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BAB 2  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Kota 

Kota adalah salah satu ungkapan kehidupan manusia yang mungkin paling 

kompleks. Kebanyakan ilmuwan berpendapat bahwa, dari segi budaya dan 

antropologi, ungkapan kota sebagai ekspresi kehidupan orang sebagai pelaku dan 

pembuatnya adalah penting dan sangat perlu diperhatikan. Hal tersebut disebabkan 

karena permukiman perkotaan tidak memiliki makna yang berasal dari dirinya 

sendiri, melainkan dari kehidupan di dalamnya. Yang jelas adalah kenyataan bahwa 

kawasan kota juga memiliki sifat yang sangat mempengaruhi kehidupan tempatnya, 

(Zahnd, 2006) 

Kota merupakan sebuah sistem yaitu sistem terbuka, baik secara fisik maupun 

sosial ekonomi, bersifat tidak statis dan dinamis atau bersifat sementara. Dalam 

perkembangannya, kota sukar untuk dikontrol dan sewaktu-waktu dapat menjadi 

tidak beraturan. Kota merupakan suatu wilayah berkembangnya kegiatan sosial, 

budaya dan ekonomi perkotaan yang tidak berstatus sebagai kota administratif atau 

kota madya. Aktifitas dan perkembangan kota mempunyai pengaruh terhadap 

lingkungan fisik (Irwan, 2004). Beliau juga mengemukakan pengertian kota sebagai 

berikut: 

1. Suatu areal dimana terdapat atau menjadi pemusatan penduduk dengan 

kegiatannya dan merupakan tempat konsentrasi penduduk dan pusat aktivitas 

perekonomian (seperti industri, perdagangan dan jasa)  

2. Kota merupakan sebuah sistem, baik secara fisik maupun sosial ekonomi, 

bersifat tidak statis yang sewaktu-waktu dapat menjadi tidak beraturan dan 

susah dikontrol.  

3. Mempunyai pengaruh terhadap lingkungan fisik seperti iklim dan sejauh mana 

pengaruh itu sangat tergantung kepada perencanaannya. 
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Prof. Dr. Ir. Zoe’raini Djamal Irwan, M.Si, juga mengemukakan dalam bukunya 

tantangan lingkungan dan lansekap kota, dari berbagai macam sudut pandang para 

ahli, aspek utama yang digunakan untuk menjelaskan pengertian kota antara lain 

adalah dari aspek morfologi, jumlah penduduk, hukum, ekonomi, dan sosial. 

Berbagai literatur mengenai kota antara lain mengemukakan bahwa banyak kota – 

kota bermula dari desa kecil yang terdapat di pusat pertanian yang subur, misal nya 

Los Angeles. Hal serupa terjadi jika daerah pertanian itu menjadi suatu daerah yang 

optimum bagi pertumbuhan ekonomi pertanian yang terus berkembang. Kota petani 

tumbuh dengan pesatnya ke daerah subur yang justru merupakan unsur utama 

perkembangan kota. Sehingga berakibat pada usaha pertanian yang menjadi 

terhambat, bahkan akirnya perdagangan mengganti sistem pertanian daerah secara 

menyeluruh.kota berkembang terus dan menyebar ke arah tanah pertanian yang 

mengakibatkan rusaknya usaha pertanian. Banyak kriteria yang digunakan untuk 

sebuah kota sehingga definisi kota berbeda disetiap negara 

 

2.2 Pengertian Identitas Kota 

Kota sebagai suatu lingkungan fisik memiliki berbagai aspek yang dapat 

mengangkat, mengembangkan dan mencirikan kota itu sendiri, seperti nilai historis 

dan aspek-aspek yang bersifat faktual lainnya yang membuahkan suatu identitas 

bagi kota. Identitas kota memang harus merupakan sesuatu yang spesifik, yang 

dapat membedakan satu kota dengan kota lainnya. Dalam hal ini masing-masing 

lingkungan (kota) tentu memiliki identitas, sesuatu yang melahirkan karakter (ciri 

khas) yang membedakan dengan kota lainnya. Suatu kota seharusnya memiliki 

sesuatu yang khas dan orisinal yang nantinya akan membentuk identitas kotanya. 

Hal ini tentu akan menjadikan pulse (kemenarikan) bagi kotanya (Harjanto, 1989) 

Kemudian Lynch menyatakan “Identity is the extent to wich a person can recognize 

or recall a place as being distinct from other places as having vivid, or unique, or 

at least a particular, character of its own” Dari defenisi tersebut, dapat dikatakan 

bahwa identitas adalah suatu kondisi saat seseorang mampu mengenali atau 

memanggil kembali (ingatan) suatu tempat yang memiliki perbedaan dengan 
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tempat lain karena memiliki karakter dan keunikan. Identitas adalah hal mendasar 

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

untuk mengenali, membedakan suatu tempat dengan tempat lainnya (Lynch, 1984) 

Identitas kota bisa berwujud fisik atau non-fisik, aktifitas sosial, nilai ekonomis, 

atau perwujudan politik. Seorang pengamat bisa menangkap berbagai bentuk 

identitas dari suatu kota maupun kawasan, baik itu berwujud fisik maupun non-

fisik. Kemampuan menangkap adanya identitas kota tergantung dari latar belakang 

si pengamat, yang menurutnya lebih menarik dan mudah untuk diingat dan 

dijadikan ciri akan dijadikannya sebagai identitas kawasan tersebut. Bisa dikatakan 

tergantung dari kesukaan atau selera dan sudut pandang si pengamat pada 

informasi-informasi yang ingin diambilnya (benda-benda fisik atau hal lain yang 

bersifat non-fisik seperti sosial, ekonomi, budaya). Kemudian informasi tadi 

digunakan untuk mengenali kawasan tersebut dengan cara memberikan makna dan 

perasaan pada kawasan tersebut. Hal ini merupakan salah satu yang membuat 

perbedaan ketika menangkap suatu identitas (subyektifitas) identitas sebuah kota 

atau kawasan dapat muncul dengan sendirinya, dapat pula diciptakan (Harjanto, 

1989) 

Kota bisa berkembang diikuti pertambahan populasi dan bentuk fisiknya. Tentu hal 

ini juga memiliki dampak pada identitas. Karena identitas dapat berwujud 

bermacam-macam, tak tertutup kemungkinan bahwa perkembangan kota bisa 

melahirkan identitas baru. Bisa saja suatu pembangunan sesuatu hal yang bersifat 

monumental akan membuat identitas baru suatu kawasan (baik itu direncanakan 

untuk dijadikan identitas maupun tidak), bisa saja suatu perilaku sosial masyarakat 

yang baru dalam suatu kawasan membuat suatu budaya baru yang ditangkap 

masyarakat sebagai hal yang mencirikan atau memberikan identitas terhadap 

kawasan tersebut. 

