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BAB 1  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kota merupakan bentukan fisik buatan manusia yang kolektif dan dibangun dalam 

kurun waktu yang panjang, melalui proses yang mengakar pada budaya 

masyarakatnya (Rossi, 1982). Ketika kota sudah memiliki karakteristik yang 

menunjukkan jati dirinya dan didukung dengan potensi kearifan lokal yang khas, 

maka akan dapat membedakan suatu kota dengan kota yang lain. Karakter pembeda 

tersebut kemudian dikenal sebagai identitas kota, yang dapat memudahkan kota 

untuk dikenali dan diingat. Kemudian identitas kota adalah citra mental yang 

terbentuk dari ritme biologis tempat dan ruang tertentu yang mencerminkan waktu 

(sense of time), ditumbuhkan dari dalam secara mengakar oleh aktivitas sosial 

ekonomi masyarakat itu sendiri (Lynch, 1960). Identitas adalah hal mendasar yang 

sangat penting. Hal ini dikarenakan identitas adalah sesuatu yang digunakan untuk 

mengenali, membedakan suatu tempat dengan tempat lainnya. Suatu kota 

seharusnya memiliki sesuatu yang khas dan orisinil yang nantinya akan membentuk 

identitas kotanya. Hal ini tentu akan menjadikan kemenarikan bagi suatu kota 

supaya berbeda dengan kota lainnya dalam perkembangan dari waktu ke waktu 

sebagai identitas kotanya (Suwarno, 1989). 

Dalam identitas kota terdapat juga prinsip untuk membantu menentukan 

identitasnya. Prinsip tersebut dibagi menjadi tiga yaitu legibility, identitas dan 

susunan, kemudian imageability. Legibility (kejelasan) merupakan sebuah 

kejelasan emosional yang dapat dirasakan secara jelas oleh warga kota. Jelasnya 

sebuah image yang bersih memungkinkan seseorang melakukan mobilitas di dalam 

kota secara mudah dan cepat. Artinya suatu kota atau bagian kota atau kawasan bisa 

dikenali dengan cepat dan jelas mengenai distriknya, landmarknya, atau jalur 

jalannya dan bisa langsung dilihat pola keseluruhannya. Kedua identitas dan 

susunan dimana identitas artinya image orang akan menuntut suatu pengenalan atas 
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suatu obyek dimana didalamnya harus tersirat perbedaan obyek tersebut dengan 

obyek lainnya sehingga orang dengan mudah bisa mengenalinya. Sedangkan 

susunan artinya adanya kemudahan pemahaman pola suatu blok-blok yang menyatu 

antar bangunan dan ruangan terbukanya. Ketiga imageability artinya kualitas secara 

fisik suatu obyek yang memberikan peluang yang besar untuk timbulnya image 

yang kuat yang diterima orang. Sehingga image ditekankan pada kualitas fisik suatu 

kawasan atau lingkungan yang menghubungkan atribut identitas dengan 

strukturnya, dan suatu image dibentuk oleh elemen-elemen pembentuk wajah kota 

mulai dari fasad bangunan, arsitektur hingga sistem penandaan suatu kota. 

Dalam membangun identitas kota tidak hanya membangun bentukan-bentukan fisik 

tiga dimensi atau bangunan yang mewakilkan kota tersebut namun juga dari segi 

non fisik secara nuansa kota dan sudut pandang manusia yang menghuni 

didalamnya seperti kehidupan sosial, sejarah, ekonomi, spiritual, kebudayaannya 

bahkan dari indera penciuman, pendengaran serta penglihatan. Sehingga identitas 

kota dianggap penting melihat fungsinya sebagai pembeda dengan kota kota 

lainnya atau menjadi ciri khas yang hanya dimiliki oleh kota tersebut dan untuk 

mengamati perkembagan apa yang dialami oleh suatu kota dari waktu ke waktu. 

