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KATA
SAMBUTAN
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua.
Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas
curahan karunia dan nikmat-Nya, buku berjudul ‘Pekojan; Suatu Kajian
Lanskap Kota Bersejarah’ telah berhasil diselesaikan yang berguna sebagai
panduan dalam pengembangan Kawasan Kota Bersejarah Pekojan ke
depannya.

Saya berharap hasil kajian ini dapat menjadi panduan dalam pengembangan
Pekojan sebagai bagian dari Kawasan Bersejarah di DKI Jakarta
untuk dijadikan salah satu destinasi wisata urban bersejarah dengan
mempertimbangkan karakter sejarah kawasan tersebut.
Saya juga berharap ke depannya Kajian Lanskap Kota Bersejarah ini dapat
dilakukan tidak hanya pada kawasan Pekojan saja, namun juga terhadap
kawasan-kawasan bersejarah lainnya yang ada di DKI Jakarta, agar semakin
banyak kawasan bersejarah yang dapat dilestarikan dan dikembangkan
menjadi destinasi wisata historis sekaligus juga dalam rangka konservasi
lanskap kota bersejarah.
Akhir kata, semoga hasil kajian ini dapat bermanfaat seluas-luasnya agar
masyarakat memahami kekayaan sejarah kawasan Pekojan, dan secara
khusus juga berguna sebagai panduan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
dalam pengembangan Kawasan Kota Bersejarah Pekojan.
Sekian dan terima kasih.
Wassalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.
Dr. H. Dadang Solihin, SE, MA
Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Budaya dan Pariwisata
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Izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggitingginya kepada seluruh tim yang terlibat dalam Kajian Lanskap Kota
Bersejarah Pekojan ini, baik dari Departemen Arsitektur Fakultas Teknik
Universitas Indonesia, Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi DKI Jakarta, para
narasumber sekaligus penggagas dari ‘HUL Quick Scan Method’ yang berasal
dari Departemen Arsitektur Universitas Indonesia, Institut Pertanian Bogor,
Universitas Trisakti, RCE Netherlands, dan Heritage Hands-on, serta para
pemangku kepentingan lainnya.
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Puji syukur ke hadirat Allah SWT saya panjatkan karena atas rahmat
dan karunia-Nya, buku kajian berjudul ‘Pekojan; Suatu Kajian Lanskap Kota
Bersejarah’ ini telah rampung dan hadir bersama di tengah-tengah kita.
Saya sangat mengapresiasi kolaborasi seluruh tim, narasumber, dan para
pemangku kepentingan yang telah terlibat dalam penyusunan buku ini.
Saya antusias dengan banyaknya informasi yang diberikan (khususnya
yang terkait dengan penggalian kekayaan historis kawasan) karena melalui
buku ini, semua pihak akan dapat memahami kondisi dan potensi sejarah
terpendam yang dimiliki Kota Jakarta dengan lebih mudah.
Kawasan Kota Tua merupakan kawasan dengan segudang potensi
pariwisata yang masih bisa untuk dikembangkan. Potensi sejarah di
kawasan ini, tidak hanya terletak di area Taman Fatahillah, Kali Besar atau
Pelabuhan Sunda Kelapa saja, akan tetapi juga mencakup area Kampung
Pekojan yang dulu pernah menjadi kawasan permukiman keturunan Arab
di masa lampau. Sejarah panjang yang terdapat di dalamnya tentu tidak
dapat dilepaskan dari cerita perjalanan pembentukan Kota Jakarta. Dengan
melihat kecenderungan pertumbuhan kota yang dinamis seperti sekarang
ini, tentu sudah seharusnya jika kawasan-kawasan bersejarah seperti
Pekojan diberikan perhatian yang lebih agar jejak budaya yang ada di
dalamnya tidak hilang dan masih mampu dikenali para generasi muda di
masa yang akan datang.
Oleh sebab itu, kajian yang terdapat dalam buku ini sebenarnya telah
membantu upaya pemerintah dalam melestarikan kekayaan budaya bangsa.
Masukan terhadap rencana pengembangan kawasan bersejarah yang
terdapat di dalamnya juga cukup memenuhi harapan Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta yang menginginkan agar sektor pariwisata dapat berkembang

dan berdampak positif bagi masyarakat. Saya berharap ke depannya
buku ini dapat menjadi pemicu bagi lahirnya ide dan konsep-konsep
pengembangan kawasan bersejarah baru, termasuk menjadi pedoman
bagi pengimplementasian rencana pengembangan kawasan bersejarah
di Jakarta, baik dalam hal pelestarian cagar budaya, pengembangan
infrastruktur, maupun peningkatan aksesibilitas.
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Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, saya ucapkan
selamat kepada Departemen Arsitektur Fakultas Teknik Universitas
Indonesia dan Dewan Riset Daerah Provinsi DKI Jakarta atas terbitnya
buku ini. Semoga manfaat dari buku ini dapat menambah pengetahuan dan
wawasan kita dalam mengembangkan kawasan bersejarah kota Jakarta ke
arah yang lebih baik.
Wassalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.
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Dr. Nasruddin Djoko Surjono, M.SE, MBA
Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta

KATA
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Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas selesainya buku
‘Pekojan; Suatu Kajian Lanskap Kota Bersejarah (Historic Urban Landscape
– HUL)’. Buku ini merupakan hasil dari Workshop dengan menggunakan
Metode Pemindaian Cepat Lanskap Kota Bersejarah (Historic Urban
Landscape – HUL Quick Scan Method) yang melibatkan berbagai pemangku
kepentingan seperti Pemerintah Daerah, Warga Masyarakat, Organisasi
non Pemerintah, dan juga Perguruan Tinggi. Workshop ini sendiri, yang
berlangsung dari bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Mei 2021,
merupakan kerjasama antara Departemen Arsitektur Fakultas Teknik
Universitas Indonesia dengan Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi DKI
Jakarta yang didukung oleh narasumber yang sekaligus juga merupakan
penggagas dari ‘HUL Quick Scan Method’ yang berasal dari Departemen
Arsitektur Universitas Indonesia, Institut Pertanian Bogor, Universitas
Trisakti, RCE Netherlands, dan Heritage Hands-on.
Kawasan Pekojan merupakan salah satu wilayah bersejarah di Kota Jakarta
yang memiliki kekayaan narasi historis yang sangat beragam. Kawasan
Pekojan lebih dikenal sebagai Kampung Arab, namun lebih dari itu secara
historis kawasan ini ternyata menunjukkan percampuran antar budaya
Arab, Tionghoa, dan Pribumi dalam suatu lingkungan kosmopolitan yang
kaya akan sejarah dan berpotensi untuk dikembangkan sebagai destinasi
wisata sejarah.
Kajian Lanskap Kota Bersejarah ini terdiri atas enam aspek meliputi
Analisis Kawasan Bersejarah, Tantangan dan Peluang, Perumusan Visi,
Prinsip Pengembangan, Proposal, dan Rekomendasi. Kajian ini diharapkan
dapat menggali kembali nilai-nilai sejarah yang ada di Kawasan Pekojan
dan menjadi panduan untuk pengembangan kawasan Pekojan ke depannya
agar kekayaan narasinya dapat dikembangkan menjadi sesuatu yang lebih
inspiratif, khususnya untuk Pengembangan Pariwisata dan Budaya DKI
Jakarta yang berbasis pada aspek-aspek sejarah.

Bersama ini pula kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya
kepada Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, Warga Masyarakat di
Pekojan, Mahasiswa Program Magister Sejarah Arsitektur Universitas
Indonesia, para Narasumber dan berbagai pihak yang tidak dapat kami
sebutkan satu persatu atas terbitnya buku ini.
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Demikian kiranya kami sampaikan pengantar ini, semoga buku ‘Pekojan;
Suatu Kajian Lanskap Kota Bersejarah (Historic Urban Landscape – HUL)’
ini dapat menambah khasanah pengetahuan dan juga masukan bagi
Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam pengembangan Kawasan
Pemugaran di Jakarta khususnya Pekojan melalui pendekatan Lanskap
Kota Bersejarah.
Hormat kami,
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Prof. Kemas Ridwan Kurniawan, Ph.D., M.Sc., S.T
Ketua Dewan Riset Daerah Provinsi DKI Jakarta
Guru Besar Arsitektur Universitas Indonesia
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Perkembangan Wilayah

NARASI

Pada tahun 1619, kota Batavia resmi didirikan oleh Belanda di atas bekas
pelabuhan Jayakarta yang awalnya merupakan wilayah Kesultanan
Banten. Kemudian badan administrasi kota Batavia didirikan pada
tahun 1620. Pada tahun 1628-1629, Sultan Agung dari Kesultanan
Mataram mengepung kota Batavia, namun gagal merebut kuasa kota
dari Belanda. Mengikuti pengepungan ini, tembok kota yang awalnya
hanya menutupi beberapa sisi kota dirampungkan untuk sepenuhnya
melingkupi sisi darat kota. Karena pengepungan ini pula, masyarakat
pribumi (terutama Jawa) dilarang tinggal di dalam tembok kota, namun
diperbolehkan untuk membangun rumah dan bercocok tanam di lahan
terbuka sekitar Batavia yang disebut ommelanden.
Mengikuti gencatan senjata dengan kesultanan Banten pada 1659,
kota Batavia mulai mengalami pertumbuhan ekonomi dan politik yang
pada akhirnya menjadikan Batavia sebagai pusat kekuatan Belanda
di Indonesia. Seiring dengan berkembangnya wilayah dalam-tembok,
wilayah luar-tembok juga semakin ramai dihuni. Pada pertengahan
1600-an, diperkirakan lebih kurang 4.628 hektar lahan sudah diberikan
atau dijual oleh Pemerintah Kolonial kepada pendatang dan pihak
swasta. Pemukiman penduduk yang tumbuh di luar tembok cenderung
mengelompok berdasarkan etnis, sebagaimana pola permukiman yang
lumrah terjadi di Asia Tenggara pada masa itu. Cikal bakal Pekojan
dapat dianggap sebagai wilayah transisi antar kampung dengan kota;

Gambar 1. Wilayah Pekojan dan
sekitarnya pada peta tahun 1847.
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Gambar 2. Beberapa permukiman yang kini menjadi dari
wilayah administratif Pekojan modern.

Wilayah yang dianggap sebagai Pekojan dalam peta
historis sebenarnya terbatas pada bantaran utara
Kanal Bacharacht, yang sekarang menjadi Jalan
Pekojan Raya. Sebagaimana terlihat di peta tahun 1874

pada Gambar 1, wilayah yang kini dikenal sebagai
Pekojan di dalamnya juga terdapat Kampung Ajer,
Kampung Gatep, dan Pedjagalan. Kampung Ajer
dinamakan berdasarkan saluran-saluran irigasi yang
mengairi lahan di dalamnya. Kampung Gatep diduga
dinamakan berdasarkan pohon Gatep (Inocarpus
fagifer) yang pernah lumrah di Pekojan. Sementara,
Pedjagalan dinamakan demikian karena banyaknya
pejagalan hewan yang membuka usaha di sekitar
wilayah tersebut.
Kepadatan tinggi dan kondisi lingkungan yang
buruk di kota Batavia mendorong Pemerintahan
Kolonial Belanda untuk mencari pusat pemerintahan
baru, dimulai dari arahan Herman Willem Daendels
sekitar tahun 1810. Wilayah Weltevreden di selatan
Batavia, yang kini menjadi wilayah Jakarta Pusat
di sekitar Monas, dipilih sebagai pusat baru Kota
Batavia. Seiring dengan dikembangkannya wilayah
Weltevreden, penduduk Eropa di Batavia lama mulai
pindah ke selatan. Hingga memasuki tahun 1900-an,
kebanyakan warga Eropa telah tinggal di Weltevreden
sementara kota Batavia lama menjadi wilayah yang
kebanyakan dihuni oleh warga non-Eropa.
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antara rawa-rawa sungai Angke di sebelah barat dan
permukiman warga Tionghoa yang padat di timur (kini
menjadi daerah Glodok). Wilayah ini dibatasi oleh kanal
di tiga sisi, kanal Amanus di utara (Amanusgracht,
sekarang Jalan Bandengan Selatan), kanal Bacharachts
(Bacharachtsgracht, sekarang Jalan Pekojan Raya) di
selatan, dan parit dinding kota barat (Stadsbuttengracht,
sekarang Jalan Pejagalan) yang ketiganya dialiri
oleh Sungai Krukut. Wilayah ini dinamakan Pekojan
berdasarkan kelompok etnis pertama yang bermukim di
daerah tersebut: kaum Khoja dari wilayah Gujarat, barat
India. Kedatangan kaum Khoja meninggalkan setidaknya
dua artefak di wilayah Pekojan kontemporer, yakni
Masjid Al-Anshor yang didirikan tahun 1648 dan Masjid
Kampung Baru yang didirikan tahun 1743. Nama Pekojan
terus digunakan dari masa kolonial hingga hari ini meski
pada perkembangannya kaum Khoja tergeser oleh etnis
lain dan komposisi etnis Pekojan berfluktuasi pada abadabad berikutnya.
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Etnisitas
Gambar 3. Potret beberapa warga Arab
di Batavia dari 1800-an. Perlu dicatat,
studio potret Eropa pada masa tersebut
kerap memposekan subjeknya dengan
kostum pilihan agar foto terlihat lebih
“eksotik”. Maka dari itu, apakah ini
memang pakaian sehari-hari warga
Arab Batavia masa itu masih dapat
dipertanyakan.