Identitas kota yang berwujud fisik adalah segala sesuatu yang bersifat fisik yang 

bisa dijadikan pengidentifikasi kawasan tersebut. Identitas fisik yang mudah 

ditangkap oleh pengamat adalah suatu objek yang dijadikan acuan (point of 
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reference) terhadap kawasannya. Bangunan yang bersifat besar, mudah dilihat dan 

monumental biasanya dijadikan pengamat sebagai acuan (landmark). Secara tidak 

langsung hal ini menjadikannya obyek yang mudah diingat yang mencirikan 

kawasannya. Tidak hanya itu, hal lain yang bersifat fisik lainnya seperti halte, jalan, 

furnitur kota, pavement, jembatan dan banyak hal lainnya juga bisa menjadi 

identitas kota secara fisik (Harjanto, 1989). 

Identitas kota yang bersifat non-fisik merupakan identitas kota yang dibuat oleh 

perilaku warga kotanya. Identitas tersebut bisa merupakan faktor sosial, ekonomi 

dan budaya bahkan indera penciuman, pendengaran serta penglihatan juga turut 

berperan dalam penentuan identitas kota. Suatu aktifitas sosial yang berbeda dengan 

banyak kawasan pada umumnya akan memberikan identitas yang lebih mudah 

ditangkap oleh pengamat. Misalnya seperti aktifitas perjudian di kota Las Vegas 

dimana masyarakat pada umumnya melihat aktifitas tersebut sebagai sesuatu yang 

berbeda, melihat dan berasumsi perjudian identik dengan kota Las Vegas dan 

sebaliknya. Selain itu juga ada faktor budaya seperti acara adat ngaben di daerah 

Bali yang masih dilakukan sampai sekarang, yang memberikan identitas bagi 

daerah Bali itu sendiri. Banyak orang mengatakan bahwa Bali juga daerah yang 

kental dengan unsur pariwisatanya yang ditandai dengan banyaknya wisatawan 

lokal maupun mancanegara yang datang. Kedua hal ini bukan hal yang salah dalam 

suatu identitas, karena keduanya merupakan suatu fakta yang bisa 

mengidentifikasikan daerah Bali. Sebagaimana dikatakan sebelumnya, hal yang 

lebih menonjol untuk menjadi suatu identitas bagi seorang pengamat tergantung 

dari sudut pandang dan seleranya dalam menangkap informasi-informasi yang 

paling menonjol di kawasan tersebut. 

Identitas kota atau kawasan tidak harus merupakan suatu hal yang selalu sama. 

Sebab identitas kota juga bisa berubah sejalan dengan waktu. Tidak bisa dipungkiri, 

bahwa kota mampu berkembang menjadi kota yang lebih besar, kota yang lebih 

baik maupun menjadi kota yang lebih buruk. Hal ini memungkinkan pudarnya 

identitas yang melekat sebelumnya pada suatu kota oleh sesuatu yang baru, yang 

lebih emiliki attestation yang lebih dibanding identitas sebelumnya. Misalnya 
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identitas fisik suatu kawasan bisa berubah dengan adanya pembangunan-

pembangunan yang bersifat fisik pada kawasan tersebut. Hal kecil seperti 

pemasangan reklame (papan iklan) akan berpengaruh sedikit banyak pada identitas 

kota secara fisik. Tapi tidak hanya identitas kota yang bersifat fisik yang dapat 

berubah, identitas kota yang dibentuk masyarakatnya pun dapat berubah. Kemajuan 

ilmu pengetahuan dan teknologi yang masuk, cukup memberikan pengaruh besar 

pada kehidupan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat suatu kota atau kawasan 

(Harjanto, 1989). 

 

2.3 Prinsip Identitas Kota 

Tempat merupakan konsep yang rumit untuk di analisis. Hal ini dikarenakan 

kompleksnya aspek-aspek dari suatu “tempat”. Namun demikian, berdasarkan 

literatur-literatur yang ada secara luas dipahami bahwa “tempat” adalah suatu ruang 

yang memiliki makna tertentu bagi penghuni atau penggunanya. Konsep “tempat” 

(place) didasarkan pada interaksi antara seseorang, seting fisik, dan aktivitas yang 

terjadi pada lokasi tersebut (Ruback, 2008; Sanyal, 2005).  

Beberapa tempat dianggap lebih penting dibanding tempat lain karena atribut-

atribut fisik yang dimilikinya dan karena jenis-jenis aktivitas yang terjadi pada 

tempat tersebut. Hubungan antara tempat (place) dan identitas (identity) dapat 

dipahami melalui beberapa pendekatan yang berbeda. Namun demikian, mengingat 

luasnya cakupan konsep “tempat”, maka sampai saat ini belum ada penjelasan yang 

merupakan konsensus tentang hubungan antara kedua konsep tersebut (Bernardo & 

Palma, 2005).   

Dalam konteks psikologi sosial, Breakwell (1993) mengembangkan “model proses 

identitas” yang terdiri dari empat prinsip identitas yaitu: self-esteem, selfefficacy, 

distinctiveness, dan continuity. Dalam konteks tersebut dapat digambarkan bahwa 

lingkungan memainkan peran dalam dinamika identitas; bahwa keempat prinsip 

tersebut berhubungan dengan tempat (place); dan bahwa prinsip-prinsip yang 

berbeda nampaknya diperlakukan berbeda pula oleh setiap individu. Self-esteem 
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didefinisikan sebagai suatu evaluasi diri atau kelompok yang positif dengan mana 

seseorang mengidentifikasikan diri.  

Beberapa penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa evaluasi personal 

terhadap lingkungan lokal dan evaluasi positif terhadap lingkungan tersebut oleh 

orang lain menghasilkan kebanggaan, dan oleh karenanya memberikan kontribusi 

terhadap selfesteem. Wright & Lyons (1997) dan Lalli (1992) menunjukkan 

pentingnya hidup atau bertempat tinggal di tempat-tempat bersejarah dalam 

membentuk self-esteem.  Self-efficacy didefinisikan sebagai kemampuan seseorang 

untuk berfungsi secara tepat dalam lingkungan fisik dan situasi sosial tertentu yang 

dihubungkan dengan kebutuhan manusia untuk mengendalikan lingkungan (Belk, 

1992).    