Selain itu terdapat beberapa manfaat yang di dapatkan jika suatu kota memiliki 

identitas kota di antaranya terciptanya keunikan atau ciri khas   seperti pusat bisnis, 

budaya, seni, ataupun ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), yang diolah berdasar 

karakter atau identitas yang telah dimiliki. Banyak kota akhirnya menjadi masyhur, 

karena memiliki jati diri dan identitas khusus yang dibangun dari rangkaian sejarah 

yang lama, dan partisipasi warga kotanya (Abiyoso, 2007). 

Beberapa kota terbesar dunia seperti New York, Tokyo, Paris, London dapat 

dikatakan telah menikmati hasil ketenaran nama mereka berkat karakter spesifik 

yang dimiliki sebagai identitas kotanya, serta kemampuan untuk terus memelihara 

dan membangunnya. Lebih lanjut dalam studi The Branding of Cities, disebutkan 

bahwa keberhasilan kota‐kota dunia seperti New York, Paris, Rotterdam, dan San 

Francisco dalam menjual kotanya disebabkan karena mereka memiliki keunikan 

dalam salah satu fungsi kehidupan kota, seperti sejarah, kualitas ruang (termasuk 
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infrastruktur), gaya hidup, dan budaya, dengan landasan program kerjasama yang 

baik antar masyarakat dan pemerintah kotanya (P. Fefferkorn, 2005). Sedangkan 

perkembangan kota di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir justru mempunyai 

kecenderungan menghilangkan ciri identitasnya, sehingga kota‐kota tersebut 

kehilangan karakter spesifiknya yang memunculkan ketunggalrupaan bentuk dan 

arsitektur kota (Budiarjo, 1997). Pendapat lain yang senada dengan pendapat 

Budiarjo juga menyatakan bahwa kota-kota di Indonesia saat ini telah kehilangan 

jatidiri atau identitas aslinya dikarenakan semakin menjamurnya desain instan 

sebagai dampak globalisasi, sehingga bentuk arsitektur bangunan atau tata kawasan 

terasa ada kemiripan antara kota yang satu dan lainnya (Wikantioyoso, 2007). 

Akibatnya masyarakat kehilangan pegangan untuk mengenali lingkungannya 

(Raksadjaja, 1999). 

Kawasan Perkotaan Purwakarta sebagai pusat pemerintahan dan pusat kegiatan dari 

Kabupaten Purwakarta yang berada di Provinsi Jawa Barat dengan jumlah 

penduduk sebanyak 953.414 jiwa yang saat ini sedang berkembang dengan 

mengunggulkan konsep budaya lokal sebagai identitas kotanya. Hal ini dapat dilihat 

dari elemen fisik yang menghiasi kawasan perkotaan tersebut seperti gapura, pagar, 

desain bangunan kantor dan pembangunan patung. Penerapan elemen estetika 

tersebut merupakan salah satu langkah membangun Kawasan Perkotaan 

Purwakarta dengan pendekatan estetik dan seni, agar berbeda dengan daerah lain di 

Provinsi Jawa Barat.  

Hal tersebut sejalan dengan visi pemerintah yang tertuang dalam RPJMD tahun 

2013-2018 serta RPJMD tahun 2018-2023 dalam mewujudkan Purwakarta 

berkarakter serta Purwakarta Istimewa dengan strategi pembangunan  yang disebut 

dengan “Sembilan Langkah Menuju Purwakarta Digjaya” dan nilai-nilai filosofis 

kesundaan sebagai norma yang melandasi pembangunan di Kota Purwakarta yaitu 

yang disebut “17 (Tujuh Belas) Prinsip Kahuripan Purwakarta”. Terdapat empat 

aspek dalam kebijakan yang dibuat Pemerintah Kabupaten Purwakarta khususnya 

Kawasan Perkotaan Purwakarta.  
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Pertama, aspek sosial dan budaya yaitu melalui kebijakan Desa Berbudaya, 

