juga mempunyai nilai-nilai 
kelayakan visual yang baik. 
Yang menarik, dalam beberapa tahun terakhir 
ini adalah fenomena kemunculan kelompok-
kelompok penggemar bangunan-bangunan 
tua di Jakarta. Yang tidak disangka-sangka, 
sebagian besar peminatnya adalah orang-
orang muda yang rela mengorbankan waktu 
dan uangnya untuk melakukan kegiatan 
wisata berkunjung ke bangunan-bangunan 
tua, tanpa melihat apakah itu warisan kolonial 
atau bukan. Yang menjadi tujuan kebanyakan 
adalah menambah wawasan dan 
pengetahuan tentang sejarah dan budaya 
sendiri. 
 

Sumber : Dokumentasi Peneliti (2014) 

Gambar 2. Kegiatan Kreatif di Plaza 
Fatahillah 
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Sumber : Dokumentasi Peneliti (2014) 

Gambar 3. Antusias masyarakat terhadap 
Kawasan Kota Tua 

 
Kendala yang dihadapi Jakarta dalam 
pengembangan kawasan konservasi tidak 
berbeda dengan kebanyakan kota di 
Indonesia. Dalam hal ini didapat 3 asumsi 
penyebab (berdasarkan wawancara dengan 
publik), yaitu: 
 
1. Law Enforcement 
Di Jakarta dan Indonesia pada umumnya, 
dengan adanya UU No. 5 tahun 1992 tentang 
Benda Cagar Budaya, tidak menjamin upaya 
pelestarian bangunan-bangunan pusaka, 
terutama yang memiliki nilai sejarah dan 
budaya serta arsitektur yang khas. Sering 
karena dalih pembangunan, suatu bangunan 
atau kawasan pusaka berubah fungsi dan 
rupa, bahkan dihancurkan. Padahal 
pembangunan tetap dapat dilaksanakan 
tanpa harus mengorbankan nilai-nilai pusaka 
suatu bangunan atau kawasan, pada 
kawasan kota tua hal ini disikapi dengan 
perlakuan prinsip adaptif reuse pada skala 
bangunan maupun kawasan  
 

 
Sumber : Dokumentasi Peneliti (2014) 

Gambar 4. Gagasan Konservasi 
Dengan Pendekatan Adaptif Reuse 

 
Sumber : Dokumentasi Peneliti (2014) 

Gambar 5. Gagasan Konservasi 
Dengan Pendekatan Context-Contras 

 
2. Ekonomi 
Isu ini memang seakan menjadi dilema, 
terlebih bagi negara berkembang seperti 
Indonesia. Di satu sisi, kita dihadapkan pada 
kenyataan harus membangun, di sisi lain juga 
memiliki kewajiban moral untuk melestarikan 
aset pusaka kota dan negara. Bagi 
kebanyakan pemerintah dan sektor industri, 
isunya adalah apakah pelestarian bangunan 
pusaka menjadi hal yang penting, bila 
kenyataannya bangunan-bangunan tersebut 
tidak menghasilkan keuntungan secara 
ekonomis? Daripada memelihara bangunan 
lama yang tidak produktif (ditambah pemikiran 
bahwa merawat bangunan lama lebih mahal 
dibanding membangun yang baru), lebih baik 
membangun yang baru dan bisa memberi 
keuntungan ekonomis (baca: mal, trade 
center, ruko, dan lain sebagainya). Ironisnya, 
sering keputusan ini diambil secara instan, 
bersifat spekulatif, dan untuk jangka waktu 
pendek.  
 

 
Sumber : Dokumentasi Peneliti (2014) 

Gambar 6. Citra Kawasan 
Plaza Fatahillah Tempo Dulu 
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Sumber : Dokumentasi Peneliti (2014) 

Gambar 7. Citra Kawasan Plaza Fatahillah 
Sekarang 

 
3. Pelaku/Masyarakat 
Yang menarik, kondisi yang terjadi di Jakarta, 
organisasi nirlaba yang menyelenggarakan 
wisata pusaka untuk publik secara berkala, 
87% pesertanya berusia 19-30 tahun dan 
hampir 90% bertujuan menambah wawasan 
dan pengetahuan (2004-2014). Dengan 
berkunjung dan mendengar cerita tentang 
bangunan-bangunan lama serta orang-orang 
di balik sejarah, museum, dan pusat-pusat 
kebudayaan, rasa ingin tahu mereka dapat 
terpenuhi. 
 