Prinsip lain dalam konsep identitas adalah distinctiveness, yaitu keinginan untuk 

memelihara keberbedaan dari yang lain. Distinctiveness berhubungan dengan 

persepsi positif terhadap keunikan suatu tempat, dan pemanfaatan tempat yang 

berbeda dengan orang lain pada kawasan lain di kota tersebut (Lalli, 1992). 

“Distinctiveness” ini menyebabkan seseorang mempunyai hubungan khusus antara 

dirinya dengan lingkungan huniannya, yang secara jelas berbeda dengan jenis 

hubungan yang lain (Twigger-Ross & Uzzell, 1996). Identitas tersebut dengan 

teritori tertentu menyebabkan pengidentifikasian seseorang dengan orang-orang 

lain yang hidup dalam ruang tersebut. 

Identitas juga mensyaratkan adanya kebutuhan untuk keberlanjutan (prinsip 

continuity) dalam konteks waktu dan situasi. Twigger-Ross & Uzzell (1996) 

mengemukakan dua bentuk kontinuitas dalam hubungan dengan lingkungan, yaitu: 

1. The place-referent continuity, yaitu apabila tempat (place) bertindak sebagai 

acuan masa lalu dan tindakan sehingga menghasilkan hubungan antara identitas 

masa lalu dengan identitas masa kini.  

2. The place-congruent continuity, yaitu ketidak serasian antara lingkungan dan 

keinginan serta nilai-nilai masyarakat setempat. 
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Prinsip-prinsip identitas dari Breakwell tersebut sejalan dengan pendapat Lalli 

(1992) yang mengemukakan lima aspek identitas suatu tempat dalam konteks 

perkotaan, yaitu: 

1.Keberlanjutan dengan masa lalu seseorang. Prinsip ini mengumpulkan 

signifikansi lingkungan perkotaan untuk rasa keberlanjutan temporal secara 

subyektif. Prinsip ini mencerminkan hubungan hipotetis antara biografi dia 

dengan kota, simbolisasi pengalaman personal. Aspek ini sejalan dengan prinsip 

continuity dalam model Breakwell 

2.Kelekatan kepada suatu tempat (attachment). Prinsip ini merupakan perasaan ”at 

home” dalam kota yang bersangkutan, yaitu rasa memiliki atau rootedness 

sebagaimana digambarkan dalam berbagai literatur. Seseorang terikat kepada 

suatu tempat melalui suatu proses yang mencerminkan perilaku mereka, 

pengalaman kognitif dan emosional dalam lingkungan sosial dan fisik (Bernardo, 

2005). “Place attachment” melibatkan ikatan pengalaman secara positif, 

terkadang terjadi tanpa kesadaran, yang tumbuh sepanjang waktu dari ikatan 

perilaku, afektif, dan kognitif antara seseorang dan/atau kelompok dengan 

lingkungan sosial dan lingkungan fisiknya” (Brown & Perkins, 1992). “Model 

proses identitas” dari Breakwell pada intinya juga digunakan untuk memahami 

pentingnya place attachment (keterikatan seseorang kepada suatu tempat) untuk 

mendukung atau mengembangkan identitas (Twigger-Ross & Uzzell, 1996; 

Devine-Wright & Lyons, 1997; Speller et al., 2001).  

3.Perception of familiarity. Persepsi ini merupakan dampak dari pengalaman 

sehari-hari di perkotaan. Familiarity diasumsikan sebagai hasil dari tindakan-

tindakan seseorang di dalam lingkungan perkotaan, yang dalam hal ini merupakan 

ekspresi dari keberhasilan orientasi kognitif seseorang.  

4.Komitmen. Komitmen yang dimaksud adalah komitmen untuk ”tetap tinggal di 

kota tersebut”. Aspek tersebut mengacu pada signifikansi kota sebagaimana yang 

dirasakan oleh seseorang untuk masa depannya. Komitmen ini merupakan konsep 

penting dalam diri seseorang karena menunjukkan adanya kestabilan konsep diri 

sebagaimana banyak ditekankan dalam berbagai teori dalam psikologi lingkungan 

dan sosial.  
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5.Keempat aspek yang dikemukakan oleh Lalli (1992) tersebut lebih menekankan 

pada sisi diri seseorang. Namun demikian, pada dasarnya faktor lingkungan luar 

diri memiliki peranan yang besar dalam pembentukan place identity. Lalli (1992) 

merujuk aspek ini sebagai”External evaluation”. External evaluation 

menunjukkan perbandingan evaluatif antara kota sendiri dengan kota orang lain, 

dengan karakter khusus yang dimiliki oleh suatu tempat, dan keunikan kota 

seperti yang dirasakan oleh masyarakatnya. 

 

2.4 Elemen Citra Kota Sebagai Pendukung Identitas Kota 

Dalam pengembangan suatu kota, citra kota berperan sebagai pembentuk identitas 

kota, dan sebagai penambah daya tarik kota. Oleh karena itu, citra kota yang jelas 

dan kuat akan memperkuat identitas dan wajah kota sehingga membuat kota 

tersebut menarik dan memiliki daya tarik. Citra dan identitas kawasan seakan telah 

menjadi tolak ukur bagi kualitas suatu lingkungan khususnya menyangkut cara 

pandang orang terhadap nilai lingkungan tersebut (Lynch, 1982). 

Penentuan citra untuk sebuah kota pada dasarnya dibentuk melalui proses mental 

masyarakat, dengan demikian citra kota tidak sepenuhnya direncanakan. Sekalipun 

direncanakan, citra yang dibentuk pada dasarnya untuk memperkuat atau 

memperjelas citra suatu kota. Tujuan dari dibentuknya citra kota adalah untuk 

mendukung peranan dan fungsi sebuah kota sebagai pelaksana utama untuk 

melakukan integrasi geografis sistem ekonomi, sosial, dan budaya suatu bangsa 

(Adisasmita, 2007).   

Elemen citra kota yang berupa fisik menurut Lynch terdiri atas  lima elemen yaitu  

paths (jalur), edges (tepian), district (kawasan), nodes (simpul), dan landmark 

(tetenger). 

1. Path (jalur) adalah elemen yang paling penting dalam citra kota. Kevin Lynch 

menemukan dalam risetnya bahwa jika elemen ini tidak jelas, maka kebanyakan 

orang meragukan citra kota secara keseluruhan. Path merupakan rute-rute 

sirkulasi yang biasanya digunakan orang untuk melakukan pergerakan secara 
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umum, yakni jalan, gang-gang utama, jalan transit, lintasan kereta api, saluran, 

dsb. Path memiliki identitas yang lebih baik kalau memiliki tujuan yang besar 

(misalnya ke stasiun, tugu, alun-alun), serta ada penampakan yang kuat (misalnya 

fasade gedung, pohon besar, sungai), atau ada belokan/tikungan yang jelas. 

2. Edge (tepian) adalah elemen linear yang tidak dipakai/dilihat sebagai Path. Edge 

berada pada batas antara dua kawasan tertentu dan berfungsi sebagai pemutus 

linear, misalnya pantai, tembok, batasan antara lintasan kereta api, sungai, dan 

topografi. Edge lebih bersifat sebagai referensi daripada misalnya elemen sumbu 

yang bersifat koordinasi (Linkage). Edge merupakan penghalang walaupun 

kadang-kadang ada tempat untuk masuk. Edge merupakam pengakhiran dari 

sebuah District atau batasan sebuah District dengan yang lainnya. Edge memiliki 

identitas yang lebih baik jika kontinuitas tampak jelas batasnya. Demikian pula 

fungsi batasnya harus jelas membagi atau menyatukan 

3.Node (simpul) merupakan simpul atau lingkaran daerah strategis dimana arah 

atau aktivitasnya saling bertemu dan dapat diubah ke arah atau aktivitas yang 

lain, misalnya persimpangan lalu lintas, stasiun, lapangan terbang, jembatan, 

atau bagian kota secara keseluruhan dalam skala makro  misalnya pasar, taman, 

Square dan sebagainya. 

4.District (kawasan) merupakan kawasan-kawasan kota dalam skala dua dimensi. 

Sebuah kawasan / District memiliki ciri khas yang mirip (baik dalam hal bentuk, 

pola, dan wujudnya), dan khas pula dalam batasnya, dimana orang merasa harus 

mengakhiri atau memulainya. District dalam kota dapat dilihat sebagai referensi 

Interior maupun Eksterior. District mempunyai identitas yang lebih baik jika 

batasnya dibentuk dengan jelas tampilannya dan dapat dilihat homogen, serta 

fungsi dan posisinya jelas (introver/ekstrover atau berdiri sendiri atau dikaitkan 

dengan yang lain) 

5.Landmark (tetenger) merupakan lambang dan symbol untuk menunjukkan suatu 

bagian kota, biasanya dapat berupa bangunan gapura batas kota (yang 

menunjukkan letak batas bagian kota), atau tugu kota (menunjukkan ciri kota 

atau kemegahan suatu kota), patung atau relief (menunjukkan sisi kesejarahan 

suatu bagian kota), atau biasa pula berupa gedung dan bangunan tertentu yang 
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memiliki suatu karakteristik tersendiri yang hanya dimiliki kota tersebut. 

Sehingga keberadaan suatu Landmark mampu menunjukkan dan mengingatkan 

orang tentang tetenger suatu kota. Terdapat 3 unsur penting Landmark yaitu 

tanda fisik berupa elemen visual, informasi yang memberikan gambaran tepat 

dan pasti dan jarak yang dikenali. 

 

2.5 Atribut Kota dan Ornament Kota 

Menurut Suryanto dalam suatu komponen  ruang  kota,  baik  itu  penanda  fisik 

(bangunan, monumen, jalan, dsb) maupun fungsi dan konfigurasi ruang kota adalah 

tanda tanda peradaban/budaya yang  mewujud  (tangible).  Sejalan  dengan  

perjalanan waktu,  perkembangan budaya  kota  membentuk  lapisan-lapisan  ruang  

kota  setiap  periodenya. Lapisan-lapisan tersebut  adalah  komponen  kota  yang  

bisa  dinyatakan  sebagai  penanda  penting  suatu  kota.  Di Indonesia, budaya dan 

tata ruang tersebut erat kaitannya dengan keberadaan kraton, pendopo dan posisi 

geografis dari kota sehingga komponen tersebut dapat terbagi kedalam dua jenis 

yaitu atribut kota dan ornament kota.  

Atribut kota merupakan alat untuk mempromosikan, memperkenalkan, serta usaha 

untuk menciptakan posisi atau identitas yang akan menjadi merek dari suatu kota 

untuk menciptakan diferensiasi dalam kategori khusus yang sangat penting agar 

dapat berkompetitif secara kuat. Bentuk bentuk atribut kota tersebut dapat dijadikan 

sebagai ikon atau landmark bagi suatu kota mulai dari destinasi wisata dan 

bangunan khas kawasan tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan ornament kota 

merupakan perangkat-perangkat untuk membantu membangun kepribadian dan 

identitas visual dari suatu identitas suatu kota seperti elemen estetika untuk 

membangun nuansa khas kawasan tersebut mulai dari sistem penataan bangunan, 

penamaan jalan, pembuatan taman taman dengan lampu khas, pembangunan sarana 

yang berbasiskan budaya, dan pembangunan ikonic seperti patung serta gapura atau 

gerbang (Azhari, 2018) 
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2.6 Kebudayaan Sunda 

Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya dalam 

rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. 

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa kata kebudayaan berasal dari kata sansekerta 

buddhayah, yaitu bentuk jamak dari buddhi yang berarti budi atau akal. Dengan 

demikian kebudayaan dapat diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan 

akal. Kata budaya merupakan kata majemuk dari budi-daya yang berarti daya dari 

budi. Sehingga dapat dibedakan antara budaya dan kebudayaan. Budaya adalah 

daya dari budi yang berupa cipta, karsa, dan rasa, sedangkan kebudayaan adalah 

hasil dari cipta, karsa, dan rasa tersebut (Koentjaraningrat 1990) 

Sedangkan menurut Iris Varner dan Linda Beamer mengartikan kebudayaan 

sebagai pandangan yang koheren tentang sesuatu yang dipelajari, yang dibagi, atau 

yang dipertukarkan oleh sekelompok orang. Pandangan ini berisi apa yang 

mendasari kehidupan, apa yang menjadi derajat kepentingan, tentang sikap mereka 

yang tepat terhadap sesuatu, gambaran suatu perilaku yang harus diterima oleh 

sesama atau yang berkaitan dengan orang lain. Jacobus Ranjabar (2006) 

mengemukakan unsur-unsur kebudayaan/cultural universals dapat dirincikan 

sebagai berikut:  

 Peralatan dan perlengkapan hidup manusia (pakaian, perumahan, alat-alat 

rumah tangga, senjata, alat transportasi, alat-alat produksi, dan sebagaianya).  

 Mata pencaharian hidup dan sistem ekonomi (pertanian, peternakan, sistem 

produksi, sistem distribusi, dan sebagainya).  

 Sistem kemasyarakatan (sistem kekerabatan, organisasi, politik, system 

perkawinan, dan lain-lain.  

 Bahasa (lisan ataupun tulisan)  

 Kesenian (Seni suara, seni gerak, dan sebagainya)  

 Sistem pengetahuan  

 Sistem religi (Upacara Keagamaan) 
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Budaya Sunda merupakan budaya yang hidup, tumbuh, dan berkembang di 

kalangan orang Sunda yang pada umumnya berdomisili di Provinsi Jawa Barat 

khususnya Kabupaten 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, 

kekerabatan, bahasa, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta adat istiadat. Sistem-

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

secara turuntemurun (Ekadjati, 1993) 

Budaya Sunda memiliki nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Sunda 

yang tercermin dalam pameo silih asih (saling mengasihi), silih asah (saling 

memperbaiki diri), dan silih asuh (saling melindungi). Nilai lainnya yang juga 

melekat pada budaya Sunda yaitu nilai kesopanan, rendah hati terhadap sesama, 

hormat kepada yang lebih tua, dan menyayangi kepada yang lebih kecil, 

kebersamaan, gotong-royong, dan sebagainya. Nilai-nilai ini menjadikan budaya 

Sunda sebagai suatu budaya yang memiliki ciri khasnya tersendiri diantara budaya-

budaya yang lain.   

Salah satu budaya material (artefak) adalah hasil karya arsitektural. Di antaranya 

adalah arsitektur yang diberi predikat sebagai “arsitektur khas daerah”. Selain 

rumah adat tradisional, terdapat bangunan lain yang menjadi simbol suatu daerah 

dan juga sebagai salah satu marka atau ciri sebuah kawasan seperti kantor 

pemerintah daerah, atribut kota dan ornament kota. Atribut kota dan ornament kota 

yang di maksud seperti destinasi wisata, pembangunan gapura, pagar, desain 

bangunan kantor, patung, air mancur dan lampu.Penerapan atribut kota dan 

ornament kota tersebut merupakan salah satu langkah membangun suatu kota 

dengan pendekatan estetik dan seni, agar kota tersebut berbeda dengan daerah lain 

di Provinsi Jawa Barat 

Arsitektur khas suatu daerah mengacu pada karakter tertentu pada bangunan yang 

terdapat di daerah tersebut. Karakter lain sebagai pendukung yang memperkuat ciri 

khas adalah dengan menampilkan bagian dalam ruang (interior) pada bangunan. 
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Suatu gedung berdiri tidak hanya sebagai bangunan, tetapi terdapat nilai-nilai yang 

terkandung di dalamnya baik secara fisiologis maupun kosmologis yang menjadi 

kekhasan yang berlaku di suatu daerah.  Hal-hal yang khas tersebut menjadi ciri 

penanda arsitektur-interior suatu daerah 

Arsitektur tradisional adalah bagian dari arsitektur vernakular. Arsitektur 

vernacular adalah arsitektur yang terbentuk dan bertumbuh dari interaksi antara 

masyarakat dengan lingkungan alam, melalui proses kreatif keseharian, yang 

mengubah lingkungan alamiah menjadi lingkungan buatan. Dalam proses peng-

ubah-an ini, material lokal digunakan sebagai sumber utama arsitektur vernakular, 

yang diolah melalui kekuatan masyarakat sendiri. Tujuannya bukan saja 

menciptakan hunian yang berfungsi melindungi secara fisik belaka, tetapi juga 

mengkreasikan simbol dan kehadiran budaya (Aziz & Shawket 2011). 

Memahami dan menganalisis arsitektur vernakular, tidak dapat diletakkan pada 

tataran lingkungan fisik dan rasionalitas semata, tetapi juga harus disingkapkan 

makna simbolik dan kultural dibalik pola tapak, organisasi ruang, konstruksi, dan 

elemen arsitekturnya. Kemudian untuk menjelaskan makna dari organisasi ruang 

dalam konteks tempat (place) dan ruang (space) harus dikaitkan dengan budaya. 

Budaya sifatnya unik, antara satu tempat dengan tempat lain bisa sangat berbeda 

maknanya. Selanjutnya manusia akan mengekspresikan dirinya pada lingkungan 

dimana dia hidup, sehingga lingkungan tempat tinggalnya akan diwujudkan dalam 

berbagai simbolisme sesuai dengan budaya mereka (Yi-Fu Tuan 1977). 

Selanjutnya, berkaitan dengan spektrum kajian arsitektur permukiman dijelaskan 

bahwa tatanan fisik permukiman merupakan satu kesatuan sistem yang terdiri dari: 

Spatial system, yaitu sistem yang berkaitan dengan organisasi ruang, hubungan 

ruang, orientasi, pola hubungan ruang dan sebagainya; Physical system, yaitu 

sistem mengenai penggunaan konstruksi dan material; Stylistic system merupakan 

kesatuan yang mewujudkan bentuk meliputi fasad atau muka bangunan, bentuk 

pintu dan jendela serta unsur-unsur ragam hias (craftmanship), baik di dalam 
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maupun di luar serta atribut kota dan elemen estetika (Nuryanto (2007), dengan 

merujuk pada Habraken (1978) dan Rapoport (1989)). 

Pola dari suatu permukiman dapat dijelaskan dengan menggunakan ketiga unsur di 

atas, karena karakteristik dari masing-masing unsur yang berbeda akan membentuk 

pola permukiman yang berbeda pula. Klasifikasi pola permukiman secara garis 

besar dapat dikenali melalui 4 (empat) klasifikasi, yaitu: Batas (boundaries), baik 

dalam bentuk fisik maupun non fisik; Jenis fasilitas (massa), berbentuk fasilitas 

umum dan fasilitas sosial; Tata ruang (zona), yang diatur berdasarkan struktur 

keyakinan, aturan-aturan adat atau kebiasaan masyarakat setempat; Ragam hias, 

berupa atribut kota dan elemen estetika baik alami maupun buatan manusia 

(craftmanship) (Rapoport 1989). 

Mengadaptasi parameter teoritik dari Habraken dan Rapoport tersebut, kajian 

tentang bentukan, ekspresi, dan muatan nilai-nilai arsitektur Sunda akan dianalisis 

dalam kategori: Batas dan pola tata lingkungan/lansekap/tapak; Pengolahan 

bangunan (bentuk, massa, dan ruang); Utilitas lingkungan; Ragam hias arsitektural. 

Karakteristik arsitektur Sunda ini kemudian menjadi parameter untuk mengukur 

representasinya dalam arsitektur bangunan publik kota. Secara umum, nilai-nilai 

arsitektur tradisional Sunda bersumber dari prinsip kosmologi trilogi keselarasan 

hubungan tuhan, manusia, dan alam. Hal ini antara lain, tercermin dalam pepatah 

dan petitih dengan nilai-nilai yang kemudian diaplikasikan dalam kehidupan 

keseharian, termasuk dalam berarsitektur. 

a. Aspek pengolahan tapak dan lingkungan. 

Secara umum, ruang, struktur, dan pola tata lingkungan mengkuti kondisi alam 

(kontur alamiah). Tipologi kampung, mengikuti lokasi dan posisi di tengah 

lingkungannya,  dengan nama-nama yang merupakan metaphor dari manusia, alam, 

peralatan, flora, dan fauna: Galudra Ngupuk, Kancah Nangkub, Bulan Purnama, 

Galagah Katunan, Satria Lalaku, Gajah Palisungan, Goler Kampak. Kampung 

Ciptagelar sendiri memiliki tipologi Goler Kampak, karena terletak di antara 
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gunung (lereng) dan kampung lain yang didominasi oleh sawah-sawah yang 

berteras. 

Topografi umum kampung adat Sunda, termasuk Kasepuhan Ciptagelar, umumnya 

dikelilingi oleh hutan, lembah, sungai, lereng bukit yang tinggi, dan sawah-sawah. 

Kondisi ini menjadi batas alami kampung tersebut. Letak bangunan menyesuaikan 

kontur lereng dengan menggunakan rekayasa lahan (cut and fill) seperlunya dan 

sangat minimal. Secara adat istiadat, bangunan yang memiliki kedudukan yang 

paling tinggi, berada pada kontur paling atas (Bumi Ageung, Imah Abah Anom), 

sedangkan perumahan terletak  di bawahnya. Konsep tata ruang Kampung 

Ciptagelar dapat dibagi menjadi tata ruang makro, tata ruang meso dan tata ruang 

mikro. Pemilahan tata ruang kampung juga dapat terjadi karena perbedaan kontur 

tanah. Kualitas ruang berbeda-beda menurut perbedaan jarak ketinggian antar 

permukaan tanah. 

Dari segi vegetasi, dengan adanya ketentuan adat mengenai ruang hutan (hutan 

kolot/awisan, hutan titipan dan hutan sampalan, makam, talun), menyebabkan 

vegetasi yang ada sangat berlimpah karena dilestarikan dengan baik. Jenis/ 

keragaman vegetasi juga sangat banyak, salah satunya jenis kayu huru yang ada 

sampai 40 spesies. Luas vegetasi sangat luas dibanding dengan luas bangunan yang 

ada. Setiap rumah umumnya memiliki taman/ kebun/ balong8 tersendiri. Tata letak 

vegetasi umumnya terletak bersebelahan atau di depan rumah. Perbandingan luas 

bangunan dan luas lahan, pada permukiman penduduk secara mikro, luas bangunan 

rata-rata > 50% dibandingkan pekarangan. Namun demikian pada level makro 

perkampungan, lingkungan, dan hutan, secara umum proporsi luas bangunan < 

12%. 

b. Aspek bangunan 

Tata ruang hunian umumnya terdiri atas:  Tengah Imah, biasanya digunakan untuk 

berkumpul semua anggota keluarga; Pangkeng (ruang tidur), merupakan 

kategorisasi dari daerah wanita, meskipun suami dapat masuk ke dalam ruang ini, 

namun ruang tidur lebih menggambarkan ciri kewanitaan; Padaringan/Goah,  
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adalah ruangan penyimpanan beras; Dapur, biasa digunakan untuk memasak. 

Disamping itu, umumnya semua bangunan rumah tinggal memiliki teras/beranda, 

yang berfungsi sebagai tempat bersosialisasi (menerima tamu, mengobrol dengan 

tetangga terdekat sambil mengerjakan pekerjaan rumah). Beranda juga memiliki 

fungsi lain, yaitu untuk melindungi bangunan rumah dari panas matahari dan hujan. 

Selain itu sistem penataan bangunan di suatu wilayah Sunda terkenal dengan pola 

terpusat sebagai cermin pola hubungan aktifitas manusia dengan alam yang 

mempengaruhi akan hirarki sosial. Bahan bahan yang digunakan pun berasal dari 

alam seperti bamboo, kayu, ijuk, kayu kelapa dan lainnya. 

 

Gambar 2. 1 Pola Penataan Bangunan Terpusat 

Sumber: Arsitektural Tradisional Daaerah Jawa Barat 

Dari segi bentuk dan struktur bangunan. Secara umum, rumah tradisional Sunda 

memakai struktur panggung dengan memakai umpak.  Struktur panggung memiliki 

fungsi teknik dan simbolik. Secara teknik tidak mengganggu bidang serapan air, 

pengkondisian udara yang mengalirkan kesejukan di siang hari dan kehangatan di 

malam hari, dan tahan gempa. Secara simbolik, merupakan gambaran kosmologi 

dunia atas, dunia tengah, dan dunia bawah. Bentuk atap tradisional Sunda secara 

umum menggunakan nama-nama metaforik dari fauna dan peralatan hidup: Parahu 

Kumureb, Jolopong, Badak Heuay, Julang Ngapak, Tagog Anjing, Capit 

Hurang/Cagak Gunting. Di Cipta Gelar, bangunan banyak menggunakan bentuk 

atap Jolopong, Parahu Kumureb, dan Julangapak. Kemiringan seluruh atap 

bangunan yang berada di Kasepuhan Ciptagelar disesuaikan dengan curah hujan 

yang cukup tinggi serta persyaratan fungsi bangunan. Leuit yang berfungsi sebagai 

tempat penyimpanan padi. Dengan fungsi tersebut, bangunan leuit memiliki 
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persyaratan harus kering dan tidak boleh lembab. Karena itu, kemiringan sudut atap 

leuit mencapai 60 derajat. Rumah dan bangunan lain memiliki sudut kemiringan 

atap 30 derajat. Selain itu material bangunan banyak menggunakan bahan lokal dan 

alam, seperti kayu, bambu, dan batu. Sebagian besar, material ditampilkan apa 

adanya dengan warna alamiah 

c. Pola perkampungan 

Perkampungan masyarakat suku bangsa Sunda yang mendiami wilayah propinsi 

Jawa Barat, memperlihatkan pola dengan penduduk bertempatinggal di suatu 

kampung, sedang tanah pertanian atau tanah perkebunan berada di luar batas 

kampung mereka. Dalam pola ini, rumah-rumah terletak berhimpunan, dua deret 

saling berhadapan. Letak, rumah pada umumnya mengelompok. Ada rumah-rumah 

dengan pekarangan yang cukup luas. Di atas pekarangan ini terdapat sebuah atau 

beberapa rumah lain, ada juga rumah-rumah tanpa pekarangan, sehingga tidak jelas 

benar hubungan antara rumah yang satu dengan rumah yang lainnya. Pekarangan-

pekarangan yang tidak dibatasi oleh pagar biasanya berfungsi sebagai batas (zone 

antara) yang memisahkan bangunan rumah dengan garapan atau antara rumah itu 

dengan bangunan rumah lainnya 

Suatu gambaran tentang pola perkampungan masyarakat Sunda sebelum banyak 

mengalami perubahan dilukiskan oleh lr.Anwas Adiwilaga sebagai berikut: Orang 

Sunda umumnya berumah menyendiri di tengah padang luas atau ditengah hutan. 

Kalaupun mereka berkampung halaman, maka rumah mereka selalu berhimpit-

himpitan, dua deret saling berhadap-hadapan terpisah oleh pelataran. Di sisi lain 

pelataran terdapat lesung umum, tempat orang bersamasama menumbuk padi. 

Lesung umum ini dipergunakan sebagai tempat berkomunikasi, seperti halnya juga 

tempat mandi bersama disungai yang selalu berada dekat kampung itu.Di desa 

Bugel kabupaten Sumedang letak, rumah berhimpithimpitan. Jenis rumah biasanya 

rumah batu, atau rumah kayu. Konstruksi rumah adalah demikian, lantai rumah 

terangkat setinggi 50-60 Cm dari permukaan tanah terbuat dari papan atau bambu. 

Dinding seolah-olah menutup dan memisahkan rumah dengan lingkungan luar. ·  
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Kemudian terdapat alun-alun di depan Bale desa yang biasanya dijadikan tempat 

penting bagi penduduk desa melakukan berbagai kegiatan antara lain berolah raga. 

Di beberapa tempat masih ditemukan bekas lapangan yang terpisah dari kampung 

(desa), namun sebagian sudah mendesak oleh pembangunan perumahan atau 

perluasan kampung. Selain alun-alun dan lapangan. Kegiatan berolah raga ini 

mengambil tempat di pekarangan atau di tempat-tempat lain misalnya tanah-tanah 

bekas pesawahan. Sedangkan pusat kegiatan ekonomi masyarakat masih terdapat 

di pasar-pasar yang terletak di ibu kota kecamatan. Untuk mencapai ibu kota 

kecamatan ini, orang desa biasa mempergunakan kendaraan umum lewat jalan 

darat. Ada pula yang berjalan saja ke kota untuk melakukan kegiatan berdagang, 

berbelanja atau bekeja. Jalan desa menghubungkan desa dengan jalan utama tingkat 

kabupaten atau propinsi. 

 

2.7 Pengertian Persepsi Masyarakat 

Pengertian persepsi menurut kamus psikologi adalah berasal dari bahasa Inggris, 

perception yang artinya: persepsi, penglihatan, tanggapan; adalah proses seseorang 

menjadi sadar akan segala sesuatu dalam lingkungannya melalui indera indera yang 

dimilikinya; atau pengetahuan lingkungan yang diperoleh melalui interpretasi data 

indera (Kartono dan Gulo, 1987 dalam Adrianto, 2006) 

Pendapat lain mengemukakan bahwa persepsi merupakan suatu proses yang 

didahului oleh penginderaan dan penginderaan itu sendiri memiliki pengertian 

merupakan suatu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat penerima 

yaitu alat indera. Pada umumnya stimulus tersebut diteruskan oleh saraf ke otak 

melalui pusat susunan saraf dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi. 

Stimulus diterima oleh alat indera, kemudian melalui proses persepsi sesuatu yang 

di indera tersebut menjadi sesuatu yang berarti setelah diorganisasaikan dan 

diinterpretasikan (Davidoff, 1980 & Adrianto, 2006). 

Menurut kamus bahasa inggris masyarakat memiliki arti kesatuan sosial yang 

mempunyai kehidupan jiwa seperti adanya ungkapan-ungkapan jiwa rakyat, 
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kehendak rakyat, kesadaran masyarakat dan sebaginya. Sedangkan jiwa masyarakat 

ini merupakan potensi yang berasal dari unsur-unsur masyarakat meliputi pranata, 

status dan peranan sosial. Sehingga para pakar sosiologi seperti Mac Iver, J.L Gillin 

memberikan pengertian bahwa masyarakat adalah kumpulan individu-individu 

yang saling bergaul berinteraksi karena mempunyai nilai-nilai, norma-norma, cara-

cara dan prosedur yang merupakan kebutuhan bersama berupa suatu sistem adat 

istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu identitas bersama. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengertian dari persepsi masyarakat dapat 

adalah tanggapan atau pengetahuan lingkungan dari kumpulan individu-individu 

yang saling bergaul berinteraksi karena mempunyai nilai-nilai, norma-norma, cara-

cara dan prosedurmerupakan kebutuhan bersama berupa suatu sistem adat-istiadat 

yang bersifat kontinu dan terikat oleh suatu identitas bersama yang diperoleh 

melalui interpretasi data indera. 

 

2.8 Studi Terdahulu 

Studi yang telah dilakukan sebelumnya berkaitan dengan penelitian, membahas 

mengenai identitas Kota Cimahi sebagai kawasan militer menurut persepsi 

masyarakat Penelitian ini dilakukan oleh Rifiati Safariah dan Rahadiyan Eka Putra 

(2011). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi citra Kota Cimahi 

berdasarkan persepsi masyarakat kaitannya penetapan Kota Cimahi sebagai 

Kawasan Militer pada tahun 2010 oleh pemerintah. Selain itu penulis juga 

mengidentifikasi terlebih dahulu elemen pembentuk citra Kota Cimahi sebagai 

kawasan militer. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif untuk 

mengukur persepsi masyarakat terhadap elemenelemen pembentuk citra Kota 

Cimahi. Penelitian ini mendukung perencanaan dalam hal melihat hubungan 

identitas dan citra kota. Namun fokus penelitian sangat berbeda dan berbeda pula 

metode yang digunakan. Selain itu terdapat penelitian lain yang dilakukan oleh Gun 

Faisal dan Dimas Wihardyanto (2015) tentang Selembayung sebagai elemen 

arsitektur tradisional Melayu yang diangkat sebagai identitas bangunan dan Kota 

Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode metode kuantitatif deskriptif yang 
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menjelaskan tingkat penggunaan langgam arsitektur melayu khususnya 

selembayung pada bangunanbangunan di kota Pekanbaru. 

Penelitian berikutnya yaitu dilakukan oleh Mira Zulia Suriastuti dkk (2014) tentang 

tentang transformasi dalam penerapan unsur kearifan lokal (local genius) pada 

gedung Balaikota Bandung. Metode yang digunakan adalah metode ATUMICS 

yang merupakan singkatan dariArtefact- Technique –Utility- Material-Icon- 

Concept-Shape. Prinsip utama metode ATUMICS adalah tentang pengaturan, 

kombinasi, integrasi, atau campuran antara unsur-unsur dasar tradisi dengan 

modernitas. Kemudian terdapat penelitian yang dilakukan oleh M. Syaom Barliana 

dan Ilhamdaniah (2013) tentang menggambarkan ekspresi lokalitas arsitektur 

tradisional Sunda pada bentuk arsitektural fasilitas publik kota kota di Jawa Barat; 

serta menggambarkan kekuatan identitas tempat pada lingkungan fasilitas publik 

pemerintahan kota di Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan. 

Pendekatan kualitatif, dengan analisis teks arsitektur atau artefak, yang 

instrumennya peneliti sendiri untuk mengungkap muatan lokalitas arsitektur Sunda 

pada bangunan publik kota. Pendekatan kuantitatif, melalui instrumen angket, 

digunakan untuk memperoleh gambaran tentang identitas tempat 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Astrid Benedita Azhari dan Itca Istia Wahyuni 

(2018) tentang analisis proses branding kabupaten purwakarta dengan 

menggunakan metode kualitatif untuk mengetahui bagaimana proses branding yang 

dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Purwakata. Peneleiian lainnya yaitu 

dilakukan oleh Dimas Ario Nugroho (2016) tentang pembentukan identitas kota 

melalui elemen estetikadi kabupaten purwakarta. Dalam penelitian ini metode yang 

digunakan adalah pendekatan kualitatif untuk menelaah suatu studi kasus, 

dalam hal ini pembentukan identitas kota dengan menggunakan elemen estetika di 

Kabupaten Purwakarta 
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 Tabel 2. 1 Studi Terdahulu 

Penulis Judul Variabel Kasus 

Rifiati Safariah 

dan Rahadiyan 

Eka Putra 

Persepsi Masyarakat 

Tentang Citra Kota 

Cimahi  Sebagai 

Kawasan Militer 

Persepsi 

masyarakat, 

elemen citra kota 

citra kota yang dibentuk 

sebagai upaya daya tarik 

harus disesuaikan dengan 

persepsi dan karakteristik 

masyarakat, dengan 

demikian pada dasarnya 

citra sebuah kota sangat 

terkait dengan gambaran 

atau persepsi mengenai 

kota tersebut 

Gun Faisal dan 

Dimas 

Wihardyanto 

Selembayung Sebagai 

Identitas Kota 

Pekanbaru: Kajian 

Langgam Arsitektur 

Melayu 

Arsitektural 

tradisional, 

identitas 

bangunan 

Kota Pekanbaru mengalami 

pergeseran makna akibat 

tidak adanya pemahaman 

yang menyeluruh terhadap 

arsitektur tradisional 

Melayu 

Mira Zulia 

Suriastuti , Deddy 

Wahjudi, Bagus 

Handoko 

Kajian Penerapan 

Konsep Kearifan Lokal 

Pada Perancangan 

Arsitektur Balaikota 

Bandung 

Kearifan lokal, 

identitas 

bangunan 

Suatu gedung berdiri tidak 

hanya sebagai bangunan, 

tetapi terdapat nilai-nilai 

yang terkandung di 

dalamnya. baik secara 

fisiologis maupun 

kosmologis yang menjadi 

kekhasan yang berlaku di 

suatu daerah 

M. Syaom 

Barliana dan 

Ilhamdaniah 

Arsitektur pada Era 

Otonomi Daerah: 

Identitas Tempat dan 

Ekspresi Lokalitas pada 

Bangunan Publik Kota 

arsitektur 

tradisional Sunda, 

bangunan publik, 

identitas tempat 

Upaya pelestarian dan 

pengembangan arsitektur 

tradisional, harus terus 

dilakukan dalam rangka 

menjaga keberlanjutan dan 

penghargaan atas 

kebudayaan unggul warisan 

masa lalu. Di samping itu, 

upaya tersebut juga harus 
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diletakkan dalam kerangka 

memperkuat identitas 

tempat dan karakter suatu 

kota 

Astrid Benedita 

Azhari dan Itca 

Istia Wahyuni 

Analisis Proses Branding 

Kabupaten Purwakarta 

City branding, 

Brand Identity 

Bagaimana proses branding 

yang dilakukan oleh 

Pemerintah Daerah 

Kabupaten Purwakata 

Dimas Ario 

Nugroho 

Pembentukan Identitas 

Kota Melalui Elemen 

Estetika Di Kabupaten 

Purwakarta 

Elemen estetika, 

identitas kota, 

budaya 

Kehadiran elemen estetika 

seperti gapura, patung dan 

air mancur bisa menjadi 

suatu tanda yang identik 

atau landmark  bagi 

Kabupaten Purwakarta 

menimbulkan polemic bagi 

kalangan ulama dan santri 

karena pembangunan 

patung tidak sesuai dengan 

Kabupaten Purwakarta 

yang religius 

Sumber: Hasil Pengolahan, 2019 