kebijakan Pendidikan Berkarakter dan Program Pembinaan dan Pengembangan 

Seni dan Budaya Sunda. Kedua, aspek ekonomi yaitu melalui reaktualisasi tradisi 

beas perelek dan kegiatan promosi dan pengembangan produk lokal seperti sate 

maranggi sampai ke mancanegara. Ketiga aspek pemerintahan melalui kebijakan 

penggunaan batik khas Purwakarta yaitu Batik Kahuripan dan pakaian khas Sunda 

yaitu pangsi dan iket serta melalui program kegiatan gempungan. Terakhir aspek 

keempat, yaitu kebijakan penataan ruang diimplementasikan melalui 5 (lima) 

strategi pembangunan ruang publik dengan esetetika kesundaan dan karakter lokal 

yaitu pertama, pengembangan atap bangunan khas Sunda yaitu atap Julang Ngapak; 

Kedua, penyeragaman gapura dengan menggunakan gapura Malati dan Indung 

Rahayu. Ketiga, pembangunan ruang publik dan sarana wisata dengan ornamen-

ornamen kesundaan; Keempat, perubahan nama-nama tempat dan bangunan 

dengan nama-nama Sunda ataupun pahlawan atau tokoh-tokoh Sunda; Kelima, 

membangun akses pendukung yaitu infrastruktur jalan hingga ke pelosok desa 

Kebudayaan lokal yang saat ini dikembangkan oleh Kabupaten Purwakarta 

khususnya Kawasan Perkotaan Purwakarta merupakan budaya yang hidup, tumbuh, 

dan berkembang di kalangan orang Sunda yang pada umumnya berdomisili di Jawa 

Barat dan Kawasan Perkotaan Purwakarta. Budaya ini tumbuh dan hidup melalui 

interaksi yang terjadi terus-menerus pada masyarakat Sunda. Dalam 

perkembangannya budaya Sunda terdiri atas sistem kepercayaan, mata pencaharian, 

kesenian,arsitektural, kekerabatan, bahasa, ilmu pengetahuan dan teknologi, adat 

istiadat serta bangunan fisik seperti gapura, desain bangunan pemerintahan, dan 

ornamen kota seperti patung,penandaan jalan, pagar dan lampu. Sistem-sistem 

tersebut melahirkan sebuah nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Sunda secara 

turun-temurun (Ekadjati, 1993). Dalam risetnya, Kevin Lynch menemukan arti 

pentingnya citra penduduk terhadap identitas kotanya bahwa citra yang jelas dapat 

memberikan banyak hal yang sangat penting bagi masyarakatnya. Citra suatu kota 

merupakan hasil dari suatu kesan pengamatan dari masyarakat terhadap unsur-
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unsur yang nyata dan tidak nyata, dimana kota bukanlah lingkungan buatan yang 

dibangun dalam waktu singkat akan tetapi terbentuk dalam satu kondisi yang relatif 

panjang. 

Hal-hal yang telah disebutkan diatas menjadi dasar bahwa membangun identitas 

kota peran citra penduduknya sangatlah diperlukan, karena identitas kota tidak 

hanya berbicara jati diri sebuah kota namun lebih luas lagi yaitu bagaimana 

masyarakat yang menempati menjadi lebih nyaman dalam bersosialisasi, 

berinteraksi, sedangkan masyarakat yang mengamati menjadi lebih tertarik untuk 

mengunjungi dengan berbagai potensi kekayaan khasanah lokalnya. Berdasarkan 

hal tersebut menjadi dasar bahwa diperlukannya penilaian tentang seberapa besar 

budaya lokal Sunda tersebut dapat dikenali dalam identitas Kawasan Perkotaan 

Purwakarta menurut persepsi masyarakat serta para ahli. 