Ruang yang Membentuk Perubahan Citra 
Kawasan 
 
1. Ruang Kreativitas Pelaku Seni 
 

 
Sumber : Dokumentasi Peneliti (2014) 

Gambar 8. Ruang Kreativitas Seni 

 

 
Sumber : Dokumentasi Peneliti (2014) 

Gambar 9. Ruang Pamer Karya seni 

2. Ruang Ekonomi dan Perdagangan 
 

 
Sumber : Dokumentasi Peneliti (2014) 

Gambar 10. Kawasan Ekonomi 
 

 
Sumber : Dokumentasi Peneliti (2014) 

Gambar 11. Kawasan Perdagangan 
 
3. Ruang Dialog Antar Pelaku Kawasan 
 

 
Sumber : Dokumentasi Peneliti (2014) 

Gambar 12. Tempat Ruang Dialog 
 

 
Sumber : Dokumentasi Peneliti (2014) 

Gambar 13. Ruang Konvensi 
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4. Ruang Industri Kreatif 
 

 
Sumber : Dokumentasi Peneliti (2014) 

Gambar 14. Ruang Kreatif 
 

 
Sumber : Dokumentasi Peneliti (2014) 

Gambar 15.Ruang Improfisasi 
 
5. Ruang Pentas Seni dan Wisata Kuliner 

 

 
Sumber : Dokumentasi Peneliti (2014) 

Gambar 16. Kegiatan Pentas Seni 
 

 

Sumber : Dokumentasi Peneliti (2014) 

Gambar 17. Kegiatan Kuliner 

6. Ruang Edukasi/Pendidikan 
 

 
Sumber : Dokumentasi Peneliti (2014) 

Gambar 18. Ruang Edukasi 

 

 
Sumber : Dokumentasi Peneliti (2014) 

Gambar 19. Ruang Belajar Bersama 
 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

Konservasi/pelestarian bukanlah romantisme 
masa lalu atau upaya mengawetkan kawasan 
kota yang bersejarah, namun lebih ditujukan 
untuk menjadi alat dalam mengolah 
transformasi melalui pemahaman tentang 
sejarah perkotaan dan aspek-aspek dalam 
pelestarian yang dijadikan dasar dalam 
merancang sebuah kota. Lingkungan yang 
responsif dapat diamati dari aspek fungsional, 
ruang kota dalam mengakomodasi berbagai 
aktivitas, desain bangunan, struktur spasial, 
citra tempat dan peran serta komunitas dalam 
memaknai tempatnya. Dalam wacana desain 
urban, isu keberlanjutan turut menjadi salah 
satu ciri lingkungan yang responsif.Kawasan 
kota tua Jakarta merupakan kawasan 
konservasi yang pada awalnya seperti 
kawasan konservasi kota tua di kota-kota 
besar di Indonesia, telah mengalami 
degradasi penurunan kualitas serta 
aktivitasnya, kini sebagian kecil sudah mulai 
hidup kembali fungsi-fungsi bangunan 
didalamnya serta aktivitas di kawasan 
tersebut, hal tersebut berdampak pula 
terhadap perubahan citra kawasan tersebut, 
dengan tidak meninggalkan unsur harmoni 
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dan keselarasan, hal ini juga berkaitan 
dengan faktor dan tolok ukur yang menjadi 
acuan penilaian, yakni ruang yang 
membentuk perubahan citra kawasan 
tersebut adalah: ruang kreativitas pelaku seni, 
ruang ekonomi dan perdagangan, ruang 
dialog antar pelaku kawasan, ruang industri 
kreatif, ruang pentas seni dan wisata kuliner, 
ruang edukasi/pendidikan 
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