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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. JUDUL: 

Pusat Kebudayaan Betawi di Jakarta dengan penekanan pada penerapan nilai 

yang terkandung dalam tradisi pernikahan Betawi. 

 

B. PENGERTIAN JUDUL 

1. Arti Kata 

a. Pusat   : sesuatu yang dijadikan sasaran perhatian; pokok pangkal 

atau yang jadi tumpuan (berbagai urusan, hal dan 

sebagainya).1

b. Kebudayaan  :  

• hasil kegiatan dan penciptaan batin (akal budi) manusia seperti 

kepercayaan, adat-istiadat, seni, bangunan/arsitektur dan sebagainya.2

• Kompleks keseluruhan yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, 

kesenian, hukum, moral, adat-istiadat, kemampuan serta kebiasaan lain 

yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat.3

c. Betawi  : sekelompok masyarakat yang mempunyai adat-istiadat, 

logat bahasa dan kebudayaan yang sama. Merupakan 

masyarakat hasil pembauran dari suku bangsa daerah dan 

asing yang datang dan bermukim di Batavia.4

d. Penerapan  : pemasangan, perihal mempraktekkan.5

e. Nilai  : sifat-sifat, hal-hal yang penting atau berguna.6

1 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen P & K, Balai Pustaka, 1988. 
2 Ibid, hal 131. 
3 Antropologi, Edisi ke-4, Jilid 1, William A. Havil, Erlangga, 1995. 
4 Rumah Betawi yang Sederhana, Terbuka dan Berwarna Religi, Firman Muntaco. 
5 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen P & K, Balai Pustaka, 1988. 
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f. Tradisi  : kebiasaan dan kesadaran kolektif yang turun temurun 

dalam suatu masyarakat.7

g. Pernikahan  : upacara nikah.8

2. Pengertian Judul Keseluruhan 

Berdasarkan uraian di atas, pengertian judul dalam pembahasan 

Tugas Akhir ini adalah: 

Suatu wadah yang menampung produk budaya hasil kegiatan serta 

berbagai kegiatan yang berhubungan dengan kebudayaan Betawi dengan 

memperhatikan unsur-unsur kebudayaan itu sendiri yang berlokasi di Jakarta, 

dengan penekanan pada penerapan nilai atau sifat atau hal penting yang 

terkandung dalam kebiasaan aturan perbuatan dalam pelaksanaan upacara 

pernikahan Betawi.  

 

C. LATAR BELAKANG 

1. Jakarta Ibukota RI 

Sejak pertama Proklamasi Kemerdekaan dikumandangkan tanggal 

17 Agustus 1945, Jakarta diterima sebagai ibukota RI. Sejak pengakuan 

kedaulatan Indonesia pada tahun 1949, pusat kota Jakarta mengalami 

penataan kembali. Dan sejak pemerintahan Orde Baru berdiri, Jakarta terus 

berkembang menjadi sebuah metropolitan modern. (Jakarta Kota Sejarah). 

Jakarta hanya menjadi pusat segala-galanya. Pusat perdagangan, pusat 

pemerintahan, pusat kebudayaan dan pusat pemerintahan. (Ramadhan K.H, 

Bang Ali: Demi Jakarta, Sinar Harapan, Jakarta, 1995). 

Sebagai ibukota sebuah Negara berpenduduk lebih dari 300 suku 

bangsa dengan 200 bahasa, Jakarta menunjukkan kebhinekaan budaya 

sehingga tidak salah jika Jakarta disebut “Kota 1000 Wajah”. Jakarta 

senantiasa menjadi tempat pertemuan berbagai bangsa dengan latar 

belakang bahasa, budaya dan agama yang berbeda. (Jakarta Kota Budaya 

dan Pariwisata). 

 

2. Jakarta Saat Ini 

 
6 Ibid, hal 615. 
7 Jangan Tangisi Tradisi, Johanes Mardimin, Kanisius, Jojgjakarta,1994). 
8 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen P & K, Balai Pustaka, 1988. 
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Dari tahun ke tahun Jakarta telah mencatat sejarah sebagai kota 

urban. Penduduknya tiap tahun bertambah, sehingga membuat Jakarta 

semakin padat dengan keanekaragaman budaya yang dibawa para 

pendatang. Dampak dari keadaan ini adalah semakin pudarnya kebudayaan 

asli setempat yaitu kebudayaan Betawi. Perkembangan kota Jakarta sebagai 

kota metropolitan menyebabkan penyebaran masyarakat Betawi menjadi 

berpencar dan terjepit. Sekarang ini agak sulit untuk menemukan 

kebudayaan Betawi, karena adanya percampuran penduduk di kota Jakarta 

dengan daerah-daerah lain di Indonesia. 

Dari hari ke hari terlihat berbagai ekspresi kebudayaan daerah makin 

lama makin menepi. Rupanya bukan hanya dalam bidang politik dan ekonomi, 

tetapi juga dalam bidang kebudayaan yang disebut dengan ekspresi lokal 

semakin sirna. Lebih dari itu, berbagai corak kesenian tradisional bahkan 

hampir hilang dari peredaran, misalnya saja Samrah dan Topeng Betawi 

sungguh tinggal proyek pemugaran. Begitu pula ketaatan terhadap tata nilai 

dan adat istiadat setempat lama-lama juga menjadi seragam. Penyeragaman 

ini mengakibatkan menyempitnya perbedaan struktural dan kultural antara 

desa-kota, yang diikuti melorotnya fungsi-fungsi lembaga tradisional. Sebab 

segalanya menjadi berpatokan pada serba pusat dan serba modern. Terjadi 

semacam ketergantungan budaya karena semua yang berbau pusat dan 

modern menjadi acuan. 

Sulit dipungkiri betapa lemahnya pengkayaan diri dalam kebudayaan 

tradisional, dibandingkan dengan pengaruh yang terus ditawarkan setiap hari 

lewat radio dan televisi. Maka muncul kebudayaan yang menjadi kebarat-

baratan, sebagai gambaran sepintas misalnya kebersamaan selera akan 

musik rock dan celana blue jeans. 

Ada yang mengatakan kebudayaan tardisional sudah tidak 

kontekstual lagi dengan zaman sekarang. Dikarenakan masa bentukannya 

sudah sangat lain dengan perkembangan zaman saat ini. Bagi mereka, 

tantangan kultural zaman yang semakin rasional, fungsional dan berwawasan 

universal tak tertampung lagi oleh kebudayaan lama yang dibentuk dalam 

konteks sangat agraris, feodal dan terkadang mistis. (Menuju  Masyarakat 

Baru Indonesia: Antisipasi Terhadap Tantangan Abad XXI, PT. Gramedia, 

Jakarta, 1990). 
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3. Betawi Masa Kini 

Sensus penduduk tahun 1960 tidak lagi menggunakan kriteria etnik. 

Sehingga sulit untuk mengetahui peta kependudukan Betawi. Meskipun pada 

umumnya orang Betawi beragama Islam, indikator ke-Islaman juga tidak 

dapat mengidentifikasikan populasi penduduk Betawi. Etnik Betawi memang 

exist, karena pada tahun 1930 pemerintah Hindia Belanda pernah melakukan 

sensus penduduk atas dasar etnik. Pada sensus tersebut penduduk kota 

Batavia berjumlah 533.000, yang terdiri dari orang Indonesia 409.700, Eropa 

37.100, Cina 78.800, orang Asia lain 7.500. (Ridwan Saidi, Masyarakat Betawi 

dari Tinjauan Sejarah, dalam Jendela Betawi No.3 tahun I, 1991, hal.14). 

Kebudayaan Betawi exist pada teritori budaya residensi Batavia dan 

sekitarnya, yang kini kita namakan DKI Jakarta. Di zaman pembangunan kini 

orang Betawi berusaha untuk memelihara eksistensi budayanya. Namun 

pendukung kebudayaan Betawi di Jakarta semakin menipis. Mereka telah 

pindah dan hidup berpencar di kawasan sekitar Botabek. 

 

4. Kesenian Betawi Terancam Punah 

Semakin sedikitnya masyarakat yang mengadakan pertunjukkan 

kesenian asli Betawi; dan adanya kecenderungan kaum remaja Betawi yang 

menganggap kuno bentuk-bentuk kesenian tersebut; serta kurangnya media 

massa menampilkan bentuk kesenian tersebut, menyebabkan kesenian 

Betawi tidak hanya sulit berkembang tetapi juga terancam keberadaannya. 

Jika keadaan ini dibiarkan terus, kemungkinan 10-20 tahun mendatang 

bentuk-bentuk kesenian tersebut hanya dapat ditemukan dalam cerita-cerita 

atau di museum. Dengan demikian kita akan kehilangan salah satu asset 

pariwisata yang sangat berharga. 

Sampai saat ini orang Betawi yang menyukai bentuk-bentuk 

kesenian Betawi hanya dari golongan tua yang berumur di atas 40 tahun, 

sedangkan untuk golongan umur dibawahnya terutama kaum remaja sudah 

tidak menyukai bentuk-bentuk kesenian tersebut. Karena menganggap 

kesenian tersebut sudah kuno dan ketinggalan zaman. Mereka umumnya 

sangat menyukai musik-musik pop atau musik dangdut karena dianggap 

sesuai dengan selera anak muda, enak untuk bergoyang dan liriknya meresap 

di hati. Seni budaya tradisional (asli) suatu masyarakat apabila tidak 

didukung oleh masyarakat yang bersangkutan, bentuk-bentuk kesenian 
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tersebut akan punah. Dan sebaliknya, meski mendapat dukungan dari 

masyarakat tanpa berakar pada nilai-nilai budaya masyarakat, suatu bentuk 

kesenian tidak dapat dikatakan sebagai kesenian tradisional. (Drs. Jajang 

Gunawijaya, MA, Jurnal Betawi No. I/November, 2001, hal 22). 

Dan seharusnya para aktivis masyarakat Betawi yang ada sekarang 

ini perlu memberi perhatian khusus kepada generasi yang akan datang. 

Berikan porsi kegiatan kepada putra-putri aktivis kebetawian, pererat tali 

silaturahmi. (Drs. H. M. Sjah Manaf, Biarkan Mereka Tumbuh dan 

Berkembang, dalam Jendela Betawi, No.3, tahun I,1991, hal 17). 

Salah satu terobosan yang dapat dipertimbangkan adalah: Pertama, 

berikan beasiswa bagi seniman-seniman muda agar dapat melanjutkan 

pendidikan formal minimal sampai tingkat SMA atau bila perlu tingkat 

akademi, karena pada umumnya kondisi ekonomi mereka tergolong kurang 

mampu. Kedua, memberi kesempatan bagi seniman senior mengikuti 

workshop, sarasehan, dan lain-lain. Ketiga, memperbanyak kesempatan 

kepada mereka untuk tampil di media massa disamping tetap membina 

mereka dengan berbagai penyuluhan dan pelatihan. Dan jika hal ini terus 

berlangsung maka seni budaya Betawi bisa bangkit dan menjadi tuan rumah 

di kampungnya sendiri. (Drs. Jajang Gunawijaya, MA, Jurnal Betawi, No. 

I/November, 2001, hal 24) 

 

5.   Gagasan Adanya Pusat Kebudayaan Betawi 

Berkembangnya kota Jakarta mengakibatkan pudarnya kebudayaan 

Betawi karena tertelan oleh perkembangan masyarakat itu sendiri. Adanya 

kenyataan didalam masyarakat khususnya di Jakarta bahwa kesenian Betawi 

begitu kaya, namun pada kenyataannya apresiasi atau pengenalan oleh 

masyarakat luar Jakarta sangat terbatas. Belum tersedianya sarana dan 

fasilitas yang memadai untuk mengembangkan kebudayaan Betawi ini 

menyebabkan kurang adanya pembinaan, kaderisasi dan penumbuhan minat 

bagi generasi muda untuk mempelajarinya. 

Dan dari uraian di atas, maka dirasa perlu adanya suatu wadah bagi 

pelestarian, pembinaan/pendidikan, informasi dan pengembangan terhadap 

kebudayaan Betawi yang juga berfungsi sebagai tempat hiburan, pameran 

dan kesenian serta sebagai langkah untuk mempertahankan seni budaya 
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Betawi yang mampu menarik minat masyarakat Jakarta pada khususnya dan 

daya tarik wisatawan pada umumnya. 

 

6. Nilai dalam Tradisi Sebagai Pendekatan Konsep Perencanaan dan 

Perancangan 

Menurut Amos Rapoport (House Form and Culture, Prentice Hall Inc, 

Englewood Cliffs, hal.47) apa yang akhirnya menentukan bentuk sebuah 

bangunan atau lingkungan adalah pandangan (world view/nilai) suatu 

masyarakat tertentu terhadap kehidupan yang ideal adalah lebih penting 

daripada faktor fisik seperti site, faktor iklim dan kebutuhan biologis. 

Nilai/pandangan masyarakat tersebut merupakan salah satu komponen dari 

sosial-budaya sebagaimana yang diungkapkan Amos. Suatu nilai/cara 

pandang dalam masyarakat dapat ditelusuri melalui gaya hidup, adat 

kebiasaan atau tradisi masyarakat yang bersangkutan. 

Dan berbicara mengenai tradisi tidak terlepas dari yang namanya 

kebudayaan. Menurut A.L.Kroeber dan Clyde Kluckhohn terdapat paling 

sedikit 160 definisi tentang kebudayaan. Kata “kebudayaan” berasal dari kata 

Sansekerta yaitu buddhayah, bentuk jamak dari buddhi yang berarti budi atau 

akal. Sehingga kebudayaan dapat diartikan hal-hal yang bersangkutan 

dengan akal.  

Dan manusia sebagai pewaris kebudayaan dari generasi sebelumnya 

bertindak sebagai subjek dan objek dalam kebudayaan itu sendiri. Kita 

menunduk saat berpapasan dengan orang tua, menahan kentut dalam 

pertemuan, tidak mengeluarkan bunyi saat sedang makan dan sebagainya 

adalah kebiasaan-kebiasaan yang diwarisi dari generasi pendahulu kita. Itu 

semua merupakan bagian-bagian terkecil dari kebudayaan manusia. 

Kebiasaan yang turun-temurun dalam suatu masyarakat itu disebut tradisi 

atau adat. (Jangan Tangisi Tradisi, Johanes Mardimin, Penerbit Kanisius, 

Jogjakarta,1994). 

Dalam hidup orang Betawi terdapat tradisi upacara-upacara adat. 

Upacara-upacara itu merupakan fase-fase yang dilalui dalam hidupnya 

sebagai suatu perjalanan panjang yang dilalui sejak lahir sampai masuk liang 

lahat. Dan agama Islam dan dengan segala sistem keyakinan, nilai-nilai dan 
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kaidah-kaidahnya telah memberi pengaruh yang amat kuat pada budaya 

Betawi. Dengan kata lain agama merupakan salah satu unsur penting yang 

mengikat. Sehingga dalam bertindak dan melaksanakan upacara adat, orang 

Betawi senantiasa mengacu pada nilai dan norma budaya Islam (Siklus 

Betawi; upacara dan adat istiadat, Yahya Andi saputra, SM Ardan dan H. 