 

1.2 Rumusan Permasalahan 

Berangkat dari pernyataan bahwa suatu kota seharusnya memiliki sesuatu yang 

khas dan orisinal yang nantinya akan membentuk identitas kotanya. Hal ini tentu 

akan menjadikan daya tarik bagi suatu kota agar berbeda dengan kota lainnya 

sedangkan dalam  beberapa  dekade  terakhir  perkembangan kota-kota di indonesia 

justru  mempunyai  kecenderungan  menghilangkan  ciri  identitasnya.Salah satunya 

Kawasan Perkotaan Purwakarta dimana perkembangannya terbilang cukup pesat 

dan memberi dampak yang besar, berupa perubahan secara bentuk fisik kota hingga 

gaya hidup masyarakat sehingga karakter yang menjadi identitas kota dapat saja 

berubah seiring dengan bertambahnya waktu. 

Beberapa persoalan dari identitas kota dapat dinilai dari beberapa prinsip seperti 

dari aspek legibility yang dapat dilihat melalui landmark yang ada di Kawasan 

Perkotaan Purwakarta. Kemudian dari prinsip imagebility atau fisik yang dilihat 

dari arsitektur bangunan di Kawasan Perkotaan Purwakarta yaitu ,karakteristik, 

fasad bangunan dan langgam bangunannya yang menjadikan budaya lokal terlihat 

dari sisi fisik. Serta prinsip identitas dan susunan yang dinilai dalam identitas kota 
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yaitu bagaimana peran tata ruang kota dan tata bangunan gedung pemerintah agar 

dapat menunjukan karakter lokal Purwakarta sebagai daya tarik. Begitupun dari sisi 

non fisik seperti kebudayaan,adat istiadat, sosial, serta indera manusia apa saja yang 

terasa ketika berada di Kawasan Perkotaan Purwakarta dan papan penandaan 

bagaimana desain dan tata letak yang sesuai untuk menunjukkan identitas di 

Kawasan Perkotaan Purwakarta 

Kebudayaan lokal Purwakarta sendiri khususnya harus lebih dikenal dengan budaya 

Sunda sesuai dengan visi pemerintah yang tertuang dalam RPJMD tahun 2013-

2018 serta  RPJMD  tahun 2018-2023 dalam mewujudkan Purwakarta berkarakter 

serta Purwakarta Istimewa melalui program yang pertama, aspek sosial dan budaya 

yaitu melalui kebijakan Desa Berbudaya, kebijakan Pendidikan Berkarakter dan 

Program Pembinaan dan Pengembangan Seni dan Budaya Sunda. Kedua, aspek 

ekonomi yaitu melalui reaktualisasi tradisi beas perelek dan kegiatan promosi dan 

pengembangan produk lokal seperti sate maranggi sampai ke mancanegara. Ketiga 

aspek pemerintahan melalui kebijakan penggunaan batik khas Purwakarta yaitu 

Batik Kahuripan dan pakaian khas Sunda yaitu pangsi dan iket serta melalui 

program kegiatan gempungan. Terakhir aspek keempat, yaitu kebijakan penataan 

ruang diimplementasikan melalui 5 (lima) strategi pembangunan ruang publik 

dengan estetika kesundaan dan karakter lokal.  

Namun melalui upaya-upaya tersebut belum diketahui apakah kebudayaan Sunda 

telah dapat terepresentasikan dalam identitas Kawasan Perkotaan Purwakarta dan 

dapat dirasakan oleh masyarakatnya. Selain itu bagaimana peran citra penduduk 

terhadap suatu kota dalam menentukan identitas kotanya. Sehingga, berdasarkan 

persoalan-persoalan diatas, maka pertanyaan penelitian yang diperlukan untuk 

menjawab persoalan tersebut adalah “Apakah nilai-nilai budaya lokal Sunda 

saat ini sudah dapat tergambarkan dan dirasakan dalam identitas Kawasan 

Perkotaan Purwakarta berdasarkan persepsi masyarakat dan para ahli”. 
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1.3 Tujuan dan Sasaran 

Tujuan merupakan target dari penelitian yang akan dicapai sedangkan sasaran 

merupakan langkah-langkah yang dibuat untuk mencapai tujuan. 

1.3.1 Tujuan 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengevaluasi apakah nilai-nilai budaya 

lokal Sunda saat ini dapat dikenali dalam identitas Kawasan Perkotaan Purwakarta 

menurut persepsi masyarakat serta para ahli. 

1.3.2 Sasaran 

Berdasarkan tujuan diatas maka sasaran untuk mencapai tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

1. Teridentifikasinya identitas Kawasan Perkotaan Purwakarta saat ini 

2. Teridentifikasinya apa saja kriteria yang termasuk dalam kebudayaan Sunda 

secara fisik ataupun non fisik. 

3. Teridentifikasinya persepsi masyarakat dalam mengenali kebudayaan Sunda 

yang ada dalam identitas Kawasan Perkotaan Purwakarta. 

4. Teridentifikasinya pendapat budayawan terkait nilai-nilai kebudayaan Sunda 

yang ada dalam identitas Kawasan Perkotaan Purwakarta. 

5. Teridentifikasinya nilai nilai  kebudayaan Sunda yang ada saat ini pada identitas  

kota Purwakarta baik secara fisik dan non fisik 

 

1.4 Ruang lingkup 

Ruang lingkup pada penelitian ini dibagi menjadi dua jenis yaitu ruang lingkup 

substansi dan ruang lingkup wilayah. 

1.4.1 Ruang Lingkup Substansi 

Penelitian ini memerlukan batasan-batasan yang jelas agar lebih terarah dan peneliti 

dapat lebih fokus dalam melakukan penelitian. Adapun batasan-batasan mengenai 

substansi dalam penelitian ini yaitu: 

1. Identitas kota  
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Identitas adalah suatu kondisi saat seseorang mampu mengenali atau 

memanggil kembali (ingatan) suatu tempat yang memiliki perbedaan dengan 

tempat lain karena memiliki karakter dan keunikan yang nantinya hal tersebut 

akan membentuk identitas kota dan menjadi daya tarik bagi kotanya. Identitas 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu identitas fisik dan identitas non fisik. 

a. Identitas fisik 

Identitas kota yang berwujud fisik adalah segala sesuatu yang bersifat fisik 

yang bisa dijadikan pengidentifikasi kawasan tersebut serta mudah 

ditangkap oleh pengamat sehingga suatu objek dapat dijadikan acuan (point 

of reference) terhadap kawasannya. Salah satunya yaitu bangunan yang 

bersifat besar, mudah dilihat dan monumental biasanya dijadikan pengamat 

sebagai acuan (landmark). Sehingga identitas fisik yang akan diteliti dalam 

penelitian ini terbatas pada landmark yang ada pada kawasan penelitian. 

b. Identitas non fisik 

Identitas kota yang bersifat non-fisik merupakan faktor sosial, ekonomi dan 

budaya bahkan indera penciuman, pendengaran serta penglihatan juga turut 

berperan membangun nuansa khas kawasan tersebut. Sehingga identitas non 

fisik yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan sistem 

penataan bangunan kawasan penelitian, sistem penamaan jalan dan 

bangunan, pola permukiman masyarakat, penggunaan bahasa  tradisional 

dalam keseharian masyarakat, adat tradisional, aspek sosial masyarakat, 

ornament kota dan atribut kota. 

2. Kebudayaan Sunda 

Budaya Sunda merupakan budaya yang hidup, tumbuh, dan berkembang di 

kalangan orang Sunda. Dalam perkembangannya budaya Sunda terdiri atas 

sistem kepercayaan, mata pencaharian, kesenian, kekerabatan, bahasa, ilmu 

pengetahuan dan teknologi, serta adat istiadat. Kemudian dalam penelitian ini, 

kebudayaan Sunda yang dimaksud terbatas pada aspek pengelolaan tapak dan 

lingkungan, aspek bangunan, pola perkampungan, kesenian, adat istiadat, dan 

kehidupan sosial masyarakat sunda. 
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1.4.2 Ruang Lingkup Wilayah 

Ruang lingkup wilayah dalam penelitian ini berada di Kawasan Perkotaan 

Purwakarta yang mempunyai ciri-ciri menjadi pusat pemerintahan, pusat 

perdagangan dan jasa, pendidikan, industri dan permukiman perkotaan. Kabupaten 

purwakarta merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Barat 

yang terletak antara ibu kota Jakarta dan ibu kota Jawa Barat, Bandung, Kabupaten 

Purwakarta dulunya lebih dikenal sebagai kawasan industri. Namun, seiring 

berjalannya waktu Purwakarta telah berkembang menjadi tujuan yang menarik 

dengan sendirinya yang menampilkan identitas aslinya sebagai jendela budaya bagi 

pola hidup kelompok masyarakat Sunda di Jawa Barat.  

Kawasan Perkotaan Purwakarta sendiri merupakan ibu kota dari Kabupaten 

Purwakarta yang terdiri dari Kecamatan Purwakarta. Kawasan ini terdiri dari 10 

desa atau kelurahan dengan luas total sebesar 24,4 Km2. Kawasan Perkotaan 

Purwakarta merupakan pusat kegiatan bagi masyarakat Purwakarta dilihat dari area 

terbangunnya yang cukup padat serta berbagai sarana yang lengkap seperti 

pendidikan yang tersedia hingga perguruan tinggi, pusat pemerintahan, tempat 

wisata, perdagangan dan jasa. Adapun batas-batas wilayah dari Kawasan Perkotaan 

Purwakarta tersebut yaitu: 

 Sebelah Utara      :Berbatasan dengan Kecamatan Bungursari  

 Sebelah Timur     :Berbatasan dengan Kecamatan Campaka  

 Sebelah Selatan :Berbatasan dengan Kecamatan Jatiluhur dan Kecamatan  

Pasawahan 

 Sebelah Barat   :Berbatasan dengan Kecamatan .Jatiluhur dan Kecamatan 

Babakan Cikao
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Gambar 1. 1 Peta Deliniasi Ibu Kota Purwakarta 

 

PETA DELINIASI 
KAWASAN PERKOTAAN PURWAKARTA 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika pembahasan yang akan dibahas terbagi dalam beberapa 

tahapan sebagai berikut: 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang permasalahan dan rumusan masalah 

yang menjadi awal alasan pengambilan tema pada penelitian ini. Kemudian 

dijelaskan juga mengenai tujuan dan sasaran penelitian, ruang lingkup wilayah dan 

ruang lingkup substansi serta sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi mengenai teori yang mendukung penelitian serta memperkuat 

pemahaman dan analisis dari penelitian yang akan dilakukan. Tinjauan pustaka 

tersebut meliputi pengertian kota, pengertian identitas kota, prinsip-prinsip dalam 

identitas kota, elemen-elemen citra kota sebagai pendukung identitas kota, atribut 

dan ornament kota, teori tentang kebudayaan Sunda, serta studi-studi terdahulu. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan mengenai metodologi penelitian yang digunakan pada 

penelitian ini seperti jenis penelitian, metode pengumpulan data, sampel, dan 

metode analisis 

BAB IV GAMBARAN UMUM 

Bab ini berisi penjelasan mengenai gambaran umum dari Kawasan Perkotaan 

Purwakarta  

BAB V HASIL ANALISIS 

Bab ini berisi uraian penjelasan mengenai identifikasi dari hasil penemuan data 

yang kemudian dianalisis menggunakan metode analisis yang telah dipilih 

BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Bab ini berisi uraian penjelasan mengenai temuan hasil studi yang telah dilakukan, 

lalu disimpulkan secara keseluruhan berdasarkan tujuan dan sasaran yang ada serta 

memberikan rekomendasi.