Semenjak pemberontakan Geger Pecinan yang terjadi pada tahun
1740, pemerintahan Kota Batavia menerapkan peraturan segregasi
yang membatasi percampuran antar etnis untuk “menjaga ketertiban
sosial” masyarakat. Sebagaimana tertuang dalam pasal 163 Indische
Staatsregeling, masyarakat dibagi ke dalam tiga lapis: orang Eropa, asing
Timur, dan pribumi. Sejumlah upaya untuk memisahkan dengan jelas
antar lapisan masyarakat dapat terlihat dari peraturan-peraturan seperti
sistem wilayah berbasis atau kampung berbasis etnis (wijkenstelsel,
diresmikan sekitar tahun 1844) dan surat izin berpindah wilayah
(passenstelsel, diresmikan 1866), meski kadang terdapat pengecualian
untuk warga tertentu. Kelompok Timur asing di Batavia terdiri dari dua
kelompok besar, kaum Muslim Arab dan kaum Tionghoa.
Wilayah Pekojan yang awalnya berkembang secara alamiah dari
permukiman Khoja India ditetapkan oleh Pemerintahan Kolonial sebagai
kampung untuk warga dan pendatang asing Muslim ke depannya.
Pemerintahan Belanda tidak terlalu membedakan antara kaum Khoja
maupun Arab, dan keduanya sering disatukan dalam catatan resmi
Belanda sebagai “Moor” atau “Mahometan” berdasarkan agama Islam
dan asal usul asing mereka. Seiring waktu, pendatang Arab Hadrami
dari wilayah Yemen Selatan semakin memegang peran penting dalam
masyarakat Pekojan, hal ini terlihat misal dari dari pembangunan
Masjid Pekojan (sekarang disebut An-Nawier) oleh pemuka Hadrami
Sayyid Abdullah bin Husein Alaydrus pada tahun 1750. Bertambahnya
pendatang Hadrami di Pekojan pada masa ini juga diikuti oleh
berkurangnya pendatang Khoja karena terputusnya jalur dagang India
akibat pendudukan Inggris. Pada pertengahan tahun 1800-an, kaum Arab
Hadramaut telah menggantikan kaum Khoja sebagai etnis mayoritas di
Pekojan.
Selama abad 19 M, aturan wilayah etnis di Batavia ditegakkan dengan
cukup ketat, sebagaimana sebuah artikel dari Het News van den dag voor
Nederlandsch-Indie, 30 Agustus 1900 yang memberitakan pelanggaran

seorang warga Arab bernama
Said Toha bin Ahmad al Haddad
yang awalnya tinggal di Kampung
Jawa. Ia didenda sebanyak 100
Guilders dan dipindahkan paksa
ke wilayah Pekojan. Namun begitu,
kericuhan antar kampung etnis
kadang masih terjadi, sebagaimana
pernah dilaporkan pada De Tijd,
15 Juni 1887, akan perkelahian
massa Pekojan dengan warga
Tionghoa dari Patoka. Untuk
menjamin keteraturan warga dan
mengkomunikasikan
keinginan
pemerintahan kolonial, perwakilan
dari masing-masing kelompok asing
Timur ditunjuk sebagai pemimpin
warga dan dilantik pemerintahan
Belanda dengan gelar Kapitan.
Tercatat, kapitan Arab pertama
dari wilayah Pekojan Batavia

(masa jabatan 1844-1864) adalah
Sa’id bin Salim Na’um Basalamah,
seorang keturunan Hadramaut
dari Palembang yang nantinya
membiayai pembangunan Masjid
Langgar Tinggi pada tahun 1829.
Pada tahun 1919, peraturan wilayah
etnis dan surat bepergian dihapus
dengan dampak yang signifikan
terhadap demografi Pekojan. Meski
karakteristik kampung etnis masih
terlihat, warga dari berbagai etnis
dapat lebih mudah bergerak dan
bercampur di berbagai bagian kota.
Banyak warga Arab yang awalnya
tinggal di Pekojan berpindah ke
Krukut, Tanah Abang, atau Pasar
Baru untuk sejumlah alasan
seperti menghindari banjir atau
membuka usaha baru. Di wilayah

Pekojan sendiri, warga Tionghoa
dan pribumi mulai bertempat
tinggal atau membuka usaha
di rumah-rumah yang awalnya
dimiliki warga Arab. Maka
seiring waktu lingkungan yang
awalnya dikhususkan sebagai
kampung Arab menjadi wilayah
dengan budaya multietnis yang
lebih bercampur antara Arab,
Tionghoa, dan pribumi. Sebagian
besar foto lingkungan Pekojan
yang tersimpan di arsip institusi
seperti Tropenmuseum dan
KITLV berasal dari periode pasca
segregasi ini, sekitar tahun 19201930-an.
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Gambar 4. Foto arsip wilayah
Pekojan sekitar tahun 1920-1930an.
Pada periode ini, identitas kampung
Arab telah bergeser menjadi wilayah
yang lebih bercampur antar ArabTionghoa-pribumi.
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Sosio Ekonomi Penduduk
dan Tokoh-tokoh
Kanal-kanal yang mengitari wilayah
Pekojan merupakan urat nadi
transportasi dan ekonomi yang
menghubungkan Batavia dengan
Banten dari tahun 1700 hingga
awal tahun 1900. Karena peran
kanal yang penting, pemukim Khoja
dan Arab pertama tumbuh dari
bantaran sungai dan didominasi
oleh para pedagang. Kegiatan
ekonomi terutama berkonsentrasi
di kanal Bacharach di selatan
serta kanal Stads Buttengracht di

timur, sementara kanal Amanus di
utara cenderung lebih sepi. Selain
berdagang, pemukim Arab awal
juga banyak yang bekerja sebagai
pejagal atau jual beli kambing akibat
preferensi kuliner warga sekitar, yang
berimbas pula pada nama wilayah
Pejagalan yang sebelumnya telah
dibahas. Beberapa keturunan dari
pemukim tersebut (meski jumlahnya
terbatas) masih meniti usaha jual
beli kambing di pintu masuk masjid
An-Nawier. Berhubungan dengan
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ini, sebuah jembatan kecil di hadapan Masjid An-Nawier
akrab disebut sebagai “jembatan kambing” oleh warga
sekitar hingga hari ini.
Meski awalnya dihuni oleh pedagang dan penjagal,
memasuki pertengahan 1800-an pendakwah dan ulama
semakin banyak tinggal di Pekojan. Salah satu contohnya
yaitu Sayyid Utsman Bin Aqil bin Abdurrahman bin Ahmad
bin Yahya yang lahir di Pekojan dan nantinya pindah ke
Petamburan. Sayyid Ustman merupakan ulama yang
dihormati dan cukup disegani di wilayah Hindia Belanda
pada dekade 1880-an. Latar belakang pencampuran
etnis di Pekojan membuat ia fasih sejumlah bahasa, dan
sepanjang karirnya ia mencetak berbagai karya dalam
beberapa bahasa melalui percetakan litograf yang ia
didirikan, salah satu yang pertama di Indonesia pada
masa itu. Namun di sisi lain, hal yang lebih kontroversial

Gambar 5. Foto suasana kanal
Bacharachts di Pekojan sekitar
tahun 1920-an.

Gambar 6. Beberapa dokumentasi
keberadaan masyarakat Tionghoa
di Pekojan Raya pada 1900-an awal.

Ketika aturan wilayah etnis dihapus pada tahun 1919, pedagang Arab
yang awalnya bermukim di Pekojan mulai berpindah ke luar Pekojan atau
mengambil profesi lain. Misalnya Abdullah bin Alwi Alatas yang lahir di
Pekojan mampu pindah ke Weltevreden dan mengekspansi bisnisnya hingga
ia dapat membeli rumah Raden Saleh yang sekarang menjadi rumah sakit
Cikini serta rumah yang kini menjadi Museum Tekstil. Sementara itu, Sayyid
Ismail Alatas menjadi bagian dari perwakilan rakyat dalam Dewan Volksraad
periode 1935–1944. Sejumlah ruko di Pekojan pada periode ini diketahui
sudah dijadikan tempat tinggal atau tempat usaha oleh warga Tionghoa,
misal rumah no. 45 di Pekojan Raya yang dihuni Nyonya Yap Proe Nio serta
rumah no. 55-57 yang menjadi usaha percetakan Lie Koen Gan.

Gambar 7. Sekolah Jamiat Kheir
yang bermula di Pekojan beserta
beberapa tokoh pendirinya.

Pada periode yang sama, para warga Arab dan keturunan Arab di Pekojan
aktif melakukan berbagai kegiatan pendidikan yang berkontribusi pada
gerakan nasionalis Indonesia. Sebagai contoh pada tahun 1901, sekolah
Jamiat Kheir didirikan di Masjid Ar-Raudhah Pekojan oleh Sayyid Ali bin
Ahmad Shahab. Meski pemerintahan kolonial berupaya untuk membatasi
gerak mereka, misalnya dengan menunda izin berdiri dan melarang dibukanya
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adalah hubungan Sayyid dengan tokoh kolonial seperti Snouck Hurgronje.
Sebagai anggota penting masyarakat Pekojan, ia menapaki ruang yang
bersilangan antar pendapat warga dan kepentingan kolonial.
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cabang di luar Batavia, Jamiat Kheir diperbolehkan untuk berkegiatan. Pada
perkembangannya, sekolah ini menerima murid seperti KH. Ahmad Dahlan,
HOS Tjokroaminoto, KH. Agus Salim, dan H. Samanhudi yang nantinya akan
mendirikan organisasi nasional mereka masing-masing, yakni Serikat Islam,
Boedi Oetomo, dan Muhammadiyah. Sekolah ini berpindah ke Tanah Abang
pada tahun 1953.
Warga Pekojan lain yang menyumbang pada upaya kemerdekaan Indonesia
adalah Muhammad Asad Shahab, lahir di Pekojan 23 September 1910. Pada
2 September 1945 ia mendirikan kantor berita Arabic Press Board (APB).
Fokus pada “Arab” dalam nama kantor merupakan upaya untuk mengelabui
otoritas agar APB dapat lebih leluasa memberitakan perkembangan gerakan
nasionalis Indonesia di ranah Timur Tengah. Kantor berita ini berkontribusi
menjadi corong bagi Mesir sebagai negara pertama yang mengakui
kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Karena kritiknya akan politik
Soekarno pasca kemerdekaan, APB ditutup pada tahun 60-an dan Shabab
pindah ke Arab Saudi. Ia baru kembali ke Indonesia pada tahun 1980-an.
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Gambar 8. Husein Aidid dan Orkes
Melayu Kenangan yang didirikan
dan berkiprah dari Pekojan.

Pasca kemerdekaan, tercatat pula adanya tokoh Pekojan yang berkiprah
dalam bidang seni musik, yakni Husein bin Alwi Aidid yang kelak menjadi
musisi yang cukup tenar pada tahun 1950-an melalui musik populernya
yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia (RRI). Pada tahun 1947, Aidid
mendirikan Orkes Gambus Al-Ussyaq di Pekojan. Musik yang dibawakan
orkesnya merupakan musik dengan campuran berbagai elemen budaya
yang populer di dunia Melayu, misal elemen musik Timur Tengah seperti
gitar Gambus yang bercampur dengan biola Barat serta lirik Melayu. Musik
Aidid yang memiliki elemen Arab Timur Tengah bisa jadi dipengaruhi oleh
lingkungan Pekojan. Ketika pertama kali disiarkan di RRI, musiknya secara
tidak terduga menerima sambutan baik oleh pendengar Jakarta. Pada tahun
1950, orkesnya berganti nama menjadi Orkes Melayu Kenangan, dan ia terus
menulis lagu untuk pendengar Radio di seluruh Indonesia hingga wafatnya
pada tahun 1965.

Pelestarian Narasi Pekojan Masa Kini

Dalam konteks preservasi fisik bangunan bersejarah
di Pekojan, dapat dilihat adanya ketidakseimbangan
perlakuan di antara beberapa bangunan bersejarah.
Sementara ada beberapa bangunan penting seperti
Masjid Langgar Tinggi, Masjid An-Nawier, Vihara Dewi
Samudra, dan Rumah Keluarga Al Attas yang sudah
direnovasi dan masih dirawat dengan baik hingga
saat ini, namun banyak bangunan lain di antara lokasilokasi tersebut yang berada dalam kondisi terabaikan.
Hal ini disebabkan karena pemahaman terhadap
narasi Pekojan hanya terbatas pada beberapa
tempat tertentu yang masih dilestarikan sehingga
mempersulit pengunjung untuk memahami kawasan
Pekojan dalam kesatuan narasi sejarah yang utuh.

Gambar 9. Pengunjung dari
berbagai wilayah melaksanakan
tradisi berbuka puasa Ramadhan di
Masjid Az-Zawiyah, Pekojan.
Sumber: CNN Media
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Pekojan memiliki narasi sejarah yang sangat kaya,
namun narasi tersebut saat ini masih sangat tersebar,
terpecah-pecah, dan sulit untuk diakses. Meskipun
masih ada tokoh-tokoh dan para sesepuh yang
mengetahui kisah-kisah yang tidak terungkap dalam
sejarah Pekojan, sayangnya tidak semua warga di
Pekojan mengetahui kekayaan sejarah tersebut. Hal
ini disebabkan karena minimnya kesadaran akan
pentingnya nilai sejarah bagi warga Pekojan, ditambah
dengan semakin berkurangnya jumlah warga yang
dapat menjadi sumber informasi mengenai sejarah
Pekojan, baik karena sudah meninggal dunia maupun
berpindah domisili ke kawasan lainnya.
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Gambar 10. Tradisi buka puasa
bersama dengan makanan khas
Pekojan di Masjid An-Nawier.

Di Pekojan, tradisi agama Islam masih sangat kuat
mengakar hingga saat ini dan menjadi salah satu
aspek intangible yang perlu dilestarikan. Kegiatan
pengajian, diskusi, dan forum agama merupakan
budaya yang lekat dalam sejarah Pekojan, karena
banyaknya ulama keturunan Arab yang berdedikasi
untuk mengajar Islam di beberapa masjid di
kawasan Pekojan. Tradisi pengajian tersebut
masih berlangsung hingga saat ini meskipun tidak
lagi diadakan secara reguler. Salah satu tradisi
keagamaan yang rutin dilakukan misalnya pada
malam ke-27 Ramadhan, seluruh keturunan Arab dan
masyarakat dari luar Pekojan (khususnya wilayah
Jabodetabek) akan datang untuk melaksanakan
shalat tarawih berjamaah di Masjid Az-Zawiyah.
Jumlah pengunjung yang datang di waktu tersebut
bisa mencapai jumlah ribuan orang, sehingga jalan-

jalan di Pekojan dipenuhi orang-orang untuk digunakan
sebagai ruang untuk berbuka puasa dan sholat tarawih.
Di samping itu, ada tradisi agama lainnya seperti
tawassul dengan air sumur di Masjid Az-Zawiyah. Para
pengunjung yang melakukan tawassul datang dari
berbagai wilayah dengan membawa keyakinan jika air
sumur tersebut dapat membawa berkah dan menjadi
perantara terkabulnya hajat mereka. Ada pula kegiatan
ziarah kubur yang dilakukan di beberapa makam yang
ada Masjid An-Nawier dan Masjid Al-Anshor yang cukup
populer dalam beberapa tahun terakhir.
Dari sisi tradisi kuliner, ada beberapa makanan khas
Pekojan yang memiliki keterkaitan dengan konteks
sejarah Pekojan di masa lalu sebagai kampung bagi
pendatang bagi orang India dan Arab. Makanan khas

seperti nasi kebuli, lauk kambing, nasi siram kuning,
dll, ada yang dijual sebagai makanan sehari-hari dan
ada juga yang disajikan pada acara-acara khusus di
masjid-masjid. Sayangnya, tidak semua makanan
khas Pekojan tersebut tersedia dan bisa didapatkan
dengan mudah. Bahkan bubur kuning Arab yang
dahulu pernah menjadi makanan khas yang menjadi
tradisi disajikan terutama saat bulan Ramadhan juga
terancam hilang, karena langkanya juru masak yang
masih mengetahui resep dan cara pembuatannya.
Ada beberapa penjual nasi kebuli di berada Pekojan,
namun usaha ini belum berkembang secara masif
yang dapat mengangkat makanan khas tersebut
sebagai salah satu identitas Pekojan. Oleh karena itu,
tradisi kuliner khas Pekojan juga merupakan aspek
yang juga perlu dilestarikan dan dikembangkan ke
depannya.
Ada tradisi kesenian dalam sejarah Pekojan seperti
orkes gambus yang diinisiasi oleh Husein Aidid
(Gambar 8) dan grup rebana. Meskipun grup-grup
kesenian tersebut pernah dikenal tidak hanya
di kalangan warga Pekojan namun juga dalam
lingkup nasional, sayangnya tradisi tersebut tidak
berlanjut hingga saat ini. Hal ini dikarenakan tidak
adanya proses regenerasi serta kurangnya minat
bagi generasi yang lebih muda untuk melestarikan

Pekojan merupakan salah satu kawasan yang masuk
ke dalam agenda wisata Kota Tua Jakarta. Festival
Kampung Arab Pekojan merupakan program yang digelar
pertama kali oleh UPT Kota Tua Jakarta pada tahun
2018 dalam rangka mengembangkan destinasi wisata
berdasarkan karakteristik kawasan di Kota Tua Jakarta.
Ada beberapa kawasan penyangga yang menjadi
bagian dalam kawasan cagar budaya Kota Tua Jakarta
antara lain: Kawasan Fatahillah, Kawasan Pekojan,
Kawasan Pecinan (Glodok), Kawasan Sunda Kelapa
(Kampung Pesisir), dan Kawasan Peremajaan dengan
kawasan inti yaitu Taman Fatahilah. Namun sayangnya
festival ini belum mengakar dalam budaya masyarakat
setempat karena baru dilaksanakan sebanyak dua kali
saja, sehingga perlu penyelenggaraan program secara
lebih reguler melalui konsep yang terintegrasi dengan
kawasan cagar budaya lainnya di Kota Tua Jakarta.
Kegiatan festival dapat membantu mempromosikan
Pekojan sebagai salah satu destinasi wisata kawasan
bersejarah, sekaligus juga mengangkat kembali tradisitradisi yang perlu dilestarikan seperti seni musik dan
makanan khas Pekojan.
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Gambar 11. Festival Kampung Arab
Pekojan 2018 yang diselenggarakan
oleh UPT Kota Tua Jakarta.

tradisi tersebut. Kesenian—dalam hal ini seni musik—
merupakan salah satu aspek intangible dalam sejarah
yang perlu dilestarikan dan bisa memberikan identitas
tertentu bagi kawasan Pekojan.