Irwan Syafi’ie, Dinas Kebudayaan Propinsi DKI Jakarta, hal. 5). 

Pada dasarnya tradisi upacara pada masyarakat Betawi terbagi 

dalam tiga kelompok masa, yaitu: 

1. Masa kanak-kanak, terdiri dari upacara akeke, sunatan, tamatan 

Qur’an/khatam Qur’an. 

2. Masa dewasa, terdiri dari pernikahan, nuju bulan, bikin dan pinde 

rume.

3. Pada waktu kematian yaitu ziarah atau tunggu kubur.  

Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman, tradisi 

upacara-upacara adat di atas tidak semuanya dilaksanakan oleh masyarakat 

Betawi karena menurut mereka sudah tidak zaman lagi atau biasa mereka 

bilang norak/kampungan. Bahkan ada beberapa diantaranya yang sudah tidak 

lagi dilakukan atau dilakukan tetapi tidak lagi mengikuti tata cara lama, ada 

yang dikurangi atau bahkan dihilangkan, sehingga pelaksanaan upacaranya 

berjalan lebih singkat dan sederhana9.

Dan dari upacara tersebut di atas, pelaksanaan tradisi upacara pernikahan 

merupakan upacara yang paling meriah dan betapa pun sederhananya 

keadaan ekonomi mereka, upacara pernikahan harus dilakukan10. Dan bagi 

masyarakat Betawi jika dalam suatu keluarga ada anak lelaki dewasa yang 

sudah dewasa, sudah kerja dan pantas berumah tangga namun sang anak 

tidak memperlihatkan hasrat untuk berumah tangga. Atau mungkin sang 

anak tidak berani mendekati anak perawan, maka orang tua sang anak harus 

segera mencarikan jodoh untuk menghindari komentar tetangga seperti 

jejake tue atau bujang lapuk yang ditujukan kepada sang anak11. Upacara 

pernikahan juga merupakan yang paling kompleks dan banyak tahapan yang 

 
9 Upacara Tradisional DKI Jakarta, Departemen. P & K, Proyek Inventarisasi dan Dokumen 
Kebudayaan Daerah, Jakarta, 1984. 
10 Parwieningrum, Endang, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Peranan Suami dalam 
Pengambilan Keputusan Perencanaan Keluarga (studi kasus keluarga Betawi di Kel. 
Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan), Tesis, UI, 1992, hal. 177. 
11 Siklus Betawi; upacara dan adat istiadat, Yahya Andi saputra, SM Ardan dan H. Irwan 
Syafi’ie, Dinas Kebudayaan Propinsi DKI Jakarta, hal. 31. 
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harus dilalui oleh kedua mempelai. Dan dalam setiap tahapannya, terdapat 

ajaran-ajaran dan nilai-nilai kehidupan yang diwariskan dan menjadi bekal 

bagi kedua mempelai dalam mengarungi kehidupan dan membina hidup 

berumah tangga sehingga dapat terwujud keluarga yang sakinah mawaddah 

warrahmah, serta dapat melahirkan generasi penerus yang sehat, cerdas dan 

berguna bagi keluarga dan negara.  

Oleh karena itu, tradisi upacara pernikahan Betawi ini diambil sebagai 

konsep dengan menerapkan nilai kehidupan/budaya yang terdapat dalam 

salah satu tahapannya dalam perencanaan dan perancangan wadah Pusat 

Kebudayaan Betawi ini. Nilai kehidupan atau pandangan hidup masyarakat ini 

merupakan wujud pertama dari kebudayaan yang paling penting karena berisi 

nilai-nilai,pikiran, norma-norma yang berfungsi mengatur dan mengendali 

perbuatan manusia, sehingga diharapkan desain akhir dari bangunan Pusat 

Kebudayaan Betawi yang dihasilkan dapat mencerminkan nilai budaya Betawi. 

 

7. Tradisi Pernikahan Adat Betawi Sebagai Pendekatan dalam Konsep 

Perencanaan Pusat Kebudayaan Betawi 

Masyarakat Betawi merupakan penganut agama Islam yang kuat dan 

taat. Agama Islam dijadikan sebagai pedoman dan pegangan dalam menjalani 

segala aspek kehidupan masyarakat Betawi. Sehingga segala tingkah laku, 

perbuatan yang dilakukan orang Betawi didasarkan pada norma-norma atau 

nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran agama Islam. Salah satu contohnya 

adalah dalam tahap pernikahan.  

Pernikahan bagi masyarakat Betawi merupakan sebuah lembaga 

sebagai sarana pencegah penyimpangan terhadap norma agama dan 

kesusilaan khususnya dalam hubungan antara pria dan wanita dewasa. 

Karena orang Betawi sangat taat terhadap ajaran agama Islam dan 

menghindari komentar-komentar buruk para tetangga tentang seseorang 

atau sebuah keluarga. Sehingga jika di dalam komunitas masyarakat Betawi 

terdapat sepasang pria dan wanita dewasa yang tertarik satu sama lain, maka 

kedua keluarga dari pihak pria dan wanita tersebut harus segera meresmikan 

(menikahkan) hubungan mereka dalam suatu lembaga/ikatan pernikahan. 

Dalam siklus hidup orang Betawi, pernikahan merupakan tahap yang 

penting dalam perjalanan hidup seseorang. Karena merupakan tahapan 

dimana seseorang telah memasuki kehidupan yang baru, yaitu yang dulu 
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sebagai seorang anak kini dewasa dan menjadi seorang suami atau istri yang 

nantinya akan melanjutkan kelestarian keturunan mereka dan menjadi bapak 

dan ibu, bertanggung jawab merawat dan mengasuh keturunan mereka 

seperti yang dilakukan oleh orang tua mereka dulu, kemudian akhirnya 

membentuk sebuah keluarga sendiri.  

Sehingga betapapun sederhananya orang tua dari kedua mempelai, 

diusahakan penyelenggaraan  pernikahan diadakan semeriah mungkin. 

 

D. TUJUAN DAN SASARAN 

1. Tujuan 

a. Merumuskan konsep wadah Pusat Kebudayaan Betawi yang bertujuan 

membantu mempertahankan dan mengembangkan kebudayaan Betawi. 

b. Memberikan wadah bagi kegiatan pelestarian kesenian Betawi dengan 

memberikan fasilitas untuk pemenuhan kebutuhan kegiatan tersebut. 

c. Menciptakan fasilitas fisik dengan menerapakan nilai yang terkandung di 

dalam tradisi pernikahan adat betawi. 

d. Menciptakan penataan ruang yang sesuai dengan fungsi dan kegiatan 

seni dan budaya Betawi. 

2. Sasaran 

Mendapatkan konsep arsitektur yang meliputi: 

a. Konsep penentuan dan pengolahan site yang sesuai. 

b. Konsep program ruang Pusat Kebudayaan Betawi yang sesuai dengan 

pengelompokkan kegiatan, kebutuhan ruang, sistem sirkulasi antar 

ruang yang sesuai dengan kegiatan yang dilakukan dan mampu 

menciptakan kenyamanan bagi pemakai. 

c. Konsep fasilitas fisik melalui pendekatan nilai yang terkandung dalam 

tradisi pernikahan adat Betawi. 

d. Konsep kelengkapan bangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan 

pelaku dan tuntutan kegiatan. 

 

E. PERMASALAHAN DAN PERSOALAN 

1. Permasalahan 

Bagaimana mewujudkan suatu wadah atau tempat yang dapat 

menampung kegiatan kesenian, pameran dan hiburan melalui penerapan nilai 
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yang terkandung dibalik tradisi pernikahan adat Betawi sebagai pendekatan 

dalam perencanaan dan perancangan bangunan Pusat Kebudayaan Betawi. 

 

2. Persoalan 

a. Bagaimana mewujudkan desain fisik bangunan PKB melaui pendekatan 

nilai yang terkandung dalam tradisi pernikahan adat Betawi  

b. Bagaimana menentukan jenis kegiatan yang ada di dalam Pusat 

Kebudayaan Betawi. 

c. Bagaimana merencanakan wadah aktivitas kesenian berupa ruang-ruang 

yang sesuai dengan fungsi dan kegiatan yang diwadahi. 

 

F. BATASAN DAN LINGKUP PEMBAHASAN 

1. Batasan Pembahasan 

a. Pembatasan ditekankan pada permasalahan dan persoalan yang ada 

sebagai input faktor penentu terhadap pendekatan konsep perencanaan 

dan perancangan. 

b. Batasan khusus menekankan pada desain fisik Pusat Kebudayaan Betawi 

yang menerapkan nilai yang terkandung pada tradisi pernikahan Betawi, 

sehingga pembahasan lebih ditekankan pada tradisi pernikahannya saja, 

sedangkan unsur kebudayaan dan kesenian Betawi lainnya hanya 

dibahas seperlunya saja sebagai informasi. 

c. Dari segi pembiayaan proyek dianggap tersedia dan terjangkau. 

d. Lokasi tapak dan lahan terpilih dianggap telah tersedia dan siap untuk 

dibangun. 

2. Lingkup Pembahasan 

Pembahasan akan dibatasi hanya pada hal-hal yang berhubungan 

dengan ilmu arsitektur khususnya yang berhubungan dengan objek Pusat 

Kebudayaan Betawi. 

Lingkup pembahasan ditekankan pada masalah perencanaan dan 

perancangan PKB yang menekankan pada penerapan nilai yang terkandung 

dalam tradisi pernikahan adat Betawi dalam lingkup disiplin ilmu arsitektur. 

Pembahasan di luar disiplin ilmu arsitektur akan dibahas sesuai dengan 

kebutuhan. 
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G. METODE PEMBAHASAN 

1. Metode Pencarian Data 

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah: 

a. Studi literatur yaitu mendapatkan informasi yang berkaitan dengan proyek 

penugasan yang diperoleh dari buku, majalah, koran dan bahan-bahan 

tertulis lain dan dapat dipertanggungjawabkan. 

b. Survey langsung ke lapangan/site yang terpilih dan lembaga terkait untuk 

memperoleh data/informasi yang menunjang pembahasan. 

2.  Tahap Analisa 

Yaitu mengadakan penelusuran terhadap proses pelaksanaan tradisi upacara 

pernikahan Betawi melalui tinjuan pustaka atau literatur untuk kemudian 

menemukan dan mendalami makna/nilai dibalik tradisi upacara tersebut. Dan 

selanjutnya dengan berpegang pada teori tentang desain, nilai/makna 

tersebut digunakan sebagai pendekatan dalam proses perencanaan dan 

perancangan Pusat Kebudayaan Betawi. 

3. Tahap Kesimpulan 

Merupakan kesimpulan dari hasil analisa yang telah dilakukan, berupa 

konsep-konsep perencanaan dan perancangan Pusat Kebudayaan Betawi. 

 

H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

Bab I Pendahuluan 

Membahas mengenai pengertian judul, latar belakang masalah, 

tujuan dan sasaran, batasan dan lingkup pembahasan, metode pembahasan 

serta sistematika pembahasan. 

Bab II Tinjauan Pustaka 

Menguraikan tentang pengertian kebudayaan beserta wujud dan 

unsur-unsurnya sebagai penelusuran terhadap penekanan dari tugas akhir ini, 

kemudian menguraikan tentang arsitektur dan nilai dan hubungan antara 

kebudayaan, arsitektur dan nilai. 

Bab III Tinjauan Umum 
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Menguraikan tentang tinjauan kota Jakarta dan tinjauan terhadap 

kebudayaan Betawi mulai dari sejarah perkembangan sampai unsur-unsur 

kebudayaan Betawi serta tradisi upacara yang ada di Betawi. 

Bab IV Tinjauan Khusus 

Menguraikan tentang tinjauan tradisi upacara pernikahan pada 

masyarakat Betawi. Dan dari sini kemudian akan dicari makna atau nilai 

dibalik pelaksanaan tahapan dalam pernikahan untuk kemudian makna/nilai 

tersebut akan diejawantahkan ke dalam bentuk fisik bangunan Pusat 

Kebudayaan Betawi.  

 

Bab V Analisa Pendekatan Konsep Perencanaan dan Perancangan Pusat 

Kebudayaan Betawi 

Mengadakan pendekatan konsep perencanaan dan perancangan yang 

menganalisa persoalan dengan memperhatikan pendekatan penentuan site, 

peruangan, tata ruang, tampilan bangunan melalui penerapan nilai yang 

terkandung dalam tradisi pernikahan Betawi, struktur dan utilitas. 

 

Bab VI Konsep Perencanaan dan Perancangan Pusat Kebudayaan Betawi 

Membuat kesimpulan hal-hal yang telah dihasilkan dari analisa 

pendekatan sebagai konsep perencanaan dan perancangan Pusat Kebudayaan 

Betawi. 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
A. TINJAUAN KEBUDAYAAN 

1. Pengertian dan Hakekat Kebudayaan 

Banyak orang yang mengartikan kebudayaan hanya berupa pikiran, 

karya dan hasil karya manusia yang memenuhi hasratnya akan keindahan. 

Singkatnya pengertian kebudayaan menurut definisi di atas adalah kesenian, 

dengan begitu pengertian kebudayaan terlampau sempit. Sedang ahli sosial 
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mendefinisikan kebudayaan dalam arti yang luas yaitu seluruh total dari 

pikiran, karya dan hasil karya manusia yang tidak berakar kepada nalurinya, 

dan hanya dapat diperoleh oleh manusia melalui proses belajar. Dan menurut 

tokoh evolusi klasik Edward Burnett Taylor, kebudayaan adalah kompleks 

keseluruhan yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, hukum, 

moral, kebiasaan, kecakapan dan lain-lain yang diperoleh manusia sebagai 

anggota masyarakat.12

Kebudayaan, ada, berkembang dan dibakukan dalam tradisi-tradisi sosial 

suatu masyarakat. Rapoport melihat kebudayaan sebagai: (1) suatu gaya 

hidup tipikal dari suatu kelompok, (2) suatu sistem simbol, makna-makna dan 

model kognitif yang ditransmisikan melalui kode-kode simbolis dan (3) 

seperangkat strategi adaptif bagi kelangsungan hidup yang berkaitan dengan 

lingkungan dan sumber daya. Oleh karena itu kebudayaan dapat dilihat 

sebagai latar (setting) bagi suatu tipe masyarakat yang bersifat normatif 

dengan gaya hidup tertentu yang tipikal dan bermakna yang membedakan 

dengan kelompok lainnya. Dalam menciptakan latar/setting dan gaya hidup 

seperti itu, yang hanya mungkin terwujud melalui aturan-aturan yang 

diterapkan bersama, suatu perangkat model kognitif, sistem simbol dan 

beberapa visi dari suatu ideal diberi bentuk. Sehingga gaya hidup dan sistem 

simbol adalah bagian dari strategi adaptif suatu kelompok dalam lingkungan 

mereka.13 

Dengan demikian, berbicara mengenai kebudayaan selalu dikaitkan 

dengan suatu kelompok yang mempunyai seperangkat nilai dan kepercayaan 

yang merujuk pada cita-cita tertentu dan ditransmisikan kepada anggota 

kelompok melalui proses enkulturasi, yang mengarah suatu pandangan baru 

dengan menerapkan aturan-aturan yang menuju kepada pilihan-pilihan yang 

konsisten dan sistematik yang dapat terefleksi dalam gaya hidup, gaya 

bangunan, panorama atau suatu permukiman.14 

Demikianlah perwujudan nilai-nilai dalam gaya hidup tertentu, 

sebagaimana yang dinyatakan melalui cara-cara yang khas dilakukan orang-

orang dalam bertingkah laku yang secara empiris dapat dijadikan sebagai 

 
12 Harsojo, Prof. Pengantar Antropologi, Putra Bardin, Bandung, 1999. 
13 Rapoport, Amos, Cross-Cultural Aspects of Environmental Design dalam  Human 
Behavior and Environment, Plenum Press, New York, London , 1980, hal. 9.  
14 Ibid, hal. 9. 
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objek kajian dalam mengawali analisis terhadap suatu kebudayaan melalui 

tingkah laku atau hasil tingkah laku.15

2. Unsur Kebudayaan 

Sebagai suatu keseluruhan yang terintegrasi, maka untuk lebih 

memahami konsep kebudayaan itu, kebudayaan di pecah  kedalam unsur-

unsur besar yang disebut unsur-unsur kebudayaan universal. Istilah universal 

ini menunjukkan bahwa unsur-unsur kebudayaan ini bersifat universal karena 

pasti ada dan bisa ditemukan disemua kebudayaan di dunia, baik yang hidup 

di pedesaan terpencil maupun yang ada di kota besar. Unsur-unsur universal 

tersebut, yang juga merupakan isi dari semua kebudayaan yang ada di dunia 

ini, adalah: 

� Sistem religi dan upacara keagamaan, 

� Sistem dan organisasi kemasyarakatan, 

� Sistem pengetahuan, 

� Bahasa, 

� Kesenian, 

� Sistem mata pencaharian, 

� Sistem teknologi dan peralatan. 

Ketujuh unsur kebudayaan tersebut menunjukkan ruang lingkup dari 

kebudayaan. Susunan tata-urut dari unsur-unsur kebudayaan yang tercantum 

di atas dibuat untuk menggambarkan unsur-unsur mana yang paling sukar 

berubah atau terkena pengaruh kebudayaan lain, dan mana yang paling 

mudah berubah atau diganti dengan unsur-unsur serupa dari kebudayaan 

lain. Sehingga dalam tata urutan unsur-unsur tersebut terlihat bahwa unsur 

sistem religi dan upacara keagamaan merupakan unsur yang paling sukar 

berubah daripada unsur-unsur di bawahnya. 

 

3. Wujud Kebudayaan 

Menurut Koentjoroningrat kebudayaan sedikitnya memiliki tiga 

wujud, antara lain16:

15 M.A, Drs. Triyanto, Makna Ruang dan Penataannya Dalam Arsitektur Rumah Kudus, 
Kelompok Studi Mekar, Semarang,2001, hal. 12. 
16 Koentjaraningrat, Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan, PT. Gramedia Pustaka 
Utama, Jakarta, 2002, hal 5. 
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a. Berupa kompleks ide-ide, pikiran, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, 

peraturan dan sebagainya. 

Wujud kebudayaan yang pertama ini sifatnya abstrak, tidak dapat 

dilihat, diraba ataupun difoto. Lokasinya berada di dalam kepala-kepala 

atau dengan kata lain berada dalam alam pikiran dari warga masyarakat 

di mana kebudayaan yang bersangkutan itu hidup. Kebudayaan ide ini 

bisa juga disebut adat tata kelakuan atau adat dalam arti khusus, atau 

adat-istiadat dalam bentuk jamaknya.  

Sebutan tata kelakuan itu maksudnya adalah menunjukkkan bahwa 

wujud pertama dari kebudayaan berfungsi untuk mengatur, mengendali 

dan memberi arah kepada kelakuan dan perbuatan manusia sebagai 

anggota masyarakat, sehingga adat tersebut diwujudkan dalam perbuatan 

atau tingkah laku yang secara terus-menerus dilakukan oleh warga 

masyarakat tersebut dan diwariskan secara turun-temurun sehingga 

menjadi kebiasaan/ sudah menjadi tradisi. 

b. Berupa aktivitas, kelakuan yang berpola dari manusia dalam masyarakat. 

Wujud kedua  dari kebudayaan juga sering disebut sebagai sistem 

sosial, mengenai tindakan berpola dari manusia itu sendiri. Sistem sosial 

ini terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang berinteraksi, berhubungan 

serta bergaul satu sama lain yang dari waktu ke waktu selalu mengikuti 

pola-pola tertentu yang berdasarkan adat atau tata-kelakuan. Sebagai 

rangkaian dari aktivitas manusia dalam masyarakat, maka wujud kedua 

kebudayaan ini bersifat konkret, terjadi di sekeliling kita sehari-hari, bisa 

diobservasi, difoto, dan didokumentasikan. 

c. Berupa benda-benda hasil karya manusia. 

Dan wujud kebudayaan yang ketiga disebut kebudayaan fisik dan 

memerlukan keterangan banyak. Karena merupakan keseluruhan total 

dari hasil ide  dan aktivitas yang diwujudkan dalam bentuk fisik atau karya 

manusia dalam masyarakat. Sehingga sifatnya lebih konkret karena 

berupa benda-benda yang dapat dilihat, diraba dan difoto. 

 

Di dalam kehidupan masyarakat, ketiga wujud kebudayaan yang 

diuraikan di atas tidak terpisah satu dengan lainnya. Wujud pertama yaitu ide 

dan adat-istiadat mengatur dan memberi arah kepada perbuatan dan karya 
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manusia. Baik pikiran-pikiran dan ide-ide, maupun perbuatan dan karya 

manusia menghasilkan benda-benda atau kebudayaan fisiknya. 

 

B. ARSITEKTUR 

Manusia hidup selalu berdampingan dengan alam yang dijabarkan 

sebagai iklim dan lingkungan. Kemana saja manusia melangkah, alam selalu 

ada didekatnya. Oleh sebab itu alam (iklim dan lingkungan) memegang 

peranan yang sangat besar dalam membentuk segala cara hidup manusia 

yang terwujud dalam pola aktifitas atau tingkah laku serta hasil aktifitas 

manusia itu sendiri atau bisa disebut sebagai kebudayaan manusia.17 Aktifitas 

dan sistem aktifitas merupakan aspek khusus dari gaya hidup yang dapat 

memberikan pintu masuk dalam menghubungkan antara kebudayaan dengan 

lingkungan melalui perilaku manusia.  

Salah satu hasil aktifitas manusia itu adalah dalam bentuk ruang dan 

bangunan (arsitektur) atau desain lingkungan, yang diciptakan semata-mata 

untuk kebutuhan sebagai tempat perlindungan dalam rangka 

mempertahankan hidupnya dari keadaan alam dan lingkungan sekitar. 

Keadaan alam yang didiami antara satu kelompok masyarakat dengan satu 

kelompok masyarakat yang lain tentunya berbeda dan hal ini tentu juga 

menyebabkan terjadinya perbedaan pada pola aktifitas dan hasil aktifitas 

mereka, termasuk juga perbedaan itu dalam corak arsitektur mereka masing-

masing. Sehingga dapat dikatakan bahwa arsitektur itu sebagai upaya 

manusia untuk menggarap dan mendesain lingkungan fisiknya secara luas.18 

Berbicara mengenai arsitektur berarti berbicara juga mengenai 

desain lingkungan atau lingkungan buatan. Perencanaan dan desain dapat 

dilihat sebagai pengaturan/organisasi ruang untuk berbagai tujuan dan 

menurut berbagai aturan yang mencerminkan aktifitas, nilai dan tujuan suatu 

kelompok atau individu melakukan pengaturan tersebut.19 Suatu lingkungan 

yang ada dilihat sebagai sebuah latar atau setting bagi aktifitas manusia. 

Mereka juga menetapkan kerangka ruang waktu untuk suatu 

upacara/peristiwa dan aktifitas dan mengingatkan pada masyarakat aktifitas 

 
17 Ibid, hal. 3. 
18 Drs. Triyanto M.A, Makna Ruang dan Penataannya Dalam Arsitektur Rumah Kudus, 
Kelompok Studi Mekar, Semarang,2001, hal. 13. 
19 Amos Rapoport , Cross-Cultural Aspects of Environmental Design dalam  Human 
Behavior and Environment, Plenum Press, New York, London , 1980, hal. 11.  
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apakah itu. Tapi hal ini hanya bisa dilakukan jika lingkungan memenuhi syarat 

yaitu jika arti yang ada di lingkungan tersebut sesuai dengan kebudayaan dan 

aktifitasnya.20 

Sehingga dalam perencanaan suatu lingkungan, aktifitas dapat 

dijadikan sebagai pintu masuk dalam mendesain. Hal ini dikarenakan karena 

aktifitas sering digunakan oleh para perencana dan juga karena aktifitas 

dapat dihubungkan ke sistem latar suatu perilaku dengan mudah. Aktifitas, 

khususnya jika mereka memiliki aspek simbol tersembunyi, bisa memberikan 

langkah awal yang berguna dan memberi petunjuk yang mudah dalam 

melihat suatu gaya hidup. Melalui pertimbangan bentuk aktifitas yang 

sederhana akhirnya bisa mengetahui konsep seperti gaya hidup, kesan, nilai 

serta cara memandang dunia, sub kebudayaan dan kebudayaan sebagaimana 

hubungan mereka dengan lingkungan buatan. 

Jika seseorang ingin memulai melalui aktifitas dan gaya hidup 

sebagai sebuah cara untuk mendesain lingkungan buatan, maka ada 

beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu: (1) aktifitas yang mana yang 

akan diangkat, (2) aktifitas-aktifitas apa saja yang terkait dan (3) arti atau 

maksud dibalik aktifitas tersebut adalah yang paling penting. Suatu aktifitas 

dapat dianalisa ke dalam empat komponen antara lain21:

1. Aktifitas yang sebenarnya 

2. Cara khusus apa yang digunakan dalam melakukan aktifitas 

tersebut dan di mana 

3. Adakah aktifitas-aktifitas yang ditambahkan atau yang 

berdekatan atau yang terkait yang menjadi bagian dari sistem 

aktifitas tersebut. 

4. Aspek simbol serta makna apa yang ada dibalik aktifitas tersebut 

(yang paling penting).  

Untuk (1) dan (2) umumnya memiliki bentuk nyata/jelas, sementara 

(3) dan (4) cenderung ke kategori yang tersembunyi/abstrak. Jika lebih 

spesifik lagi, bisa disarankan bahwa perubahan dari (2), (3) dan (4) dapat 

menuju pada perbedaan dalam bentuk dan beragam desain. 

Manusia dalam bertindak berdasarkan pada bagaimana mereka 

membaca isyarat yang ada pada lingkungan dan kode atau “bahasa” yang 

 
20 Ibid, hal. 16. 
21 Ibid, hal,17. 
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terkandung dalam lingkungan itu harus dapat dimengerti. Desain suatu 

lingkungan dapat dilihat sebagai sebuah proses mengkodekan informasi 

sehingga user dapat dengan mudah menerjemahkan kode tersebut. Jika kode 

itu tidak dimengerti atau tidak sesuai, maka lingkungan tidak dapat 

berkomunikasi: “bahasanya” menjadi asing bagi user. 

Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan buatan memberikan 

isyarat/pedoman untuk berperilaku dan sebagai sebuah bentuk bahasa atau 

komunikasi non verbal, melalui penafsiran suatu arti, makna atau nilai. Makna 

atau arti itu dalam lingkungan buatan dapat disampaikan baik melalui22:

1. fixed-feature elements (dinding, lantai, atap, jalan, dsb) yang 

dapat berupa organisasi ruang, orientasi, ukuran-ukurannya, 

lokasi, hierarkhi ruang dan memiliki makna yang terlihat atau arti 

tertentu. 

2. semifixed-feature elements, yaitu yang terwujud karena tatanan, 

bahan, warna, bentuk dan ukuran furnitur, tabir pembatas, alat-

alat/perlengkapan, lansekap, dsb).  

3. nonfixed-feature elements yaitu yang terbentuk akibat 

kerumunan orang, pakaian, gaya rambut, bahasa tubuh dan 

perilaku non verbal lainnya yang sifatnya abstrak (tersembunyi) 

dan lebih ditentukan pada pola pengaturan jarak yang 

dibutuhkan untuk berkomunikasi agar nantinya melahirkan suatu 

makna tertentu. 

 

C. HUBUNGAN KEBUDAYAAN DENGAN ARSITEKTUR 

Kebudayaan adalah pola bagi kelakuan artinya kebudayaan 

mengatur manusia untuk dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, 

berbuat, menentukan sikap kalau berhubungan dengan orang lain dan 

lingkungan sekitarnya. Dengan adanya kebudayaan, terwujud suatu kelakuan 

untuk memahami dan menafsirkan lingkungan yang dihadapi. Kelakuan ini 

menghasilkan benda-benda purba kebudayaan yang dalam hal ini adalah 

karya arsitektur. 

Melalui arsitektur kita sebenarnya dapat memahami tentang 

masyarakat atau seperti yang dikemukakan Rapoport (Asal Mula Budaya 

Arsitektur, James C. Snyder dan Anthony J. Catanese, Pengantar Arsitektur, 
 
22 Ibid, hal. 28. 
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Erlangga, Jakarta, 1985) bahwa suatu karya arsitektur membuat makna-

makna yang nyata; ia menghasilkan kiasan-kiasan konkret dari gagasan-

gagasan dan keyakinan-keyakinan suatu kelompok. Arsitektur itu adalah hasil 

karya manusia yang diatur dan diarahkan oleh kebudayaan masyarakat yang 

bersangkutan, hasil dari pola kelakuan manusia dalam rangka 

mempertahankan dan memanfaatkan alam. 

Menurut Soemardjan (Menuju Arsitektur Indonesia, Eko Budihardjo, 

Bandung, Alumni, 1983) berpendapat bahwa arsitektur adalah suatu karya 

seni bangunan yang merupakan pengejawantahan kebudayaan masyarakat, 

sehingga kehadirannya menjadi sarana menyimpan dan sekaligus 

mengungkapkan makna-makna; apakah itu berupa kepercayaan-

kepercayaan, nilai-nilai dan gagasan atau harapan-harapan lainnya yang 

dimiliki bersama oleh warga masyarakat yang bersangkutan, yang semua itu 

adalah hakekat dari kebudayaan. 