ANALISIS KAWASAN BERSEJARAHJARAH
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TATA LETAK
Pada peta Situatie Plan Van Batavia pada tahun 1797 (Gambar 12), Pekojan
masih merupakan area hijau dengan beberapa rumah yang ada di pinggir
sungai, dengan Pecinan di area selatan Benteng Batavia. Ketika itu, Kali
Besar masih digunakan sebagai jalur perdagangan sehingga Batavia
memiliki beberapa pelabuhan dan pasar di dalam benteng. Pekojan
dan area dalam benteng juga dihubungkan oleh sebuah pelabuhan,
Utrechtse Poort, yang kini sudah tidak berbekas. Sebagian besar pasar
tersebar di dalam benteng dan berada dekat dengan sungai. Pasar
dibagi sesuai dengan komoditas yang dijual seperti yang terlihat pada
peta Batavia Kasteel pada tahun 1780 (Gambar 13), contohnya pasar
kayu (houtmarkt) dan pasar ikan (visch markt). Pasar bambu (bamboese
markt) adalah satu-satunya pasar yang berada di area Pekojan, meski
kini sudah tidak terlihat jejaknya. Karena relasinya dengan benteng
Batavia, area Pekojan yang lebih dulu berkembang yaitu pada sisi Barat,
yang kini menjadi Jalan Pejagalan Raya.
Pada abad 19 (lihat Gambar 14) pemerintah Belanda melakukan
ekspansi ke selatan dan memindahkan pelabuhan utama ke arah
timur di Tanjung Priok. Selain itu, mulai dibangun juga jalur kereta api
dan Stasiun Batavia (Stasiun Jakarta Kota sekarang), seiring dengan
diruntuhkannya benteng Batavia. Pada awal abad 20, pembangunan
jalur kereta api diperluas termasuk dengan jalur di sebelah barat yang
melewati area Pekojan (Gambar 15). Jalur yang melewati Pekojan
adalah kereta barang yang kini sudah dibongkar, namun tidak diketahui
pasti kapan jalur ini berhenti beroperasi. Bekas jalur kereta barang
tersebut kini dipenuhi oleh permukiman, dan menurut keterangan warga
setempat, lahan milik PT. PJKA ini sudah diputihkan oleh pemerintah
dalam beberapa tahun terakhir.
Selain pembangunan rel kereta, tata wilayah Pekojan juga dibentuk oleh
saluran-saluran irigasi dalam kawasan. Pada tahun 1914, kanal-kanal
irigasi tersebut ditutup dan dijadikan jalan (lihat Gambar 18). Perubahan
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Gambar 13. Batavia Kasteel, 1780.
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Gambar 12. Situatie Plan van
Batavia 1797.
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Gambar 14. Batavia pada tahun 1874.
Gambar 15. Batavia pada tahun 1909.

ini direncanakan oleh pemerintah Belanda untuk meningkatkan kualitas
kesehatan dan sanitasi pada permukiman setempat ketika terjadi
pandemi kolera di antara tahun 1900 hingga 1913. Karena penutupan
kanal tersebut, area perkebunan di Pekojan berganti menjadi blok
permukiman seperti tampak pada Gambar 19.
Setelah fungsi pelabuhan dipindah dan benteng Batavia dihancurkan,
pelabuhan-pelabuhan di Kali Besar turut berhenti berfungsi. Pelabuhan
Pintu Besar dan Pintu Kecil diabadikan menjadi nama jalan yang
kemudian menghubungkan Pekojan ke Kali Besar hingga Molenvliet
atau kini jalan Gajah Mada dan Hayam Wuruk (Gambar 16). Selain itu,
jalur kereta penumpang dibangun di utara Pekojan yang berujung di
Stasiun Jakarta Kota (Gambar 17), yang hingga kini masih beroperasi.
Jalur kereta ini menjadi batas wilayah administrasi antara Kecamatan
Tambora dengan Kecamatan Penjaringan.
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Gambar 17. Batavia Plan, periode 1930-1945.
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Gambar 16. Perubahan layout pekojan pada tahun
1914.
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Hingga pertengahan abad ke-20, Pekojan terhubung dengan area Kali
Besar melalui jalan Pintu Kecil, serta dengan Jembatan Lima dan
Pantjoran melalui beberapa jembatan, termasuk Jembatan Kambing.
Kali Besar yang sekarang bernama Kota Tua, menjadi area perkantoran
yang berkembang. Pasar-pasar yang semula sporadis, kini menjadi area
perniagaan yang menjalar dari Pantjoran ke selatan (Jembatan Lima dan
Glodok). Berdasarkan Rencana Induk Kota Tua Jakarta, Kawasan Cagar
Budaya Kota Tua dibagi menjadi 5 (lima) zona, yaitu: kawasan Sunda
Kelapa, kawasan Fatahillah, kawasan Pecinan, kawasan Pekojan, dan
kawasan Peremajaan. Luasan area Kota Tua Jakarta mencakup kelima
zona tersebut ialah ± 846 dengan luas zona 4 adalah 49 ha. Zona 4 ini
terletak di sebelah barat kota Batavia yaitu kelurahan Pekojan. Untuk
rencana revitalisasi kali ini direncanakan dengan luasan 49 ha dengan
cakupan zona 4 yaitu sekitar kelurahan Pekojan.

Gambar 18. Penggalan peta Batavia,
1930-1945. Sumber: Leiden University
Digital Library

Gambar 19. Area Perkantoran di Kali
Besar, 1940.
Gambar 20. Area Pertokoan di
Pantjoran, 1936.
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Gambar 21. Peta lokasi flyover di
kawasan Pekojan.
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Pada tahun 1988, flyover Pasar Pagi dibangun dengan
menghubungkan Jembatan Lima dengan Kota Tua.
Sayangnya, flyover ini bukan hanya memutus akses
langsung dari Pekojan ke Pantjoran, tetapi juga
mempersempit jalan di sepanjang Jalan Pasar Pagi.
Pada dekade-dekade berikutnya, ada tiga flyover lagi
yang dibangun di dalam dan sekitar Pekojan, yakni
Jalan Lingkar Dalam (1992) di utara, flyover Bandengan
(2009-2011) di Jalan Bandengan Selatan dan flyover
Tubagus Angke (2009-2011) di selatan. Pembangunan
flyover membuat Pekojan menjadi area yang strategis
dalam skala kota, namun di skala kawasan, Pekojan
yang semula terhubung dengan Kali Besar, Pantjoran,
dan Jembatan Lima kini menjadi terisolasi.
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Pada gambar 23 menunjukan bahwa area Pekojan saat ini didominasi
dengan fungsi hunian. Area hunian yang memiliki fungsi lain seperti gudang
dan pertokoan sebagian besar berada di pinggir jalan besar. Selain itu, pada
tata letak eksisting Pekojan, tempat-tempat ibadah yang menjadi bagian dari
cerita sejarah di Pekojan juga masih ada dan digunakan hingga sekarang,
dan lokasinya berdekatan dengan sungai atau kanal. Ini disebabkan karena
sungai merupakan sarana transportasi utama sebelum kendaraan darat
lazim digunakan.
Berdasarkan sejarah perkembangannya, Pekojan dapat dikatakan tumbuh
secara organik. Karenanya, berdasarkan hasil observasi, tata bangunan
dan jalan di Pekojan tidak beraturan. Meski dikelilingi jalan arteri utama
dan arteri sekunder, Pekojan didominasi jalan-jalan kecil, mulai dari jalan
dengn lebar 6 meter hingga 1 meter sehingga banyak jalan di Pekojan yang
ditujukan untuk kendaraan satu arah atau hanya dapat dilalui kendaraan
roda dua. Masih banyak pula gang di Pekojan yang belum bernama dan
tercatat dalam peta, sehingga navigasi di Pekojan menjadi sulit bagi
pengunjung dari luar Pekojan. Keterbatasan infrastruktur juga menjadi

Gambar 22. Tata letak dan zonasi
eksisting di Pekojan.
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Gambar 23. Peta hierarki jalan dan lokasi kantong parkir.
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Gambar 24. Peta lokasi parkir dan jalur pedestrian.

kendala karena di Pekojan terdapat banyak pergudangan dan aktivitas
logistik mengakibatkan banyaknya kendaraan besar di jalan yang sempit.
Berdasarkan hasil survey, Pekojan memiliki jalur pedestrian dan lahan
parkir yang minim. Kebanyakan rumah di Pekojan tidak memiliki garasi,
dan hanya satu dari empat kantong parkir yang ditujukan untuk umum.
Sebagian warga yang memiliki garasi besar di rumah menyewakannya
ke rumah-rumah yang tidak memiliki garasi. Sedangkan sebagian lainnya
memarkirkan kendaraan di bahu jalan. Dengan kondisi demikian, kondisi
jalan semakin tidak nyaman bagi pedestrian.
Sebagian besar bangunan di Pekojan memiliki rata-rata ketinggian 3-4
lantai untuk pertokoan dan pergudangan, serta 2-3 lantai untuk hunian.
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Gambar 25. Peta ketinggian
bangunan eksisting.
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Kondisi ini mengakibatkan beberapa hal. Pertama, wajah Pekojan
dan skyline lanskapnya terhalang oleh jajaran pertokoan. Kedua,
peninggian bangunan beresiko menutupi bangunan bersejarah.
Ketiga, rumah dan jalan di gang-gang kecil akan terhalang dari sinar
matahari.
Selain itu dari segi tata letak, Pekojan memiliki beberapa titik
kemacetan seperti yang terlihat pada bulatan merah di Gambar 26.
Kemacetan itu juga berhubungan dengan banyaknya warehouse
dan pertokoan di sekitar jalan yang melakukan aktivitas bongkar
muat barang sehingga banyak truk-truk yang menghalangi jalan.
Seperti yang sudah dibahas sebelumnya bahwa sebagian besar
jalan yang ada di Pekojan cenderung sempit dan hanya bisa dilalui
2 mobil dengan lebar 5-10 meter ditambah dengan adanya truk
dan aktivitas bongkar muat barang menyebabkan kemacetan
di kawasan tersebut. Kemacetan juga terjadi karena banyaknya
persimpangan dan perubahan jalan dari jalan besar ke jalan yang
lebih sempit.
Kotak kuning pada Gambar 26 menunjukkan lokasi restoran dan
pusat kuliner di Pekojan. Sesuai sejarahnya, Pekojan memiliki
berbagai macam kuliner yang dibawa dari penduduk mereka yang
multietnis mulai dari makanan Arab, Betawi, Tionghoa, dan lainnya.
Tetapi hal tersebut tidak terlihat sama sekali karena kuliner yang
cenderung dijual merupakan kuliner Jawa atau masakan Padang,
sedangkan masakan yang menunjukkan identitas Pekojan tidak
muncul sama sekali. Hal ini perlu diperhatikan kembali untuk
perkembangan Pekojan agar memperkuat identitas kawasan ke
depannya.

Gambar 26. Peta kemacetan dan
persebaran kuliner di Pekojan.
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Melihat kondisi geografisnya berdasarkan pernyataan
diatas, Pekojan memiliki ciri khas tipologi bangunan
yang mengarah pada bangunan Cina, selain tentunya
tipologi bangunan Arab yang merupakan wajah asli dari
Pekojan. Namun, bukan hanya dua tipe bangunan itu
yang mendominasi, adanya pendatang dari India bagian
selatan juga menambah kekayaan tipologi bangunan
di Pekojan. Tipe bangunan dari India ini lebih dikenal
dengan gaya bangunan Moor. Tidak hanya itu, dengan
dibukanya politik Wijkenstelsel yang memungkinkan

masyarakat Pekojan berpindah tempat tinggal tanpa
menggunakan dokumen paspor menyebabkan
masuknya tipe bangunan lokal yaitu Betawi yang
tercermin dari beberapa bangunan hunian rumah
yang dibangun pasca 1900-an.
Typology/tipologi sendiri berasal dari perkembangan
kata type dalam teori arsitektural. Rafael Moneo
(1978) mendefinisikan type sebagai struktur inheren
dan tatanan formal yang membawa objek arsitektural
untuk dapat dikelompokkan bersama, dibedakan
dan diulang kembali. Melanjutkan definisi tentang
type, bagi Giulio Carlo Argan (1978) type lebih pada
sebuah prinsip yang memungkinkan adanya variasi,
bukan merupakan sebuah himpunan entitas yang
tetap. Adanya kemungkinan variasi ini menunjukkan
kemungkinan adanya representasi sebuah budaya
yang menurut Alan Colquhoun (1978) dapat
menunjukkan arti sebenarnya dari sebuah kondisi
arsitektural masa lalu melalui instrumen memori
budaya. Ini yang mendasari Colquhoun (1978)
melihat tipologi dapat digunakan sebagai metode
untuk melihat transformasi masa lalu. Klasifikasi
dasar dari kegunaan bangunan sebagai sebuah
bangunan ibadah, bangunan sekuler, bangunan
rumah tinggal, dan benteng menurut Adrian Forty
(2004) sudah jamak digunakan dalam sistem
pengklasifikasian sejak zaman dahulu. Untuk itu di
Pekojan ini, pembahasan juga akan dibagi ke dalam
pembagian tipologi rumah tinggal, bangunan ibadah,
dan perkembangannya saat ini.
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Pekojan hari ini merupakan bagian yang tak terpisahkan
dari Kota Tua Jakarta. Berdasarkan Rencana Induk
Kota Tua Jakarta, Kawasan Cagar Budaya Kota Tua
dibagi menjadi 5 (lima) zona, yaitu: kawasan Sunda
Kelapa, kawasan Fatahillah, kawasan Pecinan, kawasan
Pekojan, dan kawasan Peremajaan. Luasan area Kota
Tua Jakarta mencakup kelima zona tersebut adalah ±
846 dengan luas zona 4 adalah 49 ha. Zona 4 ini terletak
di sebelah barat Kota Batavia yaitu kelurahan Pekojan.
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 36/2014
tentang Rencana Induk Kawasan Kota Tua Jakarta,
juga menguatkan Rencana Induk kota. Sebagaimana
tertuang pada pasal 7 tentang Area Pengendalian,
disebutkan area pengendalian dibagi menjadi dua,
yaitu di dalam tembok dan di luar tembok. Pembagian
ini berdasarkan morfologi kota Batavia masa lalu
berdasarkan historiografi yang ada. Pada pasal 9 ayat
3 disebutkan kembali Pekojan masuk ke dalam area
luar tembok bersama dengan Pecinan, Luar Batang, dan
Taman Arkeologi Onrust.
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Gambar 27. Masjid Al-Anshor (awal
abad ke-20). Sumber : Collectie
Tropenmuseum
Gambar 28. Masjid Al-Anshor lama
dan baru tampak atas (2021).
Sumber : Dokumen Pribadi

Bangunan Ibadah
Masjid Al-Anshor (1648 M)
Nama masjid ‘Al-Anshor’ yang berasal dari bahasa Arab yang berarti
‘pendatang’ merupakan salah satu masjid tertua yang pertama kali
dibangun oleh para penghuni pertama Kampung Pekojan, yaitu kaum
Moor atau sering disebut kaum Khoja yang merupakan pendatang dari
Gujarat-India. Tujuan kaum Khoja membangun Masjid Al-Anshor ini yaitu
untuk menandakan keberadaan komunitas muslim di Pekojan. Walaupun
keberadaan komunitas Koja tidak berlangsung lama di Pekojan, namun AlAnshor masih tetap berdiri hingga saat ini. Keberadaan masjid ini terletak
di gang kecil bernama Pengukiran II atau Gang Koja. Berdasarkan data
yang kami kumpulkan, Al-Anshor sudah mengalami beberapa kali renovasi,
tahun 1955 M masjid ditinggikan oleh masyarakat karena posisi masjid
lebih rendah dari tanah di sekitarnya. Pada tahun 1973, terdapat perbaikan
untuk bagian masjid yang rusak serta penambahan ruang serambi di
bagian depan masjid. Pada tahun 1981/1982 M, masjid kembali dipugar
oleh pemerintah DKI Jakarta dan mengalami beberapa perubahan struktur
bangunan tanpa menghilangkan otentisitas dari bentuk aslinya.
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Kondisi Masjid Al-Anshor dapat dikatakan cukup memprihatinkan, dengan
mempertimbangkan bahwa bangunan ini merupakan salah satu situs
bersejarah di Kota Jakarta, bangunan ini tidak mendapatkan perhatian
yang seharusnya. Padatnya pemukiman yang berkembang di sekitar lokasi
masjid, membuat masjid ini tertutupi oleh rumah-rumah di sekitarnya,
dan cukup dipersulit dengan akses menuju masjid yang harus melewati
gang kecil dan hanya dapat dilalui oleh pejalan kaki. Namun kesulitan
akses ini tidak menutupi kemungkinan untuk dilakukan renovasi guna
mempertahankan keberlangsungan masjid, karena untuk saat ini terdapat
penambahan pembangunan gedung baru untuk Masjid Al-Anshor yang
ditempatkan di sebelah bangunan lamanya dan tetap menyesuaikan
dengan tipologi bangunan sebelumnya. Dikarenakan masjid Al-Anshor yang
merupakan masjid pertama di Kampung Pekojan, maka bentuk bangunan
masjid ini menjadi acuan pembangunan bangunan masjid setelahnya yaitu
Masjid Jami Kampung Baru (1743 M).
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Gambar 29. Interior Masjid Al Anshor
(2021) Sumber : Dokumen Pribadi
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Gambar 30. Masjid Jami Kampung
Baru. Sumber : Usman, 2019
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Masjid Jami Kampung Baru (1743 M)
Jami Kampung Baru merupakan masjid kedua yang dibangun
pada tahun 1744 hingga 1748 oleh saudagar muslim dari India,
Syeikh Abu Bakar. Pembangunannya didasarkan kepada latar
belakang ekonomi di Batavia, karena membutuhkan tempat
yang lebih luas dari Al-Anshor sehingga untuk memperluas
kesempatan dagang bagi pedagang Eropa di Batavia pada
saat itu maka pembangunan Masjid Jami Kampung Baru
dilaksanakan. Tipologi bangunan masjid ini sendiri sama
seperti Masjid Al-Anshor karena memang dibangun oleh
penduduk muslim Moor pada saat itu. Masjid Jami Kampung
Baru sekarang masih berdiri kokoh, tentunya dengan berbagai
macam renovasi yang dilakukan. Untuk saat ini, renovasi
sedang dilakukan dengan penambahan bangunan di samping
masjid tersebut untuk kepentingan fungsional yang sama.
Tapi perlakuan untuk bangunan baru ini cukup berbeda dengan
bentuk bangunan yang dibangun dengan langgam modern
yang kontras dengan tipologi masjid Jami Kampung Baru yang
sudah ada.

Gambar 31. Masjid Jami Kampung Baru (2021).
Sumber : Dokumen Pribadi
Gambar 32. Interior Masjid Jami Kampung Baru
(2021). Sumber : Dokumen Pribadi

Masjid Jami An-Nawier (1760 M)
Melihat tahun pembangunan Masjid Jami An-Nawier pada tahun 1760
M yang berjarak cukup jauh dengan masjid Jami Kampung Baru seakan
sebagai pertanda masuknya etnis Hadrami dari Hadramaut, Yaman
Selatan ke Kampung Pekojan menggantikan kaum Khoja yang sebelumnya
menempati Pekojan melalui peran dari perdagangan dan penyebaran
agama. Pembangunan masjid ini dilakukan oleh seorang pemuka Hadrami,
Sayyid Abdullah bin Husein Alaydrus. Dengan adanya Masjid Jami AnNawier atau sering disebut Masjid Pekojan ini meningkatkan populasi
Hadrami di Pekojan yang walaupun jumlahnya tidak sebanyak komunitas
muslim Khoja, namun pengaruh dan peran akan keagamaan yang dibawanya
menggeser komunitas Khoja sehingga berakibat keluarnya kaum Koja dari
kampung Pekojan. Karena pengaruh dari negara yang berbeda, tipologi
masjid ini lebih terdapat sentuhan Timur Tengah yang dipadukan dengan
gaya Tionghoa, Eropa, dan Jawa.

Gambar 33. Masjid Jami An-Nawier.
Sumber : Tropenmuseum
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Saat ini Masjid Jami An-Nawier merupakan masjid terbesar dan tertua
di Jakarta Barat yang mampu menampung sekitar 2000 jamaah. Tidak
seperti masjid pada umumnya, An-Nawier yang bermakna ‘Cahaya’ ini
tidak mempunyai kubah seperti pada masjid di Timur Tengah dan juga
terdapat sentuhan ornamen Tionghoa dan Jawa pada fasad bangunan.
Perpaduan antara beberapa sentuhan budaya ini dikarenakan keterlibatan
dari kontraktor yang berasal dari Tiongohoa dan Moor di Batavia. Hal unik
dari masjid ini ada pada interiornya yang mengacu kepada angka-angka
pada agama Islam, seperti 33 tiang penyanggah putih, jumlah tersebut
sesuai jumlah dzikir yang biasa dibaca umat Islam setelah selesai
shalat. Tujuh belas tiang pada ruang serambi melambangkan jumlah
rakaat dalam shalat. Lima pintu dari arah barat ke timur melambangkan
rukun Islam. Enam jendela pada bagian selatan melambangkan rukun
Iman. Secara keseluruhan, tiang penopang masjid ini terdiri dari 99 pilar
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yang melambangkan Asmaul Husna (nama baik milik Allah SWT). Selain
keunikan dalam interior, masjid ini mempunyai menara dengan tinggi 17
meter yang dahulunya berfungsi untuk mengumandangkan azan.
Pemugaran Masjid Jami An-Nawier sudah dilakukan beberapa kali. Pada
tahun 1825-1830 M, Habib Usman Bin Yahya seorang ulama, bersama
Syeikh Imam Nawawi Al Bantani memperluas masjid dan memperbaiki
arah kiblat yang ternyata keliru. Pada tahun 1970-1971, Dinas Museum
dan Sejarah DKI Jakarta memasang porselen di beberapa bagian
masjid, dinding, tempat wudhu dan tiang penopang masjid. Dilanjutkan
pada tahun 1991- 1992 M oleh Proyek Pelestarian dan Pemanfaatan
Peninggalan Sejarah kota Jakarta yang memasang tegel pada serambi
Timur dan Utara, serta pemugaran kolam. Saat ini, pemugaran dilanjutkan
dengan memasang marmer di lantai dan dinding masjid yang dilakukan
oleh pengurus masjid.

Gambar 34. Pintu Masuk Masjid Jami
An-Nawier (2021) Sumber: Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan
Gambar 35. Interior Masjid Masjid Jami
An-Nawier (2021) Sumber : Dokumen
Pribadi

Masjid Ar-Raudoh (1770 M)

Gambar 36. Masjid Ar Raudoh
(2021) Sumber: Usman, 2019
Gambar 37. Interior Masjid
Ar Raudoh (2021) Sumber:
Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan
Gambar 38. Sumber Air Masjid Ar
Raudoh (2021) Sumber: Dokumen
Pribadi

Masjid Ar-Raudoh merupakan salah satu masjid peninggalan saudagar
Arab dari Hadramaut. Dibangun pada tahun 1770 M, masjid ini merupakan
tempat berkumpulnya pemuda Islam saat itu untuk membentuk sebuah
organisasi atau perkumpulan yang disebut Jamiat Kheir, dari perkumpulan
ini melahirkan tokoh Nasional pergerakan perjuangan kemerdekaan dan
pencetus berdirinya organisasi Boedi Oetomo. Bentuk Masjid Ar-Raudoh
tidak seperti masjid pada umumnya, dengan bentuk memanjang seperti
rumah pada umumnya. Masjid ini terletak di gang kecil bernama Masjid
Pekojan I. Tidak banyak perubahan dari segi struktur atau bentuk bangunan
yang terjadi di Masjid Ar-Raudoh sampai saat ini. Dengan sentuhan
warna hijau dan putih, masjid ini masih berdiri kokoh dan masih terjaga
keasliannya. Pada bagian dalam masjid, terdapat kolam untuk mengambil
air wudhu dan sumur yang tidak pernah kering, dan ini dapat dimanfaatkan
warga untuk memenuhi kebutuhan air. Namun saat ini masjid ini beralih
fungsi sebagai tempat ibadah dan mengaji khusus untuk perempuan.
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Gambar 39. Mushola Az-Zawiyah (2019).
Sumber: Encyclopedia Jakarta
Gambar 40. Mushola Az-Zawiyah (2019).
Sumber: Encyclopedia Jakarta

Gambar 41. Interior Mushola
Az-Zawiyah (2019). Sumber :
Dokumen Pribadi

Mushola Az-Zawiyah (1812 M)
Mushola Az-Zawiyah yang terletak
di Jalan Pengukiran Raya, didirikan
pada tahun 1812 M oleh Sayyid
Ahmad bin Hamzah Al Attas
yang merupakan seorang ulama
besar asal Hadramaut. Sebelum
berbentuk mushola yang kita lihat
seperti
sekarang,
Az-Zawiyah
hanya berupa surau/langgar kecil.
Bentuk mushola yang ada sekarang
ini bukan merupakan bentuk asli
dari Az-Zawiyah. Bangunan ini
sempat hancur seluruh bagiannya

karena bencana. Pembangunan
kembali dilakukan oleh Sayyid
Ahmad bin Hamzah Alatas yang
selain membangun mushola ini
juga menambah bangunan dua
lantai yang berada di belakang
mushola yang dikhususkan
untuk Yayasan Wakaf Zawiyyah.
Perbaikan yang dilakukan di AzZawiyah sekarang dilakukan
oleh pengurus mushola namun
dengan tujuan memperluas dan
menambah fasilitas pengajian

yang semakin lama terus mengalami
penambahan jamaah. Bangunan
mushola yang terkesan modern
ini, saat ini diperuntukkan untuk
pelaksanaan sholat lima waktu
seperti biasa namun tidak untuk
sholat Jumat. Selain itu khususnya
pada bulan Ramadhan, mushola ini
menjadi tempat berkunjung jamaah
setiap malam ke 27 Ramadhan
untuk melaksanakan buka puasa
bersama, sholat tarawih berjamaah,
dan khatam Qur’an.

Masjid Langgar Tinggi (1830 M)
Gambar 42. Masjid Langgar
Tinggi (1949). Sumber: Collectie
Tropenmuseum
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Gambar 43. Masjid Langgar Tinggi
(2021). Sumber: Dokumen Pribadi

Gambar 44. Interior Masjid Langgar
Tinggi (2021). Sumber: Dokumen
Pribadi
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Masjid Langgar Tinggi merupakan salah satu landmark yang dapat
langsung teridentifikasi apabila berkunjung ke Pekojan. Bangunan ini
menjadi salah satu jejak peninggalan Hadrami tahun 1830. Dibangun
oleh seorang kapiten Arab bernama Syeikh Said Naum, lokasi Langgar
Tinggi ini bisa dibilang cukup strategis. Terletak bersebelahan
dengan kanal yang berfungsi sebagai jalur transportasi perdagangan,
sehingga Langgar Tinggi kerap kali dijadikan tempat beristirahat dan
menunaikan sholat bagi pedagang yang hilir mudik. Sebelum menjadi
masjid, Langgar Tinggi merupakan tempat beristirahat untuk penduduk
sekitar. Pada saat itu karena ukuran masjid ini terbilang cukup luas
maka dimanfaatkan untuk aktivitas keagamaan; lantai atas dijadikan
tempat sholat sedangkan lantai dasar diadakan kegiatan pendidikan
keagamaan. Namun untuk saat ini, kegunaan Langgar Tinggi berubah,
sama seperti Masjid Az-Zawiyah, masjid ini tidak lagi digunakan untuk
sholat jumat, dan lantai dasar beralih fungsi sebagai tempat tinggal dan
kios berjualan yang disewa oleh penduduk lokal. Masjid Langgar Tinggi
ini dirancang dengan perpaduan gaya Eropa, Tionghoa, Jawa, dan India.
Pilar batu, anjung masuk, dan kasau tengah pada kuda-kuda kerangka
atap merupakan representasi gaya Eropa, sedangkan penyangga rangka
balok luar memadukan unsur Tionghoa dan bagian interior terdapat
sentuhan unsur Jawa dan India.
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Gambar 45. Vihara Dewi Samudra
(2019). Sumber: wihara.org
Gambar 46. Vihara Padi Lapa (2021).
Sumber: Dokumen Pribadi
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Vihara Dewi Samudra (1784 M) & Vihara Padi Lapa (1982 M)
Selain komunitas Arab dan India yang masuk ke wilayah Pekojan,
masuknya komunitas Tionghoa termasuk salah satu yang berpengaruh
terhadap keberagaman etnis dan perkembangan Pekojan. Melalui jalur
perdagangan, komunitas Tionghoa dan Arab sering kali bekerja sama dan
berpengaruh kepada kawasan tempat tinggal yang letaknya berdampingan.
Pembangunan dua vihara menjadi tanda keberadaan komunitas Tionghoa
di Pekojan, meskipun dibangun di waktu yang berbeda. Pertama, Vihara
Dewi Samudra dengan nama asli 天后宮 Tiān hòugōng pada tahun 1784
yang awalnya merupakan bangunan pribadi milik keluarga “Lim”, namun
akhirnya diputuskan untuk dibuka untuk umum. Kedua, Vihara Padi
Lapa dengan nama asli 油米廟 Yóu Mǐ Miào didirikan pada tahun 1982
oleh pengusaha Hakka. Pembangunan kedua vihara ini sebagai sarana
melakukan kongsi dagang, dan menurut kepercayaan Tionghoa, vihara ini
ditujukan untuk menghormati dewa dagang. Karena vihara menjadi tempat
berkumpul, maka lingkungannya sering kali dijadikan tempat pertemuan
untuk membahas rencana bisnis. Tipologi vihara yang dibangun di Pekojan
sama dengan arsitektur Tionghoa yang didominasi oleh warna merah dan
emas, serta ukiran yang menggambarkan simbol-simbol tertentu.

Rumah Tinggal
Tipologi rumah tinggal di Pekojan secara garis besar
dibagi menjadi enam jenis, yang pertama adalah rumah
tinggal bergaya Tionghoa, Moor atau India, Betawi,
rumah susun, rumah informal dan rumah dengan gaya
modern atau yang dibangun dalam waktu baru-baru
ini. Secara ketinggian bangunan, selain rumah susun
semuanya berkisar antara satu sampai tiga lantai.
Rumah susun yang terletak di sebelah flyover di bagian
selatan Pekojan sendiri mempunyai ketinggian empat
lantai.
Pada jenis pertama yang disebutkan gaya Tionghoa
ini sebenarnya adalah gambaran dari gaya arsitektur
Indische yang berkembang pada era abad 18-19. Ciri
fisik yang sangat dikenali dari pengaruh Tionghoa
di bangunan jenis ini terletak pada bentuk atap dan
dekorasinya. Bentuk Indische juga dicirikan pada
adanya teras bangunan yang menggambarkan
penyesuaian pada tipe bangunan tropis di Indonesia.

Namun, ada juga sebagian bangunan rumah tinggal
yang ada di Pekojan menggambarkan era bangunan
arsitektur transisi yang dibangun pada awal abad
ke-20. Ciri fisik bangunan ini adalah adanya lubang
angin tepat di bawah teritisan atap sebagai respon
dari pengelolaan iklim mikro daerah tropis dalam
bangunan rumah tinggal.
Jenis kedua adalah rumah Moor atau India bagian
selatan, saat ini keadaan fisik rumah Moor yang
paling baik dan mudah dikenali ada di sebelah
selatan Mushola Az-Zawiyah. Rumah ini adalah milik
keluarga Habib Muhammad Al Jufri yang beralamat
di Jalan Masjid Pekojan Gg. 1 No. 1 RW .01 Kelurahan
Pekojan. Ciri fisik yang ada di bangunan ini adalah
atap perisai dengan bagian depan atap pelana yang
terpotong. Hiasan dinding di bagian fasad depan
dan bentuk kolom juga mengindikasikan gaya Moor
yang jelas.
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Gambar 47. Rumah di Jalan Masjid Pekojan 1 Gang 5.
Gambar 48. Rumah deret di sepanjang Jalan Masjid Pekojan 1
Gang 3. Sumber: Dokumen Pribadi
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Gambar 49. Rumah keluarga Habib Muhammad Al Jufri, Jalan Masjid Pekojan Gang 1.
Gambar 50. Rumah keluarga Habib Abdurrahman Al-Athas, Jalan Pengukiran Raya.
Sumber: Usman, 2019
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Jenis ketiga adalah rumah Betawi yang merupakan budaya lokal dari
Indonesia. Salah satu rumah Betawi yang masih terawat dengan baik
sebagai contoh adalah milik keluarga Habib Abdurrahman Al Athas di
Jalan Pengukiran Raya RW. 01 Kelurahan Pekojan. Teras yang luas, jendela
krepyak yang simetris di kanan dan kiri, serta pintu utama di bagian tengah
menjadi ciri yang terlihat cukup jelas. Dekorasi gigi balang dan hiasan railing
depan menguatkan visualnya sebagai rumah Betawi.
Jenis keempat adalah rumah susun yang dibangun pada era Gubernur
Ali Sadikin. Sebenarnya bangunan rumah susun ini adalah tanah bekas
pemakaman yang dibangun oleh salah satu Kapiten Arab Syekh Said Naum.
Rumah susun ini mempunyai ketinggian empat lantai dan dibangun secara
fungsional tanpa menghadirkan suatu gaya arsitektural yang signifikan.
Rumah susun menurut Jusuf Kalla pada tahun 2012 merupakan suatu
kebutuhan vital untuk masyarakat Pekojan, karena padatnya penduduk
serta adanya kebakaran yang terjadi di tahun tersebut menyebabkan
banyak keluarga kehilangan rumah tinggal.
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Gambar 51. Rumah susun empat lantai di Pekojan.
Gambar 52. Rumah-rumah di ruas gang kecil di Pekojan.
Sumber: Dokumen Pribadi

Yang kelima dan keenam adalah rumah informal dan rumah modern yang
dibangun baru-baru ini. Rumah informal dibangun di gang-gang kecil selebar
dua meter yang hanya bisa dilalui motor roda dua. Bahan bangunan yang
digunakan adalah kayu, triplek, dan atap seng, sebagai sebuah respon
terhadap kondisi rawan bencana karena letaknya yang sangat berdempetan.
Selain itu, ada banyak rumah modern yang dibangun di area Pekojan dengan
berbagai gaya bangunan, baik minimalis, klasik, dan yang lainnya. Secara
peraturan memang pembangunan ini tidak melanggar aturan karena Pekojan
walaupun dikategorikan sebagai zona 4 dalam kawasan Kota Tua tetapi
belum ada aturan yang mengharuskan rumah tinggal harus dibangun dengan
gaya tertentu untuk mempertahankan nilai memori dari kawasan Pekojan.

Ruko
Terletak di bagian tenggara Pekojan,
pendatang
Tionghoa
awalnya
bermukim di wilayah tersendiri sejak
abad ke-17 M. Akan tetapi, setelah
peraturan segregasi ini dihapuskan
pada tahun 1919, masyarakat
Tionghoa
mulai
menempati
wilayah Pekojan meski masih
berkelompok di satu area, yaitu di
sepanjang Jalan Pekojan Raya.
Hal ini menjelaskan jejak sejarah
pemukiman warga Tionghoa yang
berada di Pekojan yang kebanyakan
mulai berdatangan dan bermukim
sejak abad ke-20 M.

Jalan Pekojan Raya awalnya
didominasi oleh deretan rumahrumah toko dengan tinggi
satu hingga dua lantai yang
dibangun dan digunakan oleh
pendatang Tionghoa. Diapit
oleh dua masjid, deretan rumah
toko ini berseberangan dengan
lokasi Masjid Langgar Tinggi
di ujung timur jalan serta
juga bersebelahan langsung
dengan
Masjid
An-Nawier
yang berada di ujung baratnya.
Dua belas rumah toko yang
berlanggam Cina di ruas jalan

ini termasuk dalam enam belas (16)
bangunan bersejarah di Pekojan
yang dilindungi berdasarkan SK
Gubernur DKI Jakarta No. 475
tahun 1993, bersama dengan
masjid-masjid tua dan bangunanbangunan cagar budaya bersejarah
lainnya. Sebelumnya, Pemerintah
Daerah Provinsi DKI Jakarta juga
telah mengeluarkan SK Gubernur
KDK Jakarta No. D. IV- 5492/a/l
3/1974 yang memuat tentang
larangan pembongkaran bangunanbangunan di daerah ling
kungan
lama dalam wilayah DKI Jakarta.

Gambar 54. Houthandel aan de
Pekodjan te Batavia (c. 1920).
Sumber: koleksi KITLV 86415
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Gambar 53. Huizen aan de
Pekodjan te Batavia (c. 1920).
Sumber: koleksi KITLV 88584

35

ANALISIS KAWASAN BERSEJARAHJARAH

36

Memasuki tahun 2010, kelompok
bangunan di ruas jalan ini (termasuk
kompleks Masjid An-Nawier) kini
juga digunakan oleh etnis lokal
(3%, 1 bangunan) dan etnis Arab
(38%, 14 bangunan), di samping
mayoritasnya yang tetap dipegang
oleh etnis Tionghoa (59%, 22
bangunan). Penggunaan bangunan
tersebut juga mulai bervariasi, yaitu
sebagai rumah tinggal, komersial
(gudang, toko, warung, tempat

produksi, dan konveksi), campuran
(rumah-toko/ruko, gudang-hunian)
dan lainnya (kosong) (Kurniadi dan
Utami 2016). Beberapa bangunan
yang kosong dipasangi tanda yang
menandakan bahwa bangunan
tersebut dijual.
Berdasarkan riset pada tahun
2001, Dinas Tata Kota Provinsi DKI
Jakarta mengizinkan pembangunan
hingga empat (4) lantai, namun

Pusat Konservasi melarang adanya pembongkaran pada
bangunan dua lantai eksisting. Oleh karena itu, untuk
mengakomodasi fungsi-fungsi baru atau perubahan
kapasitas yang dibutuhkan, bangunan-bangunan ini
mengalami renovasi, sehingga tingginya yang semula
1-2 lantai kemudian berubah hingga 3-4 lantai (umum
terjadi pada bangunan milik etnis Tionghoa). Bahkan juga
terdapat bangunan-bangunan baru, dua di antaranya milik
warga Tionghoa yang mengaplikasikan ornamen Tionghoa,
sedangkan satu bangunan lainnya adalah milik masyarakat
etnis lokal yang fasadnya berbeda dengan fasad bangunan
asli setempat.
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Gambar 55. Gambar tampak depan yang memperlihatkan tinggi bangunan-bangunan di Jalan Pekojan Raya. Sumber:
Kurniadi, 2018.

37

ANALISIS KAWASAN BERSEJARAHJARAH

38
Gambar 56 (kiri). Huis van mevrouw
Yap Proe Nio aan Pekodjan 45 te
Batavia (c. 1934). Sumber: koleksi
KITLV 77022
Gambar 57 (kanan). Rumah no. 55
Jalan Pekojan Raya. Sumber: Usman,
2019

Perubahan-perubahan fasad juga terjadi pada mayoritas bangunan lama
yang direnovasi dalam skala lebih kecil. Fasad asli bangunan banyak
menggunakan pintu dan jendela kayu ganda dengan beberapa variasi ukuran
dan hiasan atau fungsi, seperti penggunaan pintu dan jendela jalusi yang
memaksimalkan sirkulasi udara. Atap bangunan asli umumnya berbentuk
miring dengan nok sejajar dengan jalan dan memiliki ornamen khas di
kedua ujung noknya. Ciri khas asli juga terdapat pada railing lantai 2, lubang
ventilasi, atau bagian fasad lainnya yang menggunakan ragam hias khas
Cina, Betawi, dan Arab.
Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Kurniadi & Utami (2016), hanya 43%
dan 32% dari bangunan di Pekojan yang masih mempertahankan bentuk
asli pintu dan jendela. Sementara itu, bangunan yang masih memiliki lubang
ventilasi dan ornamen asli hanya 35% dan 16%. Akan tetapi, bentuk atap asli
masih dipertahankan oleh hampir separuh dari bangunan-bangunan di area
tersebut.
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Gambar 58. Kolase fasad bangunan-bangunan di Jalan Pekojan Raya untuk
ditandai komponen asli dan tambahannya. Sumber: Dokumen Pribadi; Usman,
2019; Google Street View (dengan pengolahan)
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Ruang Publik, Pengairan & Penghijauan
Pada bagian ini ruang publik diwakilkan pada jenis bangunan sekolah, kantor
organisasi, dan kantor administrasi. Salah satu sekolah yang mempunyai
nilai sejarah yang cukup tinggi adalah SMPN 32 Jakarta, yang disebutkan
dalam beberapa dokumentasi sejarah bangunan ini dahulu berfungsi
sebagai rumah sakit. Ciri fisik tipologi bangunan berlanggam Tionghoa
ini terlihat jelas dari bentuk atap dan jendelanya. Namun, kondisinya saat
ini di tahun 2021 bangunan ini sudah roboh dan hanya diberi pagar seng.
Sedangkan sekolah lainnya seperti SMP Jamie Pekojan dan sekolah lainnya
memiliki tipologi bangunan sekolah negeri pada umumnya di Indonesia
dengan adanya gerbang besar di bagian depan dan lapangan olahraga yang
terletak di tengah bangunan gedung sekolah.
Pada bagian kedua, ruang publik adalah kantor organisasi dan kantor
administrasi. Kedua jenis bangunan ini memiliki tipologi yang mewakili
masing - masing fungsinya. Misalnya, bangunan kantor Yayasan Marga
Tian atau Perhimpunan Jiao Ling Indonesia yang mempunyai latar belakang
perkumpulan warga Tionghoa, bangunan yang ada merupakan sebuah
penerapan adaptive reuse dari bangunan eksisting yang diberi sentuhan
dekoratif Tionghoa di beberapa sudutnya. Sedangkan kantor administrasi
yang ada di kawasan Pekojan yang mudah ditemukan adalah balai RW yang
digunakan untuk perkumpulan warga dan sebagian digunakan sebagai area
ruang terbuka untuk permainan anak.
Pekojan dikelilingi oleh tiga kanal di bagian utara, selatan dan timur. Kondisi
kanal ini sangat penting bagi morfologi kawasan Pekojan saat ini. mMenurut
catatan sejarah, dahulu kanal ini merupakan jalur transportasi utama
dari penduduk, tetapi karena saat ini orientasi sudah berubah dari kanal
menjadi jalan raya, kondisi kanal yang ada terkesan tidak terawat, terutama
pada bagian selatan yang dekat dengan Jalan Pekojan Raya. Sepanjang
pinggiran daerah aliran kanal dipenuhi dengan bangunan informal yang
berfungsi sebagai pergudangan.
Pada bagian terakhir, greenery atau penghijauan yang ada di Pekojan,
dapat dikatakan sudah sangat mengkhawatirkan. Temuan yang ada pada
kunjungan lapangan di bulan April 2021, hampir tidak ada taman yang layak
untuk digunakan sebagai ruang penghijauan maupun ruang publik bagi
masyarakat. Area hijau yang ada di sepanjang garis jalan flyover yang ada
di bagian timur kawasan Pekojan.

Area Komersil

Gambar 59. Bangunan yang menjadi tempat industri sablon (kiri) dan tempat pengelasan logam (kanan) di gang-gang
persimpangan Jalan Pekojan I. Sumber: Dokumen Pribadi

untuk acara aqiqah. Usaha
kuliner berskala kecil lainnya
juga tersebar di beberapa titik,
misalnya di sepanjang Jalan
Masjid Pekojan I, di ruas-ruas
Jalan
Pengukiran,
maupun
di
gang-gang
percabangan
Jalan Pekojan I yang sebagian
besarnya menyediakan masakan
khas Jawa.
Di beberapa ruas gang yang
mengarah ke Jalan Bandengan
Selatan juga terdapat beberapa
bentuk
kegiatan
produksi
atau jasa yang menggunakan
bangunan
berskala
rumah,

misalnya usaha sablon atau
pengelasan logam untuk kendaraan
bermotor. Hal unik lainnya adalah
pemanfaatan beberapa bangunan
lama untuk kegiatan komersial,
misalnya sebuah minimarket di
persimpangan Jalan Pejagalan I
atau sebuah rumah berlanggam
Tionghoa yang terletak di Jalan
Pengukiran yang digunakan sebagai
lokasi pembuatan batu bata. Akan
tetapi, jenis bangunan komersial
yang paling mendominasi dari segi
ukuran dan intensitas penggunaan
adalah gudang-gudang distribusi
barang yang tersebar di wilayah
Pekojan.

Gambar 60 (kiri). Bangunan tua yang digunakan sebagai minimarket di Jalan Pejagalan I. Sumber: Google Street View
Gambar 61 (tengah). Bangunan rumah dengan ornamen Cina yang digunakan sebagai tempat industri batu bata.
Sumber: Dokumen Pribadi
Gambar 62 (kanan). Salah satu gudang di Jalan Pekojan Raya. Sumber: Dokumen Pribadi
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Di samping fungsi hunian dan
ibadah, Pekojan juga didominasi
oleh bangunan-bangunan dengan
fungsi komersial dan campuran.
Salah satu bentuk usaha yang
menjadi ciri khas daerah ini
adalah penjualan kambing yang
memanfaatkan sejumlah struktur
non-permanen di sekitar Jembatan
Kambing dan Masjid An-Nawier,
serta pengolahan daging kambing
yang memanfaatkan sejumlah
bangunan di pinggir Jalan Pekojan
Raya membelakangi Kali Krukut.
Selain untuk keperluan masakan
Timur Tengah, bisnis-bisnis ini juga
melayani pemotongan kambing
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TANTANGAN
DAN
PELUANG
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Pada analisis kawasan bersejarah Pekojan berdasarkan narasi,
tata letak, dan tipologi bangunan yang telah dilakukan pada tahap
pertama, ada beberapa tantangan dan peluang yang diidentifikasi
baik pada ruang lingkup kecamatan (district level) maupun kota
(city level) dalam rangka pengembangan Pekojan ke depannya.
Pada lingkup kecamatan, tantangan dan kesempatan yang
diidentifikasi adalah yang mempengaruhi dan dapat diselesaikan
oleh dan dalam kecamatan; begitu pula dengan tantangan dan
kesempatan dalam lingkup kota. Namun, ini bukan berarti pihak
Kecamatan dan Pemerintah Kota adalah satu-satunya yang
bertanggung jawab.
Dalam lingkup kecamatan, rumah tangga, RT, RW, dan kelurahan
berkontribusi langsung dalam membentuk lingkungan Pekojan.
Sementara dalam lingkup kota, dibutuhkan kerja sama dengan
wilayah-wilayah lain, terutama yang berada di sekitar atau dalam
satu jaringan dengan Pekojan. Tantangan dan peluang tersebut
dapat dikategorikan ke dalam lima aspek sebagai berikut:
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HERITAGE
Pembangunan yang masif menjadi tantangan bagi
pengembangan Pekojan, baik yang diakibatkan karena
munculnya bangunan tinggi yang melebihi ketinggian
bangunan-bangunan bersejarah di sana maupun karena
tingkat kepadatan bangunan. Salah satu dampak
yang terjadi adalah terhalangnya pandangan ke arah
bangunan bersejarah seperti yang terjadi di Masjid AnNawier dan Masjid Al-Anshor.
Di sisi lain, narasi sejarah Pekojan masih sangat tersebar,
terpecah-pecah, dan sulit untuk diakses. Meskipun
masih ada tokoh-tokoh dan para sesepuh memahami
kekayaan sejarah Pekojan, namun tidak semua warga
di Pekojan sadar dan paham akan narasi tersebut. Hal
ini berdampak kepada kurangnya kesadaran dari warga

untuk turut melestarikan kawasan Pekojan sebagai
kawasan bersejarah.
Namun, di balik tantangan-tantangan tersebut,
bangunan bersejarah yang berfungsi sebagai
bangunan ibadah berada dalam keadaan yang
terawat dan berfungsi dengan baik. Dengan
pengembangan dan pengelolaan yang tepat,
bangunan-bangunan bersejarah ini berpotensi
menjadi pusat edukasi sejarah dan budaya untuk
membangun kesadaran bagi warga dan pengunjung
Pekojan. Selain itu, lewat integrasi dengan
infrastruktur kawasan, bangunan cagar budaya di
Pekojan dapat dijadikan jaringan destinasi wisata
religi bersejarah.

Gambar 63. Pemandangan dari
minaret Masjid An-Nawier yang
sekarang terhalang oleh bangunan
tinggi. Sumber: Dokumen Pribadi
Gambar 64. Akses menuju Masjid
Al-Anshor yang melewati area
permukiman padat.
Gambar 65. Salah satu gudang di
Jalan Pekojan Raya.
Sumber: Dokumen Pribadi

SUSTAINABILITY

Namun, isu keberlanjutan dalam kawasan merupakan bagian dari kondisi
yang lebih besar. Dalam skala kota, isu lingkungan yang mencakup polusi
udara, limbah industri, banjir, dan penurunan tingkat permukaan tanah
terhadap air laut. Tantangan-tantangan tersebut perlu dipikirkan agar
tercipta keberlanjutan di Pekojan baik dari sisi lingkungan, sosial, dan
ekonomi.
Dengan keterbatasan tersebut, pengadaan fasilitas untuk keberlanjutan
lingkungan Pekojan perlu sangat efisien dari segi luasan lahan. Ini
memberikan potensi untuk pengadaan fasilitas sentral untuk aktivitas
publik di Pekojan, seperti penghijauan, ruang komunal, tempat bermain
anak, pusat pengolahan sampah domestik (bank sampah), hingga kantong
parkir. Pengadaan fasilitas terpusat ini dapat membantu menghidupkan
kembali semangat berkomunitas Pekojan.
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Tantangan utama dalam aspek keberlanjutan kawasan adalah keterbatasan
lahan serta kurangnya pengawasan operasi dalam kawasan. Hal terlihat dari
kurangnya sistem manajemen limbah yang memadai, sehingga membuat
banyak sampah domestik dan industri, baik sampah padat maupun cair,
yang berakhir di saluran air; kurangnya ruang terbuka publik untuk aktivitas
komunal dan tempat parkir sehingga aktivitas warga terbatas pada bangunan
ibadah dan banyak kendaraan yang parkir di bahu jalan; serta kurangnya
vegetasi dan area hijau, baik dalam skala rumah maupun skala kawasan,
serta ketidaktersediaan lahan untuk penghijauan di waktu mendatang.
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CANAL
Kanal/kali Krukut (pada awalnya bernama kanal Bacharach yang dialiri
sungai Krukut menuju sungai Angke di barat Pekojan) merupakan
bagian penting yang menjadi wajah utama Pekojan di masa lalu serta
menjadi orientasi bagi pembangunan bangunan bersejarah. Namun,
kali tersebut saat ini sudah berubah menjadi halaman belakang Pekojan
yang menyebabkan area di pinggir kali dipadati dengan bangunanbangunan informal yang tidak terkontrol pertumbuhannya. Ditambah
lagi dengan kualitas kali yang kurang baik akibat limbah industri dan
sampah yang berasal dari hulu maupun dari warga Pekojan sendiri. Di
satu sisi, hal ini merupakan tantangan yang perlu dipikirkan sebagai
bagian dari rencana pengembangan kawasan Pekojan di masa depan.
Namun di sisi lain, sungai juga memiliki potensi besar untuk dijadikan
sebagai area publik untuk aktivitas komunal masyarakat jika dapat
dikelola dengan optimal.

Gambar 66-67. Pemandangan di tepi Kanal Krukut.
Sumber: Dokumen Pribadi

ACCESSIBILITY
Dalam skala kawasan, Pekojan memiliki masalah aksesibilitas berkenaan
dengan kurangnya fasilitas pedestrian yang memadai bagi warga dan
pengunjung, seperti trotoar, papan nama jalan, petunjuk arah, dan street
furniture. Keberadaan fasilitas ini berpotensi meningkatkan kenyamanan
pengunjung ketika berkeliling di Pekojan, mengingat banyaknya ruas jalan
yang tidak bisa dilalui kendaraan bermotor.
Pada skala kota, tidak adanya infrastruktur dan regulasi yang mengatur
area gudang-gudang industri di Pekojan turut menciptakan kemacetan
dan mengganggu jalur transportasi dari dan ke Pekojan. Selain itu, belum
adanya transportasi publik yang terintegrasi di Pekojan menyebabkan
terjadinya diskoneksi kawasan Pekojan dengan wilayah-wilayah penting
lain di sekitarnya. Hal ini memunculkan peluang untuk mengembangkan
jalan-jalan di Pekojan yang ramah baik bagi pejalan kaki dan pengunjung
dengan transportasi publik maupun kendaraan pribadi.
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Gambar 68. Foto udara sekitar
Pekojan. Sumber: Dokumen
Pribadi
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TOURISM
Pekojan merupakan kawasan cagar budaya yang memiliki potensi
besar untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata, karena didukung
dalam kebijakan jangka panjang pada Rencana Tata Ruang dan Wilayah
(RTRW) Kota Jakarta 2030. Selain berada di lokasi yang strategis,
Pekojan juga termasuk ke dalam Kawasan Cagar Budaya Kota Tua
Jakarta bersama mencakup dengan area Fatahillah, Pecinan (Glodok),
dan Kampung Pesisir. Pekojan juga memiliki kekayaan sejarah, serta
tradisi-tradisi religi dan kuliner khas yang dapat menjadi aset bagi
pengembangan kawasan sebagai destinasi wisata bersejarah.
Namun untuk mengembangkan kawasan Pekojan sebagai area turisme,
ada beberapa tantangan yang perlu diperhatikan seperti penanda jalan
dan elemen lainnya yang dapat mendukung pengalaman wisata yang
mudah dan menyenangkan bagi turis. Selain itu, kurangnya promosi
Pekojan sebagai destinasi wisata harus ditingkatkan ke depannya dan
dirancang program wisata yang terintegrasi dengan destinasi lainnya di
Kota Tua Jakarta.
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Melalui pengembangan berbasis cagar budaya, kami membuat visi jangka
panjang bagi Pekojan sebagai destinasi wisata sejarah yang berkelanjutan
dengan kekayaan narasi sejarah yang tersebar menjadi sebuah pengalaman
yang dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari tatanan perkotaan Pekojan,
dan menciptakan identitas kawasan yang kuat serta lingkungan yang nyaman
bagi penduduk dan wisatawan.
Hal ini dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek berikut ini.

Dengan pengembangan yang berorientasi pada aset budaya dan sejarah di
Pekojan, visi kami adalah menjadikan Pekojan sebagai kawasan destinasi
wisata bersejarah dengan konsep yang berkelanjutan melalui kekayaan narasi
yang dibangun menjadi pengalaman yang dapat dirasakan dalam kehidupan
sehari-hari masyarakat Pekojan, serta menciptakan identitas kawasan yang
kuat bagi warga dan pengunjung. Untuk itu, kami mengajukan lima visi untuk
pengembangan Pekojan di masa depan, antara lain:

1. Heritage (tangible and
intangible) as Catalyst for
Development

Pengembangan kawasan Pekojan perlu dilakukan dengan berbasis
pada heritage sebagai katalisnya, baik yang bersifat tangible berupa
bangunan-bangunan fisik yang bersejarah maupun aspek intangible
mencakup tradisi dan budaya yang ada dalam sejarah Pekojan.

2. Sustainable Urban
Kampung

Sustainable Urban Kampung berkaitan dengan aspek keberlanjutan dari
sisi ekologi, sosial, dan ekonomi di Pekojan. Kami mengajukan visi
untuk menciptakan Pekojan sebagai kampung yang berkelanjutan, baik
dari aspek ekologi yang berkaitan dengan kualitas ekosistem dan alam,
aspek sosial yang mencakup pemberdayaan masyarakat setempat
sebagai pelaku utama, dan aspek ekonomi yang mampu memberikan
nilai tambah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pekojan.

Melalui peremajaan dan peningkatan kualitas sungai, kami ingin
mengembalikan sungai sebagai wajah utama Pekojan. Area sungai di
Pekojan juga dapat ditransformasi menjadi salah satu ruang publik baru
yang dapat digunakan untuk kegiatan komunal masyarakat di Pekojan.

4. Providing Pekojan with
Better Accessibility

Dalam hal aksesibilitas, kawasan Pekojan harus didukung dengan
kondisi akses yang lebih baik, termasuk infrastruktur dan transportasi
terintegrasi dari dan ke Pekojan, sehingga mampu menciptakan
pengalaman yang menyenangkan bagi pejalan kaki maupun pengguna
kendaraan pribadi dan umum.

5. Community-based
Tourism Activity

Terkait pariwisata, kami mengajukan visi untuk mengembangkan Pekojan
sebagai kawasan wisata berbasis masyarakat, yang mengakomodir
aset budaya Pekojan seperti kuliner, tradisi, dan sejarah nasionalnya.
Kawasan wisata Pekojan tidak hanya dapat dikelola secara top down oleh
pemerintah, namun juga perlu melibatkan masyarakat setempat sebagai
pengelola mandiri dengan pendekatan bottom up yang berkelanjutan.
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3. Regaining The Use of
Krukut Canal
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Visi yang kami ajukan mempunyai prinsip-prinsip pada setiap poinnya
sebagai pedoman pengembangan yang kami kembangkan berdasarkan
analisa kami dari step satu hingga step tiga. Prinsip pengembangan
tersebut antara lain:
1. Heritage (tangible and intangible) as Catalyst for Development
• Melestarikan bangunan bersejarah dengan pendekatan Adaptive
Reuse
• Pengembangan dan pendidikan berbasis heritage.
• Melestarikan skyline Pekojan
• Menekankan identitas tipologi Pekojan
Pada visi heritage ini, empat poin di atas bertujuan untuk mengembangkan
kesadaran masyarakat akan sejarah dan peninggalan heritage yang ada di
Pekojan. Sehingga kami rasa, pelestarian bangunan, skyline dari Pekojan,
pendidikan berbasis heritage, dan menekankan identitas tipologi Pekojan
perlu dijadikan sebuah prinsip pengembangan pekojan kedepannya.

2. Sustainable Urban Kampung
•
•
•
•
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Sistem pengelolaan sampah terintegrasi
Melestarikan dan meningkatkan kondisi air tanah
Meningkatkan rasio RTH di Pekojan
Menyediakan ruang publik untuk kegiatan komunal

3. Regaining The Use of Krukut Canal
• Mengubah Kanal Krukut menjadi salah satu pusat aktivitas lokal
dan wajah Pekojan
• Revitalisasi sungai dan kanal Krukut
Pada prinsip pengembangan ini, kami mencoba mengembalikan Kanal
Krukut ke fungsi awalnya sebagai wajah Pekojan, sehingga diperlukan
revitalisasi di area Kanal Krukut. Diharapkan Kanal Krukut bisa menjadi
kembali sentra aktivitas masyarakat Pekojan. Dari segi fisik Kanal Krukut
akan menjadi sebuah area yang hijau dan terawat.
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Pada visi sustainable ini kami menghadirkan prinsip pengembangan yang
sebelumnya belum dilaksanakan dengan baik di Pekojan, yaitu sistem
pengolahan sampah, melestarikan air tanah, meningkatkan RTH yang
ada, dan menyediakan ruang publik untuk masyarakat. Hal ini diperlukan
untuk membuat menjadi sebuah kawasan yang lebih sustainable dan layak
huni mengingat masih kurangnya RTH dan ruang publik disana. Serta
masih banyaknya sampah yang berserakan sekitar area pekojan karena
sistem pengolahan sampah yang kurang baik. Selain itu masyarakat juga
perlu diedukasi lebih lanjut tentang manajemen sampah, sehingga dapat
meminimalisir polusi. Setelah melakukan pemilahan sampah, masyarakat
diarahkan untuk meminimalisir sampah yang dibuang, misalnya dengan
menggunakan sampah organik untuk pupuk kompos buatan dengan
peralatan yang sederhana dan mudah didapatkan, kemudian melakukan
pengadaan bank sampah plastik, sehingga sampah yang tidak terurai
yang tersisa untuk dikirimkan ke tempat pembuangan akhir untuk didaur
ulang.
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4.

Providing Pekojan with Better Accessibility
• Menyatukan kembali Pekojan dengan distrik bersejarah di
dekatnya
• Mengintegrasikan Pekojan dengan transportasi umum
• Peraturan untuk solusi gudang terintegrasi
• Meningkatkan rambu, direktori, dan marka jalan

Pada aspek accessibility ini, keempat poin di atas berusaha melihat
kembali Pekojan dan hubungannya dengan lingkungan sekitarnya.
Seperti yang sudah kami bahas sebelumnya pekojan dan area di
sekitarnya seakan terputus dari akses yang berputar sehingga perlu
adanya pengembangan agar Pekojan dapat berhubungan dengan
area di sekitarnya baik dari segi ekonomi, sirkulasi, aksesibilitas, hal
ini dapat menjadi pengembangan Pekojan kedepannya. Salah satu
cara untuk menghubungkan Pekojan dengan area di sekitarnya adalah

dengan mengintegrasikan dengan transportasi umum. Selain itu dari
segi aksesibilitas juga termasuk pada peningkatan rambu, direktori, dan
marka jalan yang ada disana, mengingat banyak jalan yang ada di Pekojan
masih belum memiliki nama. Untuk gudang-gudang yang ada di Pekojan
perlu diatur sebuah kebijakan agar hal tersebut tidak menjadi sebuah
ancaman di masa depan, dengan mengatur regulasi pergudangan yang
ada di Pekojan diharapkan nantinya akan membantu pemerintah dalam
mengembangkan Pekojan.
5.
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Community-based Tourism Activity

Prinsip pengembangan pada visi ini akan mengacu pada aspek
pariwisata di Pekojan, mulai dari membina masyarakat untuk sadar akan
kekayaan sejarah dan bangunan heritage di Pekojan yang dapat menjadi
nilai jual dan nilai wisata. Makanan yang menjadi ciri khas Pekojan juga
bisa dimunculkan untuk memperkuat identitas Pekojan dan menarik
minat wisatawan. Menyediakan kebutuhan dasar wisatawan seperti
penginapan, pusat informasi, dan berbagai destinasi wisata yang menarik.
Dan tentu saja dalam memfasilitasi wisatawan diperlukan fasilitas yang
akomodatif untuk pejalan kaki dan papan informasi yang jelas.

PEKOJAN SUATU KAJIAN LANSKAP KOTA BERSEJARAH

• Membina kelompok / kerjasama masyarakat lokal yang
mengelola aset pusaka
• Kelola bisnis yang ada yang berhubungan dengan makanan khas
lokal (kuliner -Arab, Cina, Betawi-, penjualan kambing, barangbarang timur tengah)
• Menyediakan ruang khusus yang dapat digunakan komunitas
lokal secara terbuka, yang dapat berfungsi sebagai titik
kunjungan bagi pengunjung untuk dijelajahi
• Menyediakan kebutuhan dasar dan daya tarik pariwisata
• Menyediakan fasilitas pejalan kaki yang akomodatif dan
informatif bagi pengunjung
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KONSERVASI
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Gambar 69. Bangunan-bangunan
bersejarah di Pekojan yang rusak
dan diabaikan.

Konservasi yang bisa dijalankan oleh masyarakat lokal antara lain:
•

•

Mengadakan konsep adaptive reuse pada sejumlah bangunan tua
untuk fungsi komunitas maupun turisme. Terdapat anggapan di
antara warga bahwa, semisal, rumah tua hanya dapat dimanfaatkan
untuk fungsi rumah saja, sementara fungsi baru seperti visitor centre
perlu membangun struktur baru. Dengan memperkenalkan konsep
penggunaan adaptif, maka diharapkan warga dapat terbuka dengan
kemungkinan bahwa selubung bangunan tua dapat mewadahi fungsi
kontemporer. Kami menyarankan penggunaan ruang-ruang kosong
bekas toko di lantai dasar Masjid Langgar Tinggi sebagai pusat
pengunjung sebagai contoh pemanfaatan ulang untuk kepentingan
umum.
Membentuk suatu kooperasi antarbisnis dengan citra khas Pekojan
yang saling mempromosikan atau membiayai masing-masing lapak.
Bisnis yang dimaksud meliputi usaha kambing, kuliner khas, barangbarang Timur Tengah seperti parfum, dll.
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Poin pertama dari proposal yang kami ajukan adalah conservation
(konservasi) kawasan bersejarah Pekojan. Kami membagi proposal ini
menjadi dua ruang lingkup yaitu solusi yang dapat diimplementasikan
oleh masyarakat lokal dan pemerintah.
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Konservasi yang dapat dijalankan oleh pemerintah antara lain:
•

•

•
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•

Menata dan mengembalikan tanah di sekitar Masjid Al-Anshor
kepada ranah publik sehingga fisik masjid dapat terlihat kembali
dari jalanan umum.
Menghormati ingatan sejarah Pekojan melalui penamaan jalan
atau bangunan yang mengambil nama para tokoh masyarakat yang
memiliki andil penting dalam sejarah Pekojan. Misalnya, penamaan
tokoh bisa menggantikan nama-nama gang yang bernomor,
sehingga Gang Gatep III dan IV bisa dinamakan ulang menjadi Gang
Shabab dan Gang Na’um.
Mengatur ketinggian bangunan baru dalam lensa karakter historis
Pekojan. Ketinggian menara Masjid An-Nawier yang awalnya
menjadi ciri khas Pekojan sebaiknya tidak dilebihi oleh bangunan
baru. Sebuah ruko baru yang tingginya melebihi menara An-Nawier
pernah dipetisikan oleh pengurus Masjid An-Nawier dan warga
meski akhirnya disetujui Dinas Tata Ruang karena tidak menyalahi
perencanaan tata wilayah eksisting. Hal ini disebabkan kurang
diikutsertakannya pertimbangan lanskap urban khas Pekojan yang
harapannya tidak terulang kembali di masa depan agar karakter
khas Pekojan dapat dilestarikan.
Melestarikan bangunan-bangunan tua yang telantar atau tidak
terawat dengan memberi insentif pada pemilik bangunan (seperti
peniadaan PBB), atau membeli rumah dan mengelolanya langsung
di bawah UPK Kota Tua.
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PENGEMBANGAN

PEKOJAN SUATU KAJIAN LANSKAP KOTA BERSEJARAH
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Poin kedua dari proposal yang kami ajukan adalah development
(pengembangan) yang menunjang berlangsungnya kegiatan turisme di
kawasan Pekojan ke depannya. Kami membagi development ini menjadi
dua tingkatan yaitu tingkat lokal dan pemerintah. Hal ini berkaitan
dengan solusi apa saja yang bisa dilakukan terkait dengan pihak lokal
Pekojan maupun pemerintah. Sehingga solusi yang dihadirkan akan
jelas level yang akan mengeksekusinya nanti.
Pengembangan yang bisa dijalankan oleh masyarakat lokal antara lain:
•

•
•
•
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•
•

•
•

•

Menambahkan papan informasi di setiap situs sejarah yang
menginformasikan cerita, informasi fisik, dan menyediakan akses
ke repositori digital (berisi peta dan foto lama) melalui kode QR.
Monetisasi sistem pengumpulan sampah rumah tangga melalui
bank sampah.
Menambahkan tanaman pot di setiap gang untuk penghijauan
Pembuatan sumur resapan di ruang publik yang tersedia (tempat
parkir, masjid, sekolah, dll).
Memanfaatkan area sisi tepi sungai sebagai ruang komunal.
Menyediakan tur berbantuan GPS dengan akses ke direktori.
(panduan rute), penyimpanan bersejarah digital, dan tur audio
naratif.
Menciptakan komunitas warisan lokal yang melayani penduduk
lokal dan pengunjung.
Membangun pusat komunitas dan pengunjung dengan
memanfaatkan bangunan heritage. Contoh: rumah dekat Masjid AnNawier.
Mengelola tempat kuliner sebagai bagian tak terpisahkan dari
pariwisata Pekojan.

Pengembangan yang bisa dijalankan oleh Pemerintah antara lain:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Mempromosikan Pekojan sebagai destinasi heritage.
Menyediakan jalur pejalan kaki di sepanjang jalan selebar 5 meter
atau lebih.
Mengubah kawasan sekitar bangunan bersejarah menjadi ruang
terbuka hijau dan ruang publik.
Reorientasi bangunan di sepanjang area tepi sungai ke arah kanal.
Mengubah kawasan tepi sungai menjadi ruang terbuka dan
penghijauan serta menjaga kualitas sungai.
Mengintegrasikan transportasi umum untuk menghubungkan
Pekojan ke Kota Tua, Pecinan, dan Kampung Pesisir (rencana jangka
panjang).
Menyediakan fasilitas kantong parkir yang memadai.
Mengatur jam bongkar muat gudang. Contoh: antara jam 8 malam
sampai 7 pagi.
Termasuk Pekojan dalam Transjakarta City Tour dengan rute
History/Heritage (rencana jangka pendek).
Mengubah Jalan Pekojan Raya menjadi pusat pariwisata sementara
tanpa kendaraan (kuliner, belanja, dll.).
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Kurangnya penghijauan dan RTH (Ruang Terbuka Hijau) di Pekojan
dapat diatasi, salah satunya dengan memberikan penghijauan dari
tanaman dengan memanfaatkan sisi jalan. Walaupun jalanan di Pekojan
kecil, tanaman dapat digantung di pagar dan sisi jalan. Hal ini akan
memberikan kesan yang lebih hijau dan lebih sustainable bagi Pekojan
untuk kehidupan masyarakat di sana.
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Gambar 70. Keadaan salah satu
gang di kawasan Pekojan saat
ini (atas) dan gambaran proposal
penghijauan di setiap jalan dan
gang di kawasan Pekojan (bawah)
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Gambar 71 (atas). Referensi papan
informasi dan aplikasi digital untuk
turisme.
Gambar 72 (bawah). Referensi
komunitas sebagai penggerak
utama dalam menghidupkan
suasana historikal di Pekojan.

Teknologi yang berkembang saat ini, yaitu kode QR dapat digunakan menjadi
salah satu cara dalam menyebarkan informasi tentang Pekojan, baik itu
sejarah, peta wisata, dan informasi lainnya. Kode QR dapat ditempatkan
di tempat yang penting dan krusial, seperti markah jalan, papan informasi,
atau di kawasan wisata atau pos-pos yang telah disiapkan.
Selain itu, dengan adanya komunitas-komunitas heritage bisa dimanfaatkan
untuk menjadi sarana penyebaran informasi dan kegiatan yang ada di
Pekojan. Komunitas ini bisa menjadi sebuah peluang untuk menghidupkan

Pekojan sebagai kawasan wisata sejarah, kuliner, yang berhubungan
dengan Kawasan Kota Tua.
Untuk meminimalisir kegiatan warehouse/gudang yang ada di Pekojan
pemerintah bisa melakukan zonasi dan mengatur regulasi tertentu
supaya kegiatan bongkar-muat barang yang dilakukan warehouse tidak
mengganggu aktivitas dan penduduk Pekojan dan wisata yang ada.
Bus-bus yang besar dan jalan yang sempit membuat Pekojan terkesan
penuh sesak dengan kendaraan dan menyebabkan kemacetan. Dengan
melakukan regulasi tertentu (seperti mengatur jam bongkar-muat
barang) pemerintah bisa membuat Pekojan menjadi lebih tertata tanpa
menghilangkan fungsi yang sudah ada sekarang.
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Gambar 73. Proposal penataan
warehouse di Pekojan (atas), serta
peniadaan kendaraan pengangkut
barang di jam aktif pariwisata (kiri
bawah) dan peniadaan bangunan
gudang tidak resmi di zona
bangunan wisata (kanan bawah).
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Kali Krukut (atau yang lebih tepatnya Kanal Krukut) ini pernah menjadi
tampak depan dari Pekojan, namun sebaliknya sekarang Kali Krukut
manjadi bagian belakang rumah warga dan tidak diperhatikan lagi. Dengan
melakukan reservasi dari Kali Krukut, hal ini bisa membuat Kali Krukut
menjadi wajah depan dari Pekojan dengan penghijauan dan bangunanbangunan bersejarahnya. Untuk itu, Kali Krukut harus bersih dari bangunan
yang keluar dari konteks Pekojan dan bangunan liar. Nantinya, Masjid
Langgar Tinggi bisa menjadi sebuah ikon dan landmark dari Pekojan yang
berada di pinggir Kali Krukut yang asri.
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Gambar 74. Revitalisasi Kali Krukut
menjadi wajah utama Pekojan
sesuai dengan narasi sejarah di
masa lalu

Pada visi sustainable kami mencoba menghadirkan prinsip pengembangan
yang sebelumnya belum dilaksanakan dengan baik di Pekojan, yaitu sistem
pengolahan sampah, pelestarian air tanah, peningkatan RTH yang ada,
dan penyediaan ruang publik untuk masyarakat. Hal ini diperlukan untuk
menjadikan Pekojan sebagai sebuah kawasan yang lebih sustainable dan
layak huni, mengingat masih kurangnya RTH dan ruang publik di sana, serta
masih banyaknya sampah yang berserakan di sekitar area Pekojan karena
sistem pengolahan sampah yang kurang baik. Selain itu, masyarakat juga
perlu diedukasi lebih lanjut tentang manajemen sampah, sehingga dapat
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meminimalisir polusi. Setelah melakukan pemilahan sampah, masyarakat
diarahkan untuk meminimalisir sampah yang dibuang, misalnya dengan
menggunakan sampah organik untuk pupuk kompos buatan dengan
peralatan yang sederhana dan mudah didapatkan, kemudian melakukan
pengadaan bank sampah plastik, sehingga sampah yang tidak terurai
yang tersisa untuk dikirimkan ke tempat pembuangan akhir untuk di
daur ulang.

PEKOJAN SUATU KAJIAN LANSKAP KOTA BERSEJARAH

Gambar 75. Proposal manajemen
limbah dan pengumpulan sampah
di Pekojan.
Gambar 76. Skema pengembangan
aksesibilitas kawasan Pekojan.
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Gambar 77 (atas). Skema integrasi
Pekojan dalam rute TransJakarta
City Tour
Gambar 78(bawah). Contoh-contoh
pemanfaatan ruas jalan sebagai
area wisata ramah pejalan kaki

Untuk memperbaiki sistem penyerapan air di Pekojan saat ini, dapat
dilakukan dengan mengubah area non-produktif, serta area-area di sekitar
bangunan bersejarah menjadi area penghijauan dan ruang publik. Ruangruang publik seperti tempat parkir, masjid, sekolah, dan fasilitas lainnya
untuk menanam sumur resapan di halamannya, juga dapat digunakan
untuk alternatif. Kekurangan lahan parkir menyebabkan kendaraan terparkir
di pinggir jalan sehingga menyebabkan kepadatan, maka disarankan untuk
menyediakan fasilitas pocket-parking yang cukup terutama bagi penduduk
Pekojan sendiri. Sehingga jalan kecil dapat diprioritaskan untuk pejalan

kaki, dengan memfasilitasi pedestrian di pinggir jalan.
Pemerintah Kota Jakarta memiliki bus pariwisata yang dikelola
TransJakarta. Jika Pekojan bisa menjadi bagian wisata sejarah
dan heritage, Pekojan bisa dimasukkan ke dalam rute bus tersebut.
Setidaknya ada empat rute yang cocok untuk Pekojan, yaitu Rute Bus
Sejarah Jakarta, Rute Bus Kesenian dan Kuliner, Rute Bus Ruang Terbuka
Hijau, dan Rute Bus Cagar Budaya. Hal tersebut karena Pekojan di masa
depan akan diubah menjadi ruang yang hijau, dengan menanamkan nilai
sejarah dari bangunannya, dan menjadi bagian cagar budaya jakarta,
selain itu Pekojan juga memiliki kesenian dan kuliner yang otentik
sehingga cocok untuk rute-rute tersebut.
Selain itu, karena masalah aksesibilitas dari Pekojan yang masih
cukup sulit, dirasa perlu untuk menghubungan Pekojan dengan daerah
sekitarnya. Pemerintah bisa menyediakan rute bus yang menghubungkan
Pekojan dengan Kota Tua, Glodok dan kawasan Panjang. Selain untuk
kepentingan meningkatkan pariwisata, dengan adanya rute ini juga
membantu warga Pekojan terhubung dengan kawasan lainnya, dan
sarana transportasi lainnya (seperti KRL).

PEKOJAN SUATU KAJIAN LANSKAP KOTA BERSEJARAH

Pekojan juga bisa dikembangkan menjadi kawasan yang ramah pejalan
kaki seperti di kampung Glam di Singapura, Georgetown di Penang Malaysia, dan Semawis di Semarang. Hal ini dapat membuat Pekojan
menjadi kawasan wisata yang unik dan memiliki pengalaman yang
menarik terutama bagi pejalan kaki.
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DESAIN

Poin ketiga dan yang terakhir dari proposal yang kami
ajukan adalah design (desain). Kami mencanangkan
poin-poin dasar yang dapat menjadi acuan desain bagi
Pekojan ke depannya yang sesuai dengan analisis
Historic Urban Landscape. Poin ini tidak lagi ditujukan
untuk pihak tertentu seperti contoh sebelumnya
untuk pihak lokal Pekojan dan pemerintah, poin dasar
untuk desain ini dapat digunakan untuk semua pihak
yang ingin memulai sebuah inisiatif proses desain
membangun Pekojan. Eksekusi desain dapat dilakukan
oleh pihak akademisi, profesional, maupun dari pihak
pemerintah.

Menyambung dari proposal satu dan dua mengenai
konservasi dan pengembangan, kesadaran akan heritage
di Pekojan menjadi hal yang krusial. Melakukan sebuah
proyek partisipatif dan edukasi desain yang melibatkan
warga lokal Pekojan dapat meningkatkan kesadaran
warga akan adanya potensi heritage yang ada di
lingkungan mereka. Orang yang paling mengenal tentang
lingkungan Pekojan ini tentunya adalah warga lokal
setempat. Oleh karena itu, sebelum arsitek melakukan
proses desain pada kawasan Pekojan diharapkan dapat
mengajak warga untuk berpartisipasi di dalamnya.

Pada poin ini, masukan desain yang disampaikan
adalah mendesain ulang koridor Jalan Pekojan
Raya yang terintegrasi dengan waterfront dari Kanal
Krukut. Seperti yang telah disampaikan pada poin
dua tahap pengembangan, Jalan Pekojan Raya ini
mempunyai potensi untuk dapat didesain menjadi
sebuah pusat ekonomi baru. Dari sisi kuliner dapat
dikembangkan menjadi street food center, dari sisi
shopping area dapat digunakan untuk area penjualan
barang atau souvenir asli dari Pekojan, dan dari sisi
historis pengembalian kanal dapat menjadi elemen
penarik pengunjung yang ingin merasakan kembali
wajah Pekojan yang asli.
Penghijauan akan direncanakan di sepanjang
pinggiran Kanal Krukut, sehingga pejalan kaki
yang melintasi trotoar Jalan Raya Pantura dapat
menikmati wajah Pekojan yang lebih asri. Sepanjang
ruas Jalan Pekojan Raya direncanakan untuk empat
program, yaitu redesain fasad bangunan-bangunan
rumah-toko, pengadaan signage dan street furniture,
penertiban jadwal sirkulasi truk pengantar barang,
serta penggunaan jalan sebagai lokasi acara
kuliner sementara. Selain itu, proposal ini juga
mengusulkan penghijauan di sepanjang gang-gang
pemukiman serta pengembangan seni mural dan
kaligrafi bermuatan sejarah yang tersebar di wilayah
Pekojan.
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Poin dasar desain ini antara lain yaitu dengan
melakukan redesain fasad bangunan yang ada di
daerah Pekojan untuk menyesuaikan tipologi asli
dari Pekojan, baik itu arsitektur Cina, Moor atau India,
Arab dan Betawi. Pengelompokan tipologi ini telah
dibahas pada bab sebelumnya di bab 1, sebagai
contoh tipologi bangunan yang ada di Jalan Pekojan
raya yang dominan dengan gaya bangunan Indische
yang terpengaruh elemen dekoratif dari Cina. Kondisi
saat ini sudah banyak bangunan yang ada di koridor
Jalan Pekojan Raya ini berubah menjadi tipe bangunan
modern, ataupun gedung tinggi yang lebih dari empat
lantai. Gaya bangunan yang ada saat ini di tahun 2021
tentu sudah melenceng jauh dari tipologi asli wajah
Pekojan dahulu. Poin desain ini memberikan masukan
agar bangunan eksisting modern ini merajut benang
merah untuk menyesuaikan diri dengan tipologi asli
Pekojan. Langkah ini dapat dilakukan dengan sedikit
redesain fasad dan menghadirkan elemen dekoratif
sesuai dengan tipologi yang ada.

Sebagai contoh sederhana secara jangka pendek
yang dapat dilakukan misalnya mengajak praktisi
desainer grafis dan warga lokal untuk mendesain
ulang dinding kosong yang terbengkalai di Pekojan
dan diubah menjadi memorial para tetua atau
pahlawan yang mempunyai nilai historis bagi warga
lokal Pekojan. Contoh lain yang lebih kompleks
adalah mengajak praktisi arsitektur dan warga lokal
untuk memulai desain dari waterfront Kanal Krukut.
Kanal ini mempunyai nilai historis yang sangat
kuat bagi warga lokal Pekojan. Namun, memang
kondisinya saat ini sudah sangat berubah dan tidak
terawat. Pengembalian nilai memori dan redesain
dari waterfront ini akan dapat meningkatkan nilai
dari wajah Pekojan baik secara historis, estetika dan
fungsional.
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Gambar 79. Peta persebaran
perencanaan pengembangan
desain Kampung Pekojan.
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Gambar 80. Tipologi bangunan
sepanjang sungai Melaka sebagai
referensi desain fasad berdasarkan
tipologi.
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Gambar 81. Melakukan proyek
desain berbasis warisan yang
edukatif dan partisipatif.
Gambar 82. Penghijauan di
sepanjang sisi kanal.
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Gambar 83. Fasilitas pejalan kaki
dan furnitur jalanan yang menarik
untuk pengalaman berjalan yang
menyenangkan.
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VISI

KATEGORI

REKOMENDASI
PROGRAM

PERANGKAT
DAERAH

JANGKA
WAKTU

Menjadikan
Cagar Budaya
sebagai Katalis
bagi Pengembangan Kawasan Pekojan

Konservasi

1a

Memfasilitasi penggunaan
adaptive reuse pada salah
satu bangunan bersejarah
Pekojan, kami merekomendasikan untuk mengeksplorasi kemungkinan
penggunaan lantai dasar
Langgar Tinggi sebagai
visitor center (berhubungan
dengan 5a)

Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan, Dinas
Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan
DKI Jakarta,

Long-Term

Pengembangan

1b

Mempromosikan Pekojan
sebagai destinasi heritage

Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan

Mid-Term

Desain

1c

Merancang ulang tampak
luar bangunan dengan
mengacu pada tipologi
bentuk bangunan bersejarah di sekitarnya

Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan, Dinas
Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan
DKI Jakarta,

Mid & Long Term
(bertahap)

1d

Menyelenggarakan proyekproyek pelestarian sejarah
yang melibatkan masyarakat sekitar sekaligus
memperindah lingkungan.
Kami mengusulkan bentuk
seni yang memuat tokoh-tokoh setempat dan
seni kaligrafi Arab.

Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan, Dinas
Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan
DKI Jakarta,

Mid-Term

VISI

KATEGORI

Menciptakan
Konservasi
Pekojan sebagai
Kampung Kota
yang Berkelanjutan
Pengembangan

PERANGKAT
DAERAH

JANGKA
WAKTU

2a

Memfasilitasi pendirian
Komunitas Heritage Pekojan

Unit Pengelola Kawasan Kota Tua

Short-Term

2b

Pembuatan drainase vertikal atau sumur resapan
di ruang-ruang publik yang
tersedia seperti taman,
masjid, dan sekolah.

Dinas dan Suku Dinas
Sumber Daya Air

Mid-Term

Menyediakan jalur pejalan
kaki di sepanjang jalan
selebar 5 meter atau lebih

Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan, Dinas
Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan
DKI Jakarta,

Mid & Long Term
(bertahap)

Mengubah kawasan sekitar bangunan bersejarah
menjadi ruang terbuka
hijau dan ruang publik

Dinas Cipta Karya
Tata Ruang dan Pertanahan DKI Jakarta,
Dinas Pertamanan
dan Hutan Kota

Long-Term

Desain

2c

Penghijauan di sepanjang
sisi kali Krukut

Dinas Cipta Karya
Tata Ruang dan Pertanahan DKI Jakarta,
Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan, Dinas
Pertamanan dan
Hutan Kota

Mid-Term

Pengembangan

3a

Reorientasi bangunan di
Dinas Cipta Karya
sepanjang area tepi sungai Tata Ruang dan
ke arah kanal
Pertanahan DKI Jakarta, Unit Pengelola
Kawasan Kota Tua

Mid-Term

Desain

3b

Menjadikan pinggiran Kali
Krukut sebagai area yang
bersih dan asri sehingga
mendorong timbulnya
kegiatan-kegiatan di
sekitarnya yang dapat
meningkatkan popularitas
Pekojan.

Long-Term

Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan, Dinas
Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan
DKI Jakarta
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Mengembalikan
fungsi Kali
Krukut sebagai
Wajah Utama
Pekojan

REKOMENDASI
PROGRAM

PROPOSAL
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VISI

KATEGORI

Menyediakan
Aksesibilitas
yang Lebih Baik
bagi Kawasan
Pekojan

Konservasi

Pengembangan

Menjadikan
Konservasi
Pekojan sebagai
Area Wisata
Berbasis Komunitas
Pengembangan

Desain

REKOMENDASI
PROGRAM

PERANGKAT
DAERAH

JANGKA
WAKTU

4a

Menggunakan nama tokoh
lokal bersejarah pada
nama jalan, gang, jembatan, bangunan umum,
atau elemen urban lain
yang memungkinkan di
wilayah Pekojan

Badan Pertimbangan
Pemberian Nama
Jalan, Taman, dan
Bangunan

Short & MidTerm
(bertahap)

4b

Penataan trotoar untuk
pedestrian pada jalan
dengan lebar minimal 5
meter.

Dinas Bina Marga
dan Suku Dinas Bina
Marga

Mid & LongTerm
(bertahap)

5a

Menyediakan visitor center
dan community center bagi
Pekojan (berhubungan
dengan 1a)

Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan

Mid-Term

5b

Menambahkan papan
informasi di setiap situs
sejarah yang menginformasikan cerita, informasi
fisik, dan menyediakan
akses ke repositori digital
(berisi peta dan foto lama)
melalui kode QR

Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan, Unit
Pengelola Kawasan
Kota Tua

Mid-Term

5c

Mengintegrasikan kawasan Pekojan dalam
TransJakarta City Tour
dengan rute History/Heritage

PT Transportasi Jakarta, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Mid & LongTerm
(bertahap)

5d

Melanjutkan poin 5b,
Dinas Pariwisata dan
melengkapi jalur-jalur
Kebudayaan, Dinas
sirkulasi wisata dengan
Tata Kota
petunjuk-petunjuk informatif berbasis digital, sekaligus furnitur jalan yang
menambah kenyamanan
wisatawan di sela-sela
kunjungan

Mid & LongTerm
(bertahap)
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