 

D. NILAI 

Kata nilai adalah kata benda abstrak yang berarti keberhargaan 

(worth). Nilai adalah kemampuan yang dipercayai ada pada suatu objek untuk 

memuaskan suatu keinginan manusia. Sifat objek itu menyebabkan menarik 

minat seseorang atau sekelompok orang. Selanjutnya nilai adalah suatu 

realita psikologis yang harus dibedakan secara tegas dari kegunaan, karena 

terdapat dalam jiwa manusia, bukan pada benda itu sendiri. 

Menurut kadarnya nilai digolongkan atas nilai ekstrinsik dan nilai 

instrinsik. Nilai ekstrinsik (instrumental/contributory value) yaitu sifat baik 

dari suatu benda dipandang dari segi peranan membantu memberi sifat baik 

tersebut. Nilai instrinsik (consummatory value) yaitu sifat baik dalam diri 

suatu benda demi kepentingan benda tersebut. Nilai instrinsik ini adalah 

kebenaran, kebaikan dan keindahan. Nilai-nilai ini adalah nilai positif sedang 

kebalikannya disebut nilai negative. Dapatlah disimpulkan bahwa tingginya 

nilai sesuai dengan bobot kebenaran, kebaikan dan keindahan. Tetapi tidak 

bersifat pasti seperti angka 6,7,8 atau lebih besar dari 3,4 atau 5. 

Penjabaran nilai budaya itu dilihat dari kemampuan memberi 

penyelesaian atau jawaban atas tantangan yang dialami, dengan prinsip 

kebenaran, kebaikan dan keindahan dan tidak lepas dari sumber daya yang 
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tersedia.23 Nilai biasa hadir dalam gaya hidup tertentu, yaitu dalam cara 

bagaimana manusia secara khas membuat pilihan-pilihan tentang bagaimana 

bertingkah laku, peran apa yang harus dimainkan dan bagaimana 

menggunakan sumber daya. Hal ini (nilai) sudah sering sekali diterapkan 

dalam wujud benda-benda/artifak dan desain lingkungan24.

Dan yang menentukan bentuk sebuah bangunan atau lingkungan 

adalah nilai kehidupan yang dimiliki suatu masyarakat akan kehidupan yang 

ideal. Karena bangunan dan lingkungan mencerminkan berbagai kekuatan 

sosial-budaya termasuk agama/kepercayaan, struktur keluarga/marga, cara 

mendapatkan mata perncaharian dan hubungan sosial antar individu. Dan hal 

ini menunjukkan kenyataan bahwa di dalam suatu masyarakat, mereka saling 

berbagi tujuan dan nilai kehidupan yang sudah diterima secara umum ada 

dalam kehidupan mereka25.

E. KESIMPULAN 

Arsitektur lahir bersamaan dengan hadirnya manusia di muka bumi. 

Ia pertama kali lahir semata-mata hanya untuk kebutuhan sebagai tempat 

perlindungan terhadap alam untuk mempertahankan hidup manusia. Setelah 

manusia berhasil mempertahankan hidupnya, dia mulai mencari kesenangan 

atau kepuasaan batin dari benda-benda yang membuatnya tetap dapat 

mempertahankan hidup. Termasuk juga dalam bentuk arsitekturnya. Dengan 

pengetahuan dan keahliannya ia mulai bermain dengan bentuk, warna dan 

tekstur yang mampu menyentuh perasaan. 

Dan dari waktu ke waktu, arsitektur selain berfungsi sebagai tempat 

berlindung, tempat beraktivitas, juga dapat dipakai sebagai identitas 

kebudayaan suatu masyarakat tertentu. Arsitektur adalah salah satu contoh 

wujud fisik dari kebudayaan, dari arsitektur dapat dilihat hakekat kebudayaan 

 
23 Pencerminan Nilai Budaya dalam Arsitektur di Indonesia, Laporan Seminar Tata 
Lingkungan Mahasiswa Arsitektur Fakultas Teknik UI, Djambatan, 1982, hal. 11. 
24 Amos Rapoport, Cross-Cultural Aspects of Environmental Design dalam  Human Behavior 
and Environment, Plenum Press, New York, London , 1980, hal. 10.  
25 Amos Rapoport, House Form and Culture, Prentice Hall, Inc, Englewood Cliffs, New York,, 
1969, hal. 47. 
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yaitu: pengetahuan, nilai-nilai, gagasan, tingkat perekonomian serta 

keyakinan-keyakinan atau kepercayaan yang menguasai warga masyarakat.26

Kebudayaan itu sendiri terdiri dari tiga wujud yaitu wujud pertama 

berupa ide atau gagasan, nilai-nilai/norma peraturan, aturan-aturan dan 

sebagainya; wujud kedua yaitu sistem sosial, mengenai kelakuan berpola dari 

manusia itu sendiri, yang terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia dalam 

berinteraksi dan wujud yang ketiga adalah kebudayaan fisik atau berupa 

benda-benda. Nilai-nilai, yang merupakan hakekat kebudayaan dapat dilihat 

dari arsitektur seperti yang disebut di atas, termasuk dalam wujud pertama 

dari kebudayaan.  

Sehingga dalam pembahasan Tugas Akhir ini berusaha untuk 

mengejawantahkan salah satu nilai-nilai budaya yang ada dalam salah satu 

wujud kebudayaan di atas ke dalam bentuk arsitektural sebagai pendekatan 

perencanaan dan perancangan. Wujud kebudayaan yang coba dianalisa disini 

adalah wujud kedua yang berupa aktivitas masyarakat dalam berinteraksi. 

Karena aktivitas ini selalu mengikuti pola-pola tertentu yang berdasarkan 

ada-tata kelakuan, nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat (wujud pertama 

kebudayaan/ide), sehingga sudah menjadi kebiasaan atau tradisi dalam 

masyarakat.  

Dan dari nilai budaya dalam aktifias inilah yang nantinya digunakan 

sebagai pendekatan perencanaan dan perancangan dan ditransformasikan ke 

dalam bentuk arsitektur/ bentuk tiga dimensi. Sehingga diharapkan bentuk 

yang didapat nantinya dapat mencerminkan identitas atau kebudayaan 

masyarakat yang bersangkutan.  

 

BAB III 

TINJAUAN UMUM 

 
F. TINJAUAN KOTA JAKARTA 

 
26 M.A, Drs. Triyanto, Makna Ruang dan Penataannya Dalam Arsitektur Rumah Kudus, 
Kelompok Studi Mekar, Semarang,2001, hal. 13-15. 
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1. Kondisi dan Potensi Fisik 

a. Kondisi Geografis 

Luas wilayah DKI Jakarta ± 65.000 Ha, termasuk wilayah daratan 

Kepulauan Seribu yang tersebar di Teluk Jakarta. Wilayah Jakarta terletak 

pada: 106º 22´18" BT sampai 106º58´18" BT dan 5º19´12" LS sampai 

6º23´54" LS. Wilayah Jakarta dilewati oleh ± 10 sungai, baik alami ataupun 

buatan. Batas-batas wilayah DKI Jakarta adalah: 

� Sebelah Utara  : Laut Jawa 

� Sebelah Selatan : Kab. Bogor 

� Sebelah Barat  : Kab. Tangerang 

� Sebelah Timur : Kab. Bekasi 

 

b. Keadaan Topografi 

Pada dasarnya wilayah DKI Jakarta dapat dikategorikan sebagai 

daerah datar. Ketinggian tanah dari pantai sampai ke banjir kanal hanya 

berkisar antara 0-10 m di atas permukaan laut diukur dari titik 0 Tj. Priok. 

Sedangkan permukaan laut sampai batas paling Selatan dari wilayah DKI 

Gambar 3.1 Peta 
Jakarta. 
(Sumber: Jakarta 
2005, Pemerintah DKI 
Jakarta) 
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Jakarta berkisar antara 5-50 m di atas muka laut. Perbukitan rendah yang 

ada pada daerah Selatan banjir kanal dibentuk mengikuti pola daerah aliran 

sungai-sungai yang ada.  

c. Keadaan Geologis 

Seluruh daratan terdiri dari endapan-endapan Pleistocene dimana 

permukaan yang terdapat ± 50 m di bawah permukaan yang ada. Bagian 

Selatan terdiri dari lapisan alluvial. Dataran ini memanjang pada jarak 10 Km 

sebelah Selatan pantai. Di bawahnya terdapat lapisan endapan yang lebih tua 

yang tidak tampak pada permukaan tanah karena tertimbun seluruhnya oleh 

endapan alluvium, sehingga keadaan wilayah menjadi datar sama sekali, 

namun endapan tersebut merupakan tanah-tanah yang subur (tanah merah). 

d. Keadaan IKlim 

DKI Jakarta beriklim panas dimana suhu rata-rata pertahun adalah 

27º C dengan kelembaban 80%-90%. Arah angin dipengaruhi oleh muson 

yaitu angin Muson Barat pada bulan November s/d April dan angin Muson 

Timur pada bulan Mei s/d Oktober. Curah hujan rata-rata sepanjang tahun 

adalah 2000 mm dimana curah hujan tertinggi disekitar bulan Januari dan 

terendah pada sekitar bulan September. 

 

2. Kondisi dan Potensi Non Fisik 

a. Struktur Penduduk 

Penduduk yang mendiami kota Jakarta sekarang ini hampir sebagian 

besar adalah pendatang yang terdiri dari bebagai suku di Indonesia. 

Campuran antara suku Jawa, Sunda, Arab, Cina mendiami perkotaan. 

Sedangkan masyarakat pribumi yaitu Betawi, karena tidak dapat bersaing 

dengan para pendatang, sebagian besar tergeser ke daerah pinggiran atau 

perbatasan luar wilayah kota Jakarta. 

Sekalipun terdapat banyak suku yang bertempat tinggal di wilayah 

DKI Jakarta, akan tetapi dalam kehidupan sosialnya sering terjadi komunikasi 

dengan penduduk aslinya. Sehingga terjadi interaksi atau kontak kebudayaan 

antara pendatang dengan penduduk pribumi. 

b. Aspek Religi/Kepercayaan 

Agama Islam merupakan agama yang paling banyak dianut oleh ± 

80% penduduk Jakarta. Penduduk asli umumnya adalah pemeluk agama 
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Islam yang taat menjalani perintah agamanya. Pada hari-hari besar Islam 

biasanya mengadakan upacara-upacara keagamaan yang berupa selametan 

dan sembahyang massal. Dan perayaan yang paling besar adalah pada waktu 

Lebaran. Para kyai atau ulama Islam di Jakarta menjadi figur sentral yang 

dihormati. Kehidupan keagamaan terutama bagi masyarakat Betawi sangat 

terasa. Sehingga pengaruh kebudayaan Islam sangat kuat, hampir terdapat 

diseluruh aspek kehidupan masyarakatnya, mulai dari bentuk keseniannya, 

adat-istiadat, upacara-upacara besar keagamaan dan perayaan hingga dalam 

hubungan kemasyarakatan.  

Disamping itu ada juga penduduk lain yang memeluk agama selain 

Islam seperti Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan bahkan kepercayaan yaitu 

Kong Hu Chu, tetapi jumlah penduduk yang menganutnya sedikit/minoritas 

dan lebih banyak dipeluk oleh para pendatang. 

 

G. TINJAUAN KEBUDAYAAN BETAWI 

1. Asal- usul Penduduk Betawi 

Betawi atau yang disebut Batavia adalah sebuah kota pelabuhan dan 

perdagangan yang dibangun Belanda di sebelah timur sungai Ciliwung ketika 

Belanda menundukkan Jayakarta (sebutan Jakarta pada waktu itu) pada 

tahun 1619. Penduduk asli Jakarta disebut sebagai orang Betawi.  

Asal mula masyarakat asli Betawi diperkirakan berasal dari suku 

Sunda. Tetapi karena Batavia adalah kota pelabuhan dan perdagangan, 

sehingga banyak disinggahi oleh pendatang yang datang dari segala penjuru. 

Lama-kelamaan, penduduk pribumi yang sudah ada di daerah sewaktu masih 

bernama Jayakarta ini bercampur dengan suku-suku dari pulau lain di 

Nusantara seperti Melayu Bugis, Ambon, Manado dan juga dari bangsa lain 

seperti Cina, India, Arab, Portugis dan Belanda. Sehingga orang Betawi ini 

adalah hasil pembauran atau asimilasi antara penduduk pribumi Jayakarta 

dengan penduduk pendatang dari Nusantara dan bangsa lain. 

Proses pembauran ini terjadi sejak abad XIV. Dengan demikian 

konsep kebudayaan Betawi bukan berdasarkan ras, tetapi merupakan hasil 

asimilasi berbagai pengaruh antara budaya lokal (Sunda, Melayu, Jawa, 

Bugis, dan lain-lain) dengan budaya luar (Arab, Portugis, Cina, Arab, 

Belanda). Banyak diantara penduduk Betawi bekerja pada orang-orang Eropa 

dan Cina sebagai pembantu rumah tangga, sopir, kusir atau pembantu 
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kantor. Ada juga yang bekerja sendiri dengan membuka binatu/penjahit, 

tukang kayu atau penjual buah dan ikan. Para penduduk ini bertempat tinggal 

membentuk kelompok-kelompok berdasarkan asal mereka kemudian 

membentuk kampung-kampung, sehingga ada kampung Bandan yang 

penduduknya berasal dari pulau Banda; Kampung Ambon (kini Pejambon) 

yang penduduknya terdiri dari orang Ambon; Kampung Makassar; Pecinan, 

penduduknya kebanyakan Cina dan keturunan Cina; kampung Bugis, 

kampung Arab, dan lain-lain. Kampung-kampung ini letaknya diantara 

daerah-daerah pemukiman orang-orang Eropa. 

Selain itu, oleh pemerintah Belanda dilakukan penyebaran penduduk 

yang ditempatkan pada kebun atau lahan kosong di luar wilayah Batavia 

dengan syarat mereka harus siap memberikan tenaga bantuan bila 

diperlukan, menyerahkan sepersepuluh hasil-hasil tanahnya seperti padi, 

sayur-sayuran, buah-buahan kepada Kompeni untuk memenuhi kebutuhan 

pokok mereka. Penyebaran ini oleh pemerintah Belanda bukan hanya untuk 

kepentingan pemenuhan kebutuhan sayur-sayuran atau makanan kepada 

Belanda tetapi juga sebagai usaha untuk mengatasi kepadatan penduduk di 

dalam kota serta untuk kepentingan pertahanan dan keamanan. 

 

2. Wilayah Budaya Betawi27 

Menurut garis besarnya, wilayah budaya Betawi dapat dibagi menjadi 

dua bagian, yaitu: Betawi Tengah atau Betawi Kota dan Betawi Pinggiran. 

Yang termasuk Betawi Tengah atau Betawi Kota dapatlah disebutkan kawasan 

wilayah yang pada zaman akhir pemerintahan jajahan Belanda termasuk 

wilayah Geemente Batavia (kawasan Kota-Glodok, Jakarta Barat saat ini), 

kecuali beberapa tempat seperti Tanjung Priok dan sekitarnya. Sedangkan 

daerah-daerah diluar kawasan tersebut, baik yang termasuk wilayah DKI 

Jakarta apalagi daerah-daerah disekitarnya, merupakan wilayah Betawi 

Pinggiran yang pada masa-masa yang lalu oleh orang Betawi Tengah suka 

disebut Betawi Ora. 

Timbulnya dua wilayah budaya Betawi disebabkan berbagai hal, 

antara lain karena perbedaan perkembangan historis, ekonomi, sosiologis, 

perbedaan kadar dari unsur-unsur etnis yang menjadi cikal bakal penduduk 

 
27 H. Rachmat Ruchiat, Drs. Singgih Wibisono, Drs. H. Rachmat Syamsudin, Ikhtisar Kesenian 
Betawi, Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, hal.15. 
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setempat, termasuk kadar budaya asal suku masing-masing yang 

mempengaruhi kehidupan budaya mereka selanjutnya seperti halnya 

pendidikan. Di wilayah Betawi Tengah sudah sejak awal abad ke-19 terdapat 

prasarana pendidikan formal seperti sekolah-sekolah. Demikian juga untuk 

pendidikan keagamaan. Apalagi sejak awal abad ke-20, setelah Pemerintah 

Belanda melaksanakan apa yang disebut Politik Etis, sehingga wilayah ini 

menjadi pusat kegiatan pemerintahan (Kota Praja) Batavia. 

Berbeda dengan wilayah Betawi Tengah, wilayah Betawi Pinggiran 

hampir tidak terdapat prasarana pendidikan formal. Hal ini disebabkan karena 

hampir seluruh daerah itu pada zaman penjajahan Belanda sampai masa 

pendudukan Jepang, merupakan tanah-tanah partikelir yang dikuasai oleh 

para tuan tanah. Para tuan tanah itu sama sekali tidak menaruh perhatian 

terhadap kemajuan penduduk yang menggarap tanahnya. Yang terpenting 

bagi mereka hanya masuknya cukai hasil pertanian yang dipungut dari para 

penggarap tanah. Kemajuan penduduk bahkan dianggap ancaman bagi 

kedudukan dan keuntungan mereka. Apalagi pendidikan agama, dalam hal ini 

agama Islam, karena setiap perlawananan rakyat bersenjata di kawasan 

tanah partikelir khususnya, berlangsung atas pimpinan pemuka agama. 

Masyarakat Betawi Tengah yang pada umumnya lebih maju dari 

yang di pinggiran, lebih banyak menggemari cerita-cerita yang bernafaskan 

agama Islam yang mendapat pengaruh budaya Timur Tengah. Sedangkan 

masyarakat keturunan Cina sudah barang tentu lebih menyenangi cerita-

cerita yang berasal dari tanah leluhurnya, seperti Sam Kok atau cerita Tiga 

Negeri, Pho Si Lie dan sebagainya. 

Di wilayah budaya Betawi Tengah tampak keseniannya banyak 

menyerap seni budaya Melayu, sebagaimana terlihat pada musik dan tari 

Samrah. Hal ini disebabkan karena setelah adanya Konvensi London tahun 

1824 dan Traktat Sumatra tahun 1871, banyak orang Riau hijrah ke Batavia, 

sebagai pedagang. Disamping itu masyarakatnya merupakan pendukung 

kesenian yang bernafaskan Islam, seperti berbagai macam rebana, gambus 

dan qasidahan. Sedang di daerah pinggiran berkembang kesenian tradisional 

lainnya seperti Topeng, Wayang, Ajeng, Tanjidor dan sebagainya yang tidak 

terdapat dalam masyarakat Betawi Tengah. 

 

3. Ciri-ciri Kebudayaan Betawi 
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Kebudayaan Betawi bukan hanya terbatas pada tradisi orang 

pedesaan yang berdiam di pinggiran saja, tetapi juga berada di tengah kota. 

Asalkan mereka sadar akan identitasnya sebagai bagian dari masyarakat 

Betawi, serta bagian dari kebudayaan yang tersebar dan diwariskan tuun-

temurun. Ciri-ciri pengenalan kebudayaan Betawi terbagi dalam tiga 

kelompok dasar, yaitu: bentuk lisan, bentuk setengah lisan dan bentuk bukan 

lisan. 

a. Bentuk lisan 

� Bahasa rakyat Betawi, meliputi:  logat, julukan, sindiran dan 

sebagainya. 

� Ungkapan tradisional Betawi, meliputi: peribahasa, pepatah dan lain-

lain. 

� Puisi rakyat Betawi, meliputi: pantun dan syair. 

� Cerita prosa rakyat Betawi, meliputi: mite, legenda dan dongeng 

� Nyanyian rakyat Betawi, seperti: Jali-jali, Cinte Manis dan sebagainya. 

b. Bentuk Setengah Lisan 

� Hiburan dan permainan rakyat, seperti: gaplek, congklak, enggrang, 

dan lain-lain. 

� Drama rakyat Betawi, seperti: lenong, topeng, Jinong. 

� Tari Betawi, seperti: Zapin, Doger, Ngibing, Blenggo. 

� Upacara-upacara adat Betawi, seperti: kelahiran anak, khitanan, 

pernikahan, kematian. 

� Pesta-pesta rakyat, perayaan yang berhubungan dengan keagamaan 

seperti perayaan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, Hari Raya Idul 

Fitri dan Idul Adha, lebaran Haji, dan lain-lain. 

c. Bentuk Bukan Lisan 

Bentuk ini dibagi dalam dua golongan 

1. Material: 

� Arsitektur rakyat, terlihat pada bentuk asli rumah adat Betawi di 

daerah Condet, Marunda atau yang terlihat di anjungan DKI Jakarta Di 

Taman Mini Indonesia Indah (TMII). 

� Seni kerajinan tangan, seni ukir perabot rumah tangga. 

� Pakaian serta perhiasan tubuh. 

� Alat-alat musik, seperti: rebana, tehyan, tanjidor dan sebagainya. 
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� Makanan dan minuman, seperti: gado-gado, laksa, kerak telor dan 

sebagainya. 

2. Non Material: 

� Musik Betawi, seperti: Gambang Kromong, Tanjidor, Cokek, dan lain-

lain. 

 

4. Unsur-unsur Kebudayaan Betawi 

a. Adat-istiadat 

Adat-istiadat memegang peranan dalam kehidupan masyarakat 

Betawi. Setiap peristiwa penting yang terjadi dalam kehidupan selalu 

diadakan upacara-upacara yang maksudnya untuk: 

� Sebagai rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah SWT dan 

meningkatkan ketaqwaan terhadap Allah SWT. 

� Fungsi sosial, sebagai informasi kepada khalayak ramai, 

� Menolak bencana yang mengancam individu serta lingkungannya. 

Biasanya upacara-upacara yang dilakukan masyarakat Betawi adalah: 

� Pernikahan, terdiri dari: ngedelengin, ngelamar, nikah, pesta, pulang tige 

ari, negor. 

� Kelahiran, terdiri dari: mandi, ngirag/ngorog,do’a. 

� Kematian, terdiri dari: bagi fidyah, memandikan dan menyolatkan 

jenazah, penguburan dan tunggu kubur. 

� Keagamaan, antara lain: tamatan Qur’an, Khitan, Lebaran Hari Raya, 

Lebaran Haji dan hari besar agama Islam lainnya. 

b. Mata Pencaharian 

Pada dasarnya mata pencaharian masyarakat Betawi adalah bertani, 

namun karena adanya urbanisasi serta kemajuan teknologi, maka mereka 

berganti profesi sebagai buruh, pedagang, tukang, nelayan ataupun 

berdagang. 

c. Sistem Pengetahuan 

Kebanyakan pendidikan formal masyarakat Betawi hanya mencapai 

tingkat SD. Karena masyarakat Betawi jaman dulu lebih mementingkan 

pendidikan agama darpada mempelajari ilmu pengetahuan (keduniawian). Hal 

ini yang menyebabkan masyarakat Betawi sangat taat pada agama Islam dan 

taraf hidupnya sederhana. Sehingga mereka cukup puas anak-anaknya hanya 
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bersekolah di madrasah saja. Tetapi dengan berjalannya waktu dan jaman, 

diantara mereka juga sudah ada yang memperhatikan pendidikan hingga ke 

tingkat yang lebih tinggi lagi yaitu sampai ke perguruan tinggi dan saat ini 

juga tidak sedikit anak Betawi yang sudah berhasil menjadi sarjana dan 

menduduki pekerjaan di pemerintahan. 

 Dalam bertani mereka sangat menonjol, akan tetapi dalam 

prakteknya, mereka tidak didasarkan pada teori dan metode yang efektif 

yang dapat meningkatkan hasil produksinya. Mereka lebih banyak 

menggunakan pengalaman saja.  

d. Sistem Religi 

Masyarakat Betawi sangat fanatic terhadap ajaran agama Islam dan 

juga suatu kepercayaan-kepercayaan atau takhayul yang berkembang 

dimasyarakat yang tidak termasuk di dalam ajaran agama Islam. Takhayul-

takhayul itu biasanya berhubungan dengan kehidupan individumasing-

masing, seperti:  

� Dalam bidang obat-obatan tradisional, 

� Dalam perjodohan, pertunangan dan perkawinan, 

� Peristiwa pindah rumah, 

� Peristiwa kelahiran anak, 

� Peristiwa kematian. 

e. Bahasa 

Bahasa yang dipakai untuk alat komunikasi antara penduduk Jakarta 

dan sekitarnya adalah dialek Melayu Jakarta. Dialek Melayu Jakarta ini dipakai 

antara penduduk yang mempunyai latar belakang etnik dan bahasa yang 

beraneka ragam. Perbendaharaan dan warna bahasanya menunjukkan 

identitas bahasa kelompok etnisnya yang terpengaruh unsur-unsur Jawa, 

Sunda atau Bali. 

Bahasa Melayu Jakarta diucapkan oleh masyarakat yang sangat 

heterogen. Ciri khas tersebut dianggap satu variasi dengan bahasa yang 

dipakai penduduk asli Jakarta pada abad 19 dan terdapat di pusat kota. 

Bahasa yang dapat dibedakan berdasarkan penelitian beberapa ahli adalah: 

1. Variasi geografis: 

� Bahasa Betawi Pinggiran, 

� Bahasa Betawi Tengah. 

2. Variasi Sosial: 
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� Bahasa Betawi dialek Melayu Jakarta, dipakai oleh kebiasaan orang 

tua yang lahir di Jakarta. 

� Bahasa Betawi dialek Melayu Jakarta, yang dipakai oleh 

sekelompok anak-anak muda dan pendatang. 

f. Kesenian 

Kesenian Betawi dapat dibagi dalam 4 bagian28:

1. Seni Drama 

Teater Betawi dimulai darimusik rakyat, musik tari dan lakon. Teater 

Betawi dibagi dalam 3 golongan: 

� Teater tutur: sohibul hikayat, rancak, buleng. 

� Teater tanpa tutur: ondel-ondel, gemblokan. 

� Teater peran: lenong, topeng, wayang, jipeng, jinong, 

dermuluk, samrah dan ludruk Betawi. 

2. Seni Musik 

Pengaruh banyaknya pendatang pada masyarakat Betawi , maka 

bermacam pula corak seni musik di kesenian Betawi. Bentuk keseniannya 

mandiri dan selalu bersifat khas Betawi. Seni musik Betawi terdiri dari: 

tanjidor, keroncong tugu, gambang kromong, gamelan topeng, gamelan 

ajeng, samrah, rebana (ngarak, maulid, hadroh, mukhid, ketimpring, 

qasidah dan biang). 

3. Seni Tari 

Bentuk tarian Betawi mendapat pengaruh kebudayaan Melayu tetapi tidak 

seberapa jelas dibandingkan dengan pengaruh dari daerah Jawa Barat. 

Yang kemudian telah berkembang dan berubah sesuai dengan lingkungan 

masyarakat Betawi. Dalam lagu dan irama jelas terdengar cirri khas dari 

kebudayaan Betawi. Sebagaimana umumnya tarian rakyat yang 

mempunyai pola gerak yang sederhana. Seni tari Betawi terdiri dari:Tari 

samrah,tari cokek, tari zapin, tari pencak silat, ondel-ondel, tari 

topeng\(gong dan tanji), tari blenggo(ajeng, dan rebana). 

4. Seni Sastra 

Merupakan jenis pertunjukkan yang dibawakan oleh tokoh cerita, 

umumnya lakon ceritanya mendapat pengaruh dari cerita Arab Persi 

 
28 Sekilas Gambaran Kesenian Jakarta dan Latar Belakang Kehidupan dalm Masyarakat, 
DKI Jakarta, 1979. 
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dengan menyelipkan nasehat agama menurut hadits Nabi Muhammad 

SAW dan ajaran dari ayat suci Al-Qur’an. 

Tabel 3.1 Jenis kesenian tradisional Betawi  

Berdasarkan jumlah organisasi 

Jenis Kegiatan Organisasi 

1. Seni musik 

Rebana Qasidah 

Rebana Ketimpring 

Rebana Hadroh 

Rebana Dor 

Rebana Biang 

Samrah 

Gambus 

Gambang Rancag 

Gambang Kromong 

Tanjidor 

Kroncong Tugu 

 

2. Seni tari 

Pencak Silat 

Zapin  

Blenggo 

Cokek 

Uncul 

 

3. Teater  

Lenong 

Topeng 

Blantek 

Ondel-ondel 

Wayang kulit Betawi 

Wayang golek Betawi 

Sohibul Hikayat 

 

458 

4

2

1

-

2

4

-

34 

4

1

12 

2

1

3

1

45 

6

3

4

7

1

1

Jumlah seluruhnya 596 Group 

C. TINJAUAN PUSAT KEBUDAYAAN BETAWI 

Sumber: Dinas Kebudayaan DKI 
Jakarta (2000). 
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4. Pengertian Pusat Kebudayaan Betawi 

Merupakan suatu wadah yang menampung berbagai kegiatan yang 

berhubungan dengan kebudayaan Betawi dengan memperhatikan unsur-

unsur kebudayaan itu sendiri. 

5. Lingkup Kegiatan 

Bentuk kegiatan yang ada pada Pusat Kebudayaan Betawi (PKB) 

adalah pelestarian berupa pengarsipan dan pendokumentasian data tentang 

kebudayaan Betawi, penelitian tentang hal-hal yang berkaitan dengan 

kebudayaan Betawi serta pengembangannya yang meliputi pelatihan dan 

pertunjukkan hasil karya cipta dan budaya masyarakat Betawi.

6. Penyelenggara dan Kedudukan Organisasi 

Penyelenggara Pusat Kebudayaan Betawi adalah Lembaga 

Kebudayaan Betawi dan pemerintah, dengan tujuan mengadakan penelitian, 

penggalian dan pengembangan serta pemeliharaan nilai-nilai budaya Betawi, 

yang meliputi kepercayaan, bahasa, adat kebiasaan, upacara-upacara adat, 

arsitektur, cerita rakyat, musik, seni bela diri, teater rakyat, tarian rakyat, 

permainan rakyat dan lain-lain. (Surat Keputusan Gubernur Kepala DKI 

Jakarta No. 197 tahun 1977 tentang pengukuhan berdirinya Lembaga 

Kebudayaan Betawi). 
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Gbr. Struktur Organisasi Pengelola PKB. 

7. Misi 

a. Meningkatkan upaya dalam menyebarluaskan informasi aspek-aspek yang 

berhubungan dengan kebudayaan Betawi. 

b. Membangkitkan dan menanamkan rasa cinta masyarakat Jakarta 

khususnya akan kebudayaan Betawi dan selanjutnya merangsang 

masyarakat untuk berperan serta dalam berapresiasi dan 

mengembangkan kebudayaan. 

c. Meningkatkan komunikasi antara masyarakat , intelektual-budayawan dan 

pemerintahan secara terbuka dan ilmiah. 

5. Fungsi 

a. Sebagai wadah untuk mendapatkan informasi kebudayaan Betawi. 

b. Sebagai tempat mempelajari aspek-aspek dan kesenian kebudayaan 

Betawi. 

c. Sebagai tempat untuk bertemu dan mendiskusikan hal-hal yang 

berhubungan dengan kebudayaan. 

d. Sebagai tempat mempetunjukkan kegiatan-kegiatan kebudayaan Betawi. 

6. Pelaksanaan Kegiatan 

a. Berdasarkan Frekuensi Kegiatan 

Pimpinan

Wakil

Sekretariat Administrasi
Kepegawaian

Umum

Keuangan

Penelitian dan 
informasi 

Penerangan Penggalian

Perpustakaan

Pengembangan

Akademis

Tari Musik Teater

Pengembangan Perlengkapan

Pameran Pertunjukkan

Humas
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� Kegiatan Tetap 

Merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh pengelola PKB secara 

periodik sesuai dengan jadwal yang telah diatur pengelola. 

� Kegiatan Temporer 

Merupakan kegiatan yang diselenggarakan sementara, pada saat dan 

waktu tertentu saja, yang biasanya dikaitkan dengan suatu perayaan, 

kegiatan yang dianggap aktual atau pihak luar yang mengadakannya.  

b. Berdasarkan Penyelenggaraannya 

� Kegiatan Intern 

Adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak pengelola PKB 

sendiri. 

� Kegiatan Ekstern 

Adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak luar yang masih 

berkenaan dengan program pembinaan dan pengembangan kesenian 

tradisional Betawi melalui persetujuan pengelola. 

7. Skala Pelayanan 

Pusat Kebudayaan Betawi adalah sebagai wadah pelestarian, 

pembinaan dan pengembangan terhadap potensi kebudayaan dan kesenian 

Betawi. Dan hasil-hasil atau karya-karyanya merupakan konsumsi bagi 

masyarakat luas pada umumnya. Pemanfaatan PKB ini mempunyai skala 

pelayanan kawasan DKI Jakarta, tetapi tidak tertutup kemungkinan untuk 

daerah lain selama masih searah dengan pola pelestarian, pembinaan dan 

pengembangan yang telah disusun oleh PKB ini. 

8. Gambaran Fasilitas Kegiatan Yang di Wadahi 

a. Macam Kegiatan 

Kegiatan pada Pusat Kebudayaan Betawi dikelompokkan berdasarkan 

fungsinya dan berdasarkan sifatnya. Berdasarkan fungsinya terdiri atas 

kelompok kegiatan informasi, pendidikan/pelatihan, pameran/pertunjukkan 

dan pengembangan. Berdasarkan sifatnya terdiri atas kegiatan utama, 

penunjang dan pengelolaan. 

Kegiatan Utama 

Terdiri dari: 

� Kegiatan informasi dan perpustakaan 

Merupakan kegiatan yang bersifat informatif bagi semua jenis 

kesenian tradisional baik hasil binaan, pengetahuan tentang kesenian 
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tradisional Betawi maupun jadwal kegiatan yang akan diselenggarakan 

seperti pendidikan/pelatihan, pameran, diskusi dan sebagainya yang 

ditujukan kepada publik, dapat berupa buku, pamflet, advertising serta 

pelayanan kepustakaan yang melayani pembacaan, peminjaman, 

penelusuran buku dalam bentuk konvensional maupun modern. 

� Kegiatan pendidikan/pelatihan 

Merupakan kegiatan yang bersifat mendidik dan memberikan 

pelatihan kepada masyarakat umum yang tertarik, khususnya dengan 

kesenian Betawi. Kegiatan ini lebih bersifat pendidikan non formal 

yang terdiri dari seni tari, seni musik dan seni teater khas Betawi. 

� Kegiatan pengembangan  

Merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan, 

memperdalam dan mengembangkan kebudayaan dan kesenian Betawi 

sebagai usahanya dalam pelestarian dan pengkajian kebudayaan 

Betawi serta sebagai usaha untuk memasyarakatkan seni budaya serta 

memberikan kesempatan kepada masyarakat ataupun pemerintah 

dalam mengadakan kegiatan khususnya yang berkaitan dengan 

kebudayaan Betawi, kegiatan ini berupa sarasehan, seminar, lokakarya 

atau kegiatan lain yang berhubungan dengan kesenian  dan 

kebudayaan Betawi seperti pemilihan Abang None Jakarta.  

� Kegiatan pameran/pertunjukkan 

Merupakan kegiatan pengumpulan karya dan menyelenggarakan 

kegiatan pameran seni rupa serta merupakan kegiatan pementasan 

atau pagelaran yang merupakan hasil akhir dari semua proses 

kegiatan dan penilaian masyarakat termasuk dalam kegiatan ini adalah 

festival-festival kesenian. 

Kegiatan Pengelolaan 

Merupakan kegiatan pengelolaan terhadap seluruh kegiatan dan 

fasilitas yang disediakan di Pusat Kebudayaan Betawi. 

Kegiatan Penunjang 

Merupakan jenis kegiatan penunjang untuk membantu memperlancar 

seluruh kegiatan yang ada di PKB. Kegiatan ini meliputi, kantin, musholla, 

genset, dan parkir. 
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b. Pelaku Kegiatan 

Pelaku kegiatan terdiri dari: 

� Pengelola 

Merupakan pelaku yang bertugas menyelenggarakan kegiatan mengelola 

dan merawat bangunan dan menyediakan fasilitas yang dibutuhkan oleh 

pelaku kegiatan yang lain. 

� Pengunjung 

Merupakan pelaku kegiatan yang mengunjungi berbagai fasilitas yang 

tersedia pada Pusat Kebudayaan Betawi yang terdiri dari masyarakat umum, 

anak-anak, kalangan pendidikan, professional, dan lain-lain. 

� Pengguna jasa 

Merupakan pihak yang menggunakan fasilitas yang disediakan oleh 

pengelola untuk melakukan kegiatannya terutama yang berhubungan dengan 

kegiatan pameran/pertunjukkan, informasi, pengembangan (seminar, 

lokakarya, sarasehan, dan lain-lain) antara lain: seniman/artis, pemerintah, 

organisasi masyarakat, dan lain-lain. 

 

BAB IV 

TINJAUAN KHUSUS 
 

A. TRADISI UPACARA PERNIKAHAN SEBAGAI SIMBOL PANDANGAN HIDUP 

MASYARAKAT BETAWI 

Pernikahan bagi masyarakat Betawi merupakan sebuah lembaga 

sebagai sarana pencegah penyimpangan terhadap norma agama dan 

kesusilaan khususnya dalam hubungan antara pria dan wanita dewasa. 

Karena orang Betawi sangat taat terhadap ajaran agama Islam dan 

menghindari komentar-komentar buruk para tetangga tentang seseorang 

atau sebuah keluarga seperti bujang lapuk atau jejake tue (untuk yang pria) 

dan perawan tue atau kagak laku (untuk yang wanita). Sehingga jika di dalam 

komunitas masyarakat Betawi terdapat sepasang pria dan wanita dewasa 
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yang tertarik satu sama lain, maka kedua keluarga dari pihak pria dan wanita 

tersebut harus segera meresmikan (menikahkan) hubungan mereka dalam 

suatu lembaga/ikatan pernikahan. 

Dalam siklus hidup orang Betawi, pernikahan merupakan tahap yang 

penting dalam perjalanan hidup seseorang. Karena merupakan tahapan 

dimana seseorang telah memasuki kehidupan yang baru, yaitu yang dulu 

sebagai seorang anak kini dewasa sudah mandiri dan siap menjadi seorang 

suami atau istri yang nantinya akan melanjutkan kelestarian keturunan 

mereka dan menjadi bapak dan ibu, bertanggung jawab merawat dan 

mengasuh keturunan mereka seperti yang dilakukan oleh orang tua mereka 

dulu, kemudian akhirnya membentuk sebuah keluarga sendiri.  

Dan ketika sudah sampai pada tahap upacara pernikahan, mereka selalu 

menyelenggarakannya dengan meriah dan betapa pun sederhananya keadaan 

ekonomi mereka, upacara pernikahan harus dilakukan29. Dan dalam 

pelaksanaan upacaranya terdapat banyak tahapan yang harus dilalui kedua 

mempelai dan pada setiap tahapannya, terdapat ajaran-ajaran dan nilai-nilai 

kehidupan yang diwariskan dan menjadi bekal bagi kedua mempelai dalam 

mengarungi kehidupan dan membina hidup berumah tangga sehingga dapat 

terwujud keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah, serta dapat 

melahirkan generasi penerus yang sehat dan berguna bagi keluarga dan 

negara.  

 

B. TRADISI UPACARA PERNIKAHAN DALAM ADAT BETAWI 

Dalam masyarakat Betawi, untuk sampai pada tahap berumah 

tangga mengenal berbagai tingkatan yang dilakukan. Tingkatan tersebut 

adalah:  

1. Ngedelengin 
Ngedelengin adalah tahapan dimana orang tua sang lelaki meminta 

bantuan Mak Comblang untuk melakukan pendekatan terhadap anak gadis 

yang ingin dijodohkan atau yang ditaksir oleh anak lelakinya. Ngedelengin 

bisa dilakukan siapa saja termasuk si jejaka atau orang tuanya meski hanya 

pada tahap awalnya saja. Hal ini dilakukan terutama bila ada acara pesta 

 
29 Parwieningrum, Endang, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Peranan Suami dalam 
Pengambilan Keputusan Perencanaan Keluarga (studi kasus keluarga Betawi di Kel. 
Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan), Tesis, UI, 1992, hal. 177. 
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perkawinan atau acara pesta lainnya. Dari pesta ini para jejaka dan orang tua 

mulai memasang mata, mencari dan menyeleksi sasaran yang pantas untuk 

dijadikan calon menantu atau istilah Betawinya None Calon Mantu. Jika dirasa 

ada yang cocok, maka  si jejaka akan mengatakan kepada orang tuanya 

tentang gadis mana yang ditaksirnya. Kemudian orang tua si jejaka akan 

mengutus Mak Comblang meneruskan apa yang telah diawalinya. Jika gadis 

yang ditawarkan kepada anaknya berasal dari pilihan orang tuanya tetapi si 

anak merasa tidak cocok, maka orang tua akan lebih mengikuti pilihan 

anaknya. Sebagai masyarakat penganut agama Islam yang kuat, sehingga 

perkawinan pada masyarakat Betawi asli sepenuhnya mengacu dan 

bersumber kepada hukum perkawinan sesuai dengan ajaran agama Islam 

termasuk dalam mencari jodoh terdapat persyaratan yang menjadi kriteria 

untuk menjadi calon suami/istri, persyaratan tersebut adalah: agama, 

keturunan, harta dan kecantikan yang sesuai dengan ajaran Islam.30 

Bagi masyarakat Betawi, Mak Comblang adalah seorang perempuan 

yang telah berumur dan memiliki kelihaian cukup hebat dalam memilih anak 

gadis yang cocok dengan kriteria dari orang tua lelaki. Seorang Mak 

Comblang biasanya punya hubungan yang luas dengan para anggota 

masyarakat, sehingga apa-apa yang dikemukakannya cukup absah. itu. 

Ngedelengin ini dimulai sejak Mak Comblang menyatakan kesediaannya 

melaksanakan tugas. Dan Mak Comblang mulai berkunjung, melakukan 

pendekatan atau lobby ke rumah keluarga yang menjadi sasaran dan mencari 

tahu seluk beluk tentang si gadis, apakah sesuai dengan syarat yang 

diinginkan oleh orang tua sang jejaka. Selama ngedelengin ini, Mak Comblang 

wajib memberikan uang sembe langsung kepada si gadis yang memang 

sudah disiapkan oleh orang yang menugaskannya yaitu orang tua si jejaka. 

Pemberian ini terus dilakukan sampai tercapainya persetujuan bahwa orang 

tua si gadis dan gadis itu sendiri mau menerima salah satu jejaka sebagai 

calon menantu (dalam Betawi disebut Calon Tuan Mantu) dan  kesepakatan 

untuk meningkatkannya ke acara ngelamar. Jika karena alasan tertentu gadis 

yang diincar tidak sesuai dengan kriteria si jejaka, maka Mak Comblang wajib 

menyatakan pembatalan kepada pihak gadis.  

 
30 Endang Parwieningrum, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Peranan Suami dalam 
Pengambilan Keputusan Perencanaan Keluarga (studi kasus keluarga Betawi di Kel. 
Kebagusan Pasar Minggu, Jakarta Selatan), Tesis, UI, hal. 177. 
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Dalam ngedelengin dimungkinkan terjadi dua atau tiga Mak 

Comblang yang datang untuk seorang gadis yang sama, sehingga tiap Mak 

Comblang mempunyai kesempatan yang sama untuk mencoba merebut hati 

si gadis dan orang tuanya. Sehingga dalam tahap ngedelengin ini terjadi 

sebuah kompetisi antar Mak Comblang sebagai wakil dari jejaka untuk 

memperebutkan gadis yang sama. Dan dari kompetisi itu hanya ada satu 

calon suami yang diwakili oleh Mak Comblang yang diterima oleh sang gadis. 

Sementara itu bagi Mak Comblang yang calonnya ditolak harus menerima 

dengan lapang dada. 

Bagi Mak Comblang yang diterima akan meningkatkan kegiatannya 

dan sang jejaka pun sudah berani datang untuk ngelancong. Dalam 

ngelancong jejaka tidak bertemu secara langsung dengan gadis pujaannya. Ia 

disambut oleh ayah si gadis dan diantaranya terjadi pembicaraan yang 

berlangsung di serambi depan atau dalam istilah Betawi disebut paseban atau 

belandongan. Dan jika si jejaka ingin berbicara atau menyapa si gadis, maka 

pembicaraan dilakukan melalui celah-celah jendela berjeruji kayu yang 

terletak disebelah kanan dan kiri pintu yang menghadap ke paseban. Hal ini 

dilakukan karena si gadis belum resmi menjadi istrinya atau bukan 

muhrimnya menurut ajaran Islam. Masa ngelancong ini tidak boleh berlarut-

larut, biasanya tidak lebih dari dua bulan. Sampai di sini jika sudah ada 

kesediaan dari kedua pihak maka dilanjutkan dengan acare ngelamar. 

 
Gbr. 4.1 Diagram proses ngedelengin tahap awal yang dilakukan oleh jejaka  

Keterangan gambar proses ngedelengin di atas: 

1)  Si jejaka melihat gadis yang ditaksirnya pada suatu acara keriaan yang 

melibatkan pemuda biasanya pada saat ada acara pesta pernikahan. 

2)  Kemudian si jejaka mengutarakan tentang si gadis yang telah dilihatnya tadi 

kepada orang tuanya. 

3) Setelah itu, orang tua si jejaka meminta bantuan kepada Mak Comblang untuk 

melakukan pendekatan/lobby terhadap anak gadis yang dimaksud oleh anak 

laki-lakinya. 

(3)

(2)
Si Jejaka

Si Gadis Mak Comblang

(1)

Orang tua si jejaka
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Gbr. 4.2 Diagram proses ngedelengin tahap awal yang dilakukan oleh orang tua si jejaka. 

Keterangan gambar proses ngedelengin di atas: 

1) Orang tua si jejaka melihat gadis yang dirasa sesuai untuk dijadikan calon 

menantu dan cocok sesuai dengan kriteria, yaitu taat beribadah dan pandai 

mengurus rumah tangga. 

2) Setelah itu, keesokan harinya orang tua si jejaka meminta tolong kepada Mak 

Comblang untuk melakukan pendekatan terhadap anak gadis yang telah dilihat 

orang tua si jejaka dan mencari tahu apakah si gadis mempunyai kriteria 

seperti yang syaratkan oleh orang tua si jejaka. 

 

Gbr. 4.3 Diagram proses ngedelengin tahap lanjutan yang dilakukan oleh Mak Comblang. 

Penjelasan gambar proses ngedelengin tahap lanjutan di atas: 

1) Mak Comblang datang ke rumah orang tua si gadis untuk melanjutkan proses 

ngedelengin yang telah dilakukan oleh si jejaka atau orang tuanya. 

2) Kemudian orang tua si gadis menyambut kedatangan Mak Comblang di 

serambi depan atau paseban dan melakukan pembicaraan di tempat yang 

sama. Pembicaraan antar keduanya tidak jauh mengenai si gadis dan si jejaka 

yang diwakili oleh Mak Comblang. Di sini, kedua belah pihak saling 

mengekspose atau memamerkan kelebihan pihak yang diwakili yaitu orang tua 

(1)

(4)

(3)

Orang tua jejaka

Si gadis

Mak Comblang

Si gadis 

Orang tua si gadis

Mak Comblang  

(2)

(1)
(2)

(5)
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mewakili si gadis dan Mak Comblang mewakili si jejaka atau orang tua si 

jejaka yang meminta tolong kepadanya. 

3) Selama pembicaraan ini berlangsung, si gadis tidak ikut campur. Si gadis 

berada di dalam atau di kamarnya. Si gadis diwakili oleh orang tuanya, 

terutama ibunya. 

4) Si gadis hanya dapat keluar dan bertemu dengan Mak Comblang jika ia 

mengantarkan minuman atau suguhan untuk Mak Comblang. 

5) Pada saat pulang Mak Comblang memberikan uang sembe kepada si gadis 

secara langsung sebagai salah satu upaya membujuk yang sudah dipersiapkan 

oleh orang tua jejaka. Dan si gadis menerimanya sambil mencium tangan Mak 

Comblang. 

2. Ngelamar 
Bagi orang Betawi, ngelamar adalah pernyataan dan permintaan 

resmi dari pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga wanita (Calon None 

Mantu), dan ditegaskan bahwa si jejaka sangat berkeinginan mempersunting 

dan memperistri sang gadis. Saat itu juga keluarga pihak laki-laki mendapat 

persetujuan (penerimaan) atau penolakan atas maksud tersebut. Dan saat 

ngelamar ini, pihak laki-laki membawa barang/benda serah-serahan yang 

telah ditentukan sebelumnya yang semuanya diberi hiasan kertas minyak 

warna-warni, seperti halnya hidup berumah tangga yang pasti ada pasang 

surutnya, kadang harmonis dan terkadang dilanda masalah. Pada ngelamar 

ini para utusan dari pihak keluarga laki-laki terdiri dari: 

• Mak Comblang. Ia bertugas membuka pembicaraan sehingga 

dialog antara pihak keluarga gadis dan keluarga jejaka berjalan 

penuh kekeluargaan dan kegembiraan. 

• Dua pasang wakil orang tua dari pihak jejaka terdiri dari sepasang 

wakil keluarga ibu dan sepasang dari wakil keluarga bapak. Dulu 

orang Betawi mengutamakan utusan ini adalah keluarga yang 

sudah jadi haji atau yang memahami masalah keagaman, dengan 

harapan apabila pembicaraan sampai ke tahap tande putus, semua 

perencanaan ke depan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. 

Pada akhir dari obrolan biasanya direncanakan kesepakatan acara bawa tande 

putus. Dan sampai di sini peranan Mak Comblang yang selama ini sangat 

dominan dianggap selesai. 
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(4)

(3)

(1)(1)

Sepasang wakil dari pihak ibu 
(paman & bibi si gadis) 

Sepasang wakil dari pihak 
bapak (paman & bibi si gadis) 

Sepasang wakil dari pihak 
bapak (paman & bibi si jejaka) 

Mak comblang

(2)

(5)

Si gadis

Orang tua si gadis

Sepasang wakil dari pihak ibu 
(paman & bibi si jejaka) 

Foto 4.1 Acara Ngelamar. 
(Sumber: Siklus Betawi, 
Dinas Kebudayaan DKI 
Jakarta) 
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Gbr. 4.4 Diagram proses ngelamar. 

Penjelasan gambar proses Ngelamar di atas: 

1) Sepasang wakil dari pihak keluarga ibu dan bapak (paman dan bibi si jejaka) 

datang ke rumah orang tua si gadis ditemani oleh Mak Comblang untuk melamar 

si gadis. Di sini Mak Comblang bertugas sebagai penghubung/mediator antara 

wakil pihak si gadis dan wakil pihak si jejaka. Pembicaraan ini berlangsung di 

serambi depan. Serambi depan ini merupakan area publik dimana pada tempat ini 

nantinya pelaksanaan akad nikah dan resepsi diadakan. 

2) Dan dari pihak si gadis yang mewakili orang tuanya adalah orang-orang yang juga 

memiliki hubungan serupa seperti pada wakil orang tua si jejaka yaitu paman dan 

bibi si gadis. Mereka menyambut kedatangan Mak Comblang dan wakil pihak 

orang tua si jejaka  

3) Orang tua si gadis juga turut hadir dalam pembicaraan ini.  

4) Si gadis sendiri tidak ikut hadir dalam pembicaraan ini, ia berada di kamarnya. 

5) Si gadis hanya keluar ketika sedang menyuguhkan minuman dan pada saat inilah 

untuk beberapa waktu pihak yang mewakili orang tua si jejaka dapat melihat dan 

mengenal si gadis. 

 

3. Bawa Tande Putus 
Tanda putus bisa berupa apa saja. Tanda putus ini artinya bahwa 

Calon None Mantu telah terikat dan tidak lagi dapat diganggu oleh pihak lain 

walaupun pelaksanaan tande putus dilakukan jauh sebelum pelaksanaan 

acara akad nikah.  Untuk pelaksanaan akad nikah biasanya orang Betawi 

memilih hari Jum’at pada minggu yang sama setelah acara bawa tande putus, 

karena pada hari itu orang Betawi tidak pergi jauh-jauh dari rumahnya, 

mengingat ada kewajiban sholat Jum’at. Dalam kaitannya dengan 

perkawinan, diharapkan setelah sholat Jum’at seluruh sanak keluarga, 

tetangga dan undangan dapat hadir memberikan do’a selamat kepada 

pengantin. Ini berkaitan dengan ajaran Islam bahwa semakin banyak orang 

yang mengetahui dan mendo’akan semakin baik bagi pengantin. Oleh karena 

itu sang gadis harus berhati-hati dan menjaga dirinya mengingat sudah ada 

yang melamar. Pada acara ini juga dibicarakan tentang: 

a. Apa cingkrem/mas kawin yang diminta. 

b. Berapa nilai uang yang diperlukan untuk resepsi pernikahan. 

c. Apa kekudang yang diminta. 

d. Pelangkah kalau ada abang/mpok yang dilangkahi. 

e. Berapa lama pesta diselenggarakan. 
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f. Berapa perangkat pakaian penganten yang digunakan si gadis saat 

resepsi. 

g. Siapa dan berapa banyak undangan. 

Cingkrem (mas kawin) menjadi pembicaraan pokok. Tempo dulu 

dengan mendengar permintaan dari pihak calon None Mantu, utusan dari 

keluarga calon Tuan Mantu akan segera memahami berapa jumlah biaya yang 

diperlukan. Biasanya merupakan hasil kelipatan sepuluh dari harga mas 

kawin. 

Gbr. 4.5 Diagram proses bawe tande putus 

Penjelasan gambar proses di atas: 

1) Wakil pihak orang tua si jejaka datang lagi seminggu setelah melamar ke rumah si 

gadis untuk memberikan tande putus yang diwakili oleh paman si gadis sebagai 

wakil dari orang tua si gadis (2).  

3)  Orang tua si gadis juga ikut dalam penyambutan dan pembicaraan yang dilakukan 

oleh kedua wakil tersebut.  

 

4. Akad Nikah 

a. Pra Akad Nikah 

Pada tahap ini banyak sekali upacara yang harus dilakukan dan 

dipersiapkan oleh kedua calon pengantin. Tahapan ini dimaksudkan untuk 

mengontrol/ menjaga kegiatan, kesehatan dan memelihara kecantikan calon 

None Mantu untuk menghadapi akad nikah nanti serta pembekalan tentang 

pendidikan akidah, sopan-santun terutama memasak oleh ibunya. 

1. Masa dipiare yaitu masa calon None Mantu dipelihara oleh tukang piare 

atau tukang rias. Selama dipiare ini calon None Mantu diharuskan 

memakai baju terbalik (kain sarung dan kebaya longgar ukuran ¾ 

lengan) sebagai lambang tolak bala. Makanan yang dianjurkan adalah 

makanan yang dibakar/dipanggang, tidak boleh makan makanan yang 

digoreng agar tidak gemuk. Seluruh tubuhnya diurut dan dilulur sekali 

(2)

(1)

Wakil dari orang tua si jejaka 
(paman, dari pihak bapak dan 

ibu) 

Wakil dari orang tua si gadis 
(paman, dari pihak bapak dan 

ibu) 

Orang tua si gadis

(3)
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sehari. Diharuskan banyak berdzikir, membaca shalawat dan membaca 

surat Yusuf agar kelak ketika mempunyai anak akan menjadi anak 

yang pintar, soleh dan mempunyai paras dan sifat seperti Nabi Yusuf.  

2. Acara mandiin calon pengantin wanita sehari sebelum akad nikah. 

Pertama: calon None Mantu mohon izin dan do’a restu kepada orang 

tua untuk melaksanakan acara mandi sebagai persiapan menuju 

pernikahan, dengan harapan semoga selama hidup berumah tangga 

tetap berada dalam petunjuk dan lindungan Allah. Kedua: calon None 

mantu mengganti bajunya dengan kemben dan kebaya tipis dan 

kerudung tipis. Ketiga: calon None Mantu didudukkan di kursi 

berlobang dan di bawahnya diletakkan pedupaan yang mengepulkan 

asap kayu gaharu agar setelah mandi, tubuh None Mantu 

mengeluarkan bau harum kayu gaharu. Keempat: calon None Mantu 

dimandikan oleh tukang piara, ibu, nenek kakak/adik perempuan). 

3. Acara tangas atau acara kum. Acara ini identik dengan mandi uap 

yang tujuannya untuk membersihkan sisa-sisa lulur yang masih 

tertinggal di tubuh calon None Mantu. Calon None Mantu duduk di atas 

kursi rotan berlubang dan di bawahnya diletakkan pedupaan yang 

mengepulkan asap. Calon pengantin ditutupi dengan kain agar uap 

ramuan tidak keluar tertiup angin. 

 

4. Acara ngerik dan malem pacar. Calon None Mantu didudukkan di atas 

kain putih kemudian oleh tukang piara dikerik atau dicukur bulu-bulu 

Foto 4.2 Salah satu acara selama masa dipiare, yaitu 
tangas. 

(Sumber:Siklus Betawi, Dinas Kebudayaan DKI Jakarta)
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halus yang tumbuh sekitar kening, pelipis tengkuk dan leher calon 

None Mantu dan dibuatkan centung pada rambut di kedua sisi pipi di 

depan telinga. Dan acara dilanjutkan dengan memakaikan pacar pada 

kuku tangan dan kaki. Semuanya dilakukan dengan penuh canda ria 

dan kekeluargaan. 

Gbr. 4.6 Diagram proses selama pra akad nikah yang dilakukan terhadap calon none mantu. 

Penjelasan gambar proses di atas: 

Sehari sebelum acara akad nikah, si gadis diberi perawatan khusus oleh tukang 

piare yang dirangkap oleh Mak Comblang. Perawatan ini antara lain adalah mandi 

dengan kembang wangi kemudian dilanjutkan dengan acara kum atau tangas atau 

mandi uap. Setelah selesai si gadis kemudian dikerik atau dicukur bulu-bulu halus 

yang tumbuh di wajah dan lehernya dan juga dipakaikan pacar. Selama acara ini 

berlangsung ibu, nenek dan saudara perempuan ikut membantu.  

 

Nenek

Si gadis Ibu si gadis

Saudara perempuan

Mak comblang

Foto 4.3 Acara malam Pacar. 
(Sumber: Siklus Betawi, Dinas Kebudayaan DKI 

Jakarta)
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Sementara itu kegiatan di rumah calon Tuan Mantu disebut malem 

nyerondeng atau malam bungkus-bungkus. Pada malam itu pihak calon Tuan 

Mantu mempersiapkan semua kebutuhan serah-serahan. Biasanya yang 

membantu adalah para pemuda (pria dan wanita) teman calon Tuan Mantu. 

Di malam itu juga calon Tuan Mantu mempersiapkan mental dan melatih 

ucapan ijab-kabul yang harus dilakukan saat acara akad nikah besok. 

b. Pelaksanaan Akad Nikah 

Ketika sampai pada waktu akad nikah yang telah ditentukan, maka 

rombongan calon Tuan Mantu berangkat menuju rumah calon None Mantu 

yang menjadi tempat pelaksanaan upacara akad nikah, keberangkatan ini 

disebut rudat. Rudat artinya mengiringi calon Tuan Mantu menuju rumah 

calon None Mantu untuk melaksanakan ijab-kabul.

Gbr. 4.7 Diagram proses pelaksanaan akad nikah. 

Penjelasan gambar proses di atas: 

Orang tua (1), paman (2) calon Tuan Mantu dari pihak ibu dan bapak ikut 

mendampingi si jejaka yang sekarang disebut calon Tuan Mantu selama acara akad 

nikah. Hal sama juga terjadi pada pihak calon None Mantu. Selain didampingi orang 

tuanya (3), calon None Mantu juga didampingi oleh pamannya (4) dari pihak ibu dan 

bapak. Saat rombongan calon Tuan Mantu sampai di depan rumah calon None Mantu, 

terdapat acara buka palang pintu (5). Pada acara ini, para utusan dari kedua pihak 

calon mempelai yang terdiri dari tukang silat, tukang baca sike dan tukang baca 

pantun saling beradu/unjuk kebolehan. Akhirnya, pada saat yang telah ditentukan, 

sang penghulu (6) menikahkan kedua mempelai setelah Tuan Mantu mengucapkan 

ijab-kabul yang disaksikan oleh paman dari kedua mempelai sebagai saksi.  

(6)

(5)

(4)

(4)

(3)

(2)

(2)

(1)

Paman calon Tn. 
Mantu dari pihak ibu  

Calon Tuan 
Mantu 

Paman calon Tn. 
Mantu dari pihak 

bapak  

Calon None 
Mantu 

Paman calon None 
Mantu dari pihak ibu 

Paman calon None 
Mantu dari pihak 

bapak  

Penghulu

Buka palang pintu

Orang tuaOrang 
tua 
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Ketika rombongan calon Tuan Mantu sudah sampai di depan rumah 

calon None Mantu, ada upacara yang disebut acare buka palang pintu. Pihak 

rombongan calon Tuan Mantu dilarang masuk oleh pihak mempelai wanita. 

Dari kedua pihak terjadi dialog dan berbalas pantun yang isinya berkisar 

tentang maksud dan tujuan kedatangan rombongan pihak laki-laki. Di dalam 

acara ini ada berbalas pantun, adu jago dan lain-lain. Setelah selesai, 

rombongan calon Tuan Mantu dipersilahkan masuk dan disambut lagi dengan 

taburan kembang tujuh rupa. Dan setelah masuk, acara akad nikah pun 

dimulai dipimpin oleh penghulu. Dengan akad nikah ini kedua mempelai 

melakukan perjanjian hidup bersama dan saling setia sebagai suami istri dan 

kedua mempelai sudah terikat secara resmi dan syah baik itu secara agama 

dan pemerintah. Setelah akad nikah selesai, calon Tuan Mantu belum boleh 

bertemu dengan None Mantu, sehingga rombongan calon Tuan Mantu minta 

izin pulang. 

5. Kebesaran 
Pada acara kebesaran atau resepsi, mempelai wanita tiba dengan di 

dahului dua gadis kecil sebagai pengapit memasuki ruangan menuju 

pelaminan didampingi kedua orang tua, tukang rias, saudara serta paman dan 

bibinya. Tidak lama kemudian rombongan mempelai pria tiba dengan 

rombongannya yang di dahului oleh dua orang pembawa kembang kelape,

diiringi rebana. Pendamping mempelai pria adalah kedua orang tua, seorang 

jago silat, seorang tukang pantun, seorang pembaca sike serta pembawa 

serah-serahan. 

Dan ketika sampai di depan rumah mempelai wanita, rombongan 

mempelai pria dilarang masuk oleh jagoan dari pihak mempelai wanita. Acara 

ini disebut buka palang pintu. Dan terlebih dahulu harus adu jago dengan 

jagoan yang juga telah dipersiapkan mempelai pria dilanjutkan adu pantun 

dan pembacaan kumandang sike (sike ini isinya shalawat Nabi Muhammad 

SAW dan ini tanda bahwa si calon suami pengetahuan agamanya dalam/luas 

dan ibadahnya kuat). Kemudian setelah selesai, mempelai pria dan 

rombongan baru diperbolehkan masuk. Dan acara kebesaran atau resepsi 

segera dilaksanakan. Kebesaran ini merupakan perayaan atas resminya kedua 

mempelai menjadi suami istri dan menjadi ajang berkumpul dan 

bersilaturahmi antara dua keluarga besar dari masing-masing mempelai.  
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Dan setelah acara pesta resepsi selesai, pengantin pria belum boleh 

menginap di rumah istri/mertuanya dan harus pulang ke rumah orang tua 

pengantin pria. Jika pesta dilaksanakan di rumah pengantin pria, maka 

pengantin wanita hanya dipinjamkan atau dibawa untuk dipersandingkan 

sampai resepsi selesai. Ketika penjemputan atau perjalanan menuju rumah 

pengantin pria, dikenal upacara yang disebut penganten sundel mayang. 

Artinya pengantin wanita sejak dijemput di rumahnya sampai di depan rumah 

pengantin pria dan ketika diantar kembali ke rumahnya tidak boleh 

menyentuh tanah. Hal ini berkaitan dengan upacara tangas. Karena setelah 

tangas, calon None Mantu perlu dijaga kebersihan dan kesuciannya sebelum 

‘berkumpul’ dengan suaminya. Oleh karena itu, pengantin wanita harus 

digotong dengan tandu untuk sampai ke rumah mertuanya. Hal ini bagi orang 

Betawi juga merupakan latihan kepada kedua mempelai agar hidupnya tidak 

dikalahkan oleh hawa nafsu dan godaan, karena hawa nafsu dan godaan itu 

biasanya dapat menjerumuskan manusia ke dalam tindakan yang dilarang 

agama. 

Gbr. 4.8 Pelaku kegiatan yang ikut mendampingi kedua mempelai saat resepsi. 

Penjelasan gambar di atas: 

Pada acara resepsi, rombongan dari pihak tuan Raje Mude terdiri dari: saudara Tn. 

Raje Mude (2) kemudian di belakangnya adalah paman dan bibi Tn. Raje Mude (1) dari 

pihak ibu dan bapak. Sementara orang tua (3) mendampingi Tn. Raje Mude (4) disisi 

kiri dan kanannya. Susunan yang sama juga terjadi pada pihak dari None Mantu. Pada 

saat rombongan Tn. Raje Mude sampai di depan rumah si gadis ada acara buka palang 

pintu. Disini rombongan Tn. Raje Mude dilarang masuk oleh pihak None Mantu. Disini 

Saudara Tn. 
Raje mude 

Tn. Raje 
Mude 

None 
Mantu 

Saudara 
None Mantu 

Paman 
dan bibi 

None 
Mantu 

Ibu

Bapak Bapak

Ibu

Acara Buka 
palang pintu 

Paman 
dan bibi 
Tn. Raje 
muda 
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terjadi saling berbalas pantun, pembacaan sike dan juga adu silat antara para utusan 

yang sudah disiapkan oleh kedua pihak mempelai. 

6. Negor 
Dalam acara negor ini ada kebiasaan yang disebut nganten-

ngantenan. Nganten-ngantenan dilakukan sehari setelah acara resepsi 

pernikahan. Sore hari pengantin pria datang ke rumah pengantin wanita 

membawa kiras yaitu 3 liter beras dibungkus pelepah batang pisang dan 

ayam jago. Setiba di depan rumah None Penganten, penganten pria mencekik 

leher ayam sehingga suara ayam tersebut sebagai tanda bahwa ada tamu 

khusus bagi None Penganten yaitu suaminya. Tentu saja None Penganten 

menyambut dan mempersilahkan masuk. Kiras dan ayam jago diterima dan 

dibawa ke dapur untuk diolah sang istri untuk makan malam.  

None Penganten tidak melayani ngobrol, sang suami ngobrol 

ditemani mertua laki-laki atau anggota keluarga lelaki lainnya. Setelah makan 

malam siap None Penganten mempersilahkan dan menemani suami makan. 

Meski menemani, None Penganten tidak mau diajak berbicara sedikitpun. 

Dengan strategi diam itu, tidak ada pilihan lain bagi sang suami untuk 

berusaha membujuk dan merayu agar istrinya menerima. Sehingga dalam hal 

ini terjadi semacam negoisasi tidak langsung antara suami dan istri, yang 

diupayakan melalui cara merayu dan juga memberi uang kepada sang istri 

oleh si suami dalam tradisi Betawi disebut uang tegor. Uang tegor itu 

diberikan kepada istrinya dengan cara menyelipkannya di bawah telapak meja 

atau di bawah tatakan gelas.  

Kejadian ini berlangsung berhari-hari sampai akhirnya None 

Penganten luluh hatinya melihat kesabaran dan ketekunan sang suami dalam 

merayu dan membujuk dirinya baik dengan kata-kata maupun dengan 

memberi uang tegor, sehingga sang istri bersedia mengobrol dan menemani 

suami. Hal ini dilakukan karena kedua mempelai belum saling kenal, sehingga 

dengan adanya uang tegor ini kedua mempelai akan lebih mengenal pribadi 

masing-masing lebih dalam lagi. Hikmah dari pelaksanaan ini bagi orang 

Betawi adalah untuk melatih kesabaran seorang laki-laki selama menjalani 

hidup berumah tangga. 
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Gbr. 4.9 Diagram proses negor dalam tradisi Betawi. 

Penjelasan gambar di atas: 

Sehari setelah acara resepsi, Tn. Penganten datang ke rumah None Penganten 

dengan membawa beras dan ayam jago, sesampainya di rumah, None Penganten 

menyambut kedatangan Tn. Penganten tetapi tidak menemani ngobrol (1). Barang 

bawaan yang dibawa Tn. Penganten diterima oleh None Penganten untuk dimasak 

yang kemudian akan dihidangkan saat makan malam bersama Tn. Penganten dan 

keluarga None Penganten. Sambil menunggu masakan selesai, Tn. Penganten ditemani 

mertua laki-laki (2) dan anggota keluarga laki-laki lainnya (3). Begitu juga saat acara 

makan malam selesai. Pada saat menjelang selesai makan malam ini Tn. Penganten 

memberikan uang tegor kepada None Penganten (4). 

7. Pulang Tige Ari  
Acara Pulang Tige Ari  ini berlangsung setelah suami menginap 

beberapa hari di rumah pengantin wanita/mertuanya. Di antara mereka telah 

terjalin komunikasi yang harmonis. Untuk acara ini utusan yang bertindak 

sebagai wakil keluarga dari pihak suami datang menjemput pengantin wanita. 

Pengantin wanita boleh dijemput mateng dan boleh juga dijemput mentah. 

Maksud dijemput mateng adalah pengantin wanita sudah memakai pakaian 

pengantin lengkap (pakaian Penganten care cine) adat Betawi, seperti yang 

dipakai pada saat resepsi. Sedangkan dijemput mentah, pengantin wanita 

belum dirias dan hanya menggunakan busana rias bakal, yaitu memakai 

busana model baju kurung dari bahan sutera dengan  kain songket. 

(2)

(4)

(3)

Tn. Penganten

Mertua laki-laki

Anggota keluarga laki-
laki lainnya dari pihak 

None Penganten 

None Penganten
(1)
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Gbr. 4.10 Diagram dalam pulang tige ari.  

Penjelasan gambar di atas: 

Setelah beberapa hari Tn. Penganten menginap di rumah None Penganten, paman 

Tn. Penganten (1) sebagai wakil datang menjemput None Penganten beserta Tn. 

Penganten (2). Hal ini dilakukan untuk merayakan di rumah orang tua Tn. Penganten. 

Keberangkatan None Penganten ke rumah orang tua Tn. Penganten diantar juga oleh 

paman None Penganten (3) sebagai wakil dari orang tuanya. 

Sebelum meninggalkan rumah, pengantin wanita diberi nasehat 

bagaimana seharusnya ia berperilaku di rumah mertuanya. Selain itu 

pengantin wanita diberi petunjuk bahwa di kamarnya akan diletakkan 

seperangkat kotak sirih komplit dengan isinya dan selembar kain putih. Adat 

Betawi mengharuskan jika pada malam itu telah terjadi “kumpul” antara 

keduanya, pada pagi hari suaminya akan mengeluarkan kotak sirih dan 

meletakkan di sisi luar pintu kamar. Jika alat penumbuk sirih diletakkan 

miring atau tergeletak diantara perlengkapan lainnya, itu menandakan bahwa 

pengantin wanita benar-benar gadis suci ketika memasuki mahligai 

pernikahan. Sebaliknya jika tempat sirih dikeluarkan dalam keadaan sama 

seperti saat dimasukkan, berarti pengantin wanita bukan gadis lagi tatkala 

memasuki pernikahan. 

Bagaimanapun kesucian seorang gadis bernilai sangat tinggi. Dan 

yang lebih penting lagi, pengantin wanita diterima dalam lingkungan keluarga 

suami.  

 

C. NILAI KOMPETISI SEBAGAI PUNCAK UPACARA DALAM PROSES NGEDELENGIN 

Dalam prose ngedelengin ini bukan tidak mungkin terjadi dua atau 

tiga Mak Comblang mewakili jejaka yang berbeda yang datang untuk seorang 

gadis yang sama. Sehingga dalam proses ini, tiap jejaka yang diwakili oleh 

Mak Comblang yang berbeda mempunyai kesempatan yang sama untuk 

mencoba merebut hati si gadis dan orang tuanya. Jadi ketika Mak Comblang 

(3)

Paman None 
Penganten, dari pihak 

ibu atau bapak 

None Penganten

Paman Tn. 
Penganten, dari 
pihak ibu atau 

bapak 

Tn. Penganten
(2)(1)
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memberikan uang sembe kepada gadis yang diperebutkan, maka gadis 

tersebut akan banyak sekali menerima uang sembe karena uang itu sifatnya 

tidak mengikat tetapi sebagai tanda perkenalan saja. Dalam situasi seperti ini 

Mak Comblang berupaya mengarahkan pilihan orang tua si gadis dengan 

mengekspose kelebihan dan keunggulan pemuda dan keluarga yang 

diwakilinya.  

Sehingga dalam tahap ngedelengin ini terjadi sebuah kompetisi antar 

jejaka yang diwakili oleh Mak Comblang untuk memperebutkan gadis yang 

sama. Dan dari kompetisi itu hanya ada satu calon suami yang diwakili oleh 

Mak Comblang yang diterima oleh sang gadis. Dan bagi Mak Comblang yang 

diterima akan meningkatkan kegiatannya dan sang jejaka pun sudah berani 

datang untuk ngelancong.

D. PERWUJUDAN NILAI KOMPETISI DALAM TRADISI UPACARA PERNIKAHAN 

BETAWI KE DALAM ARSITEKTUR 

Seperti yang telah disebutkan di awal bab ini, masyarakat Betawi 

mensyaratkan empat kriteria ketika mencari calon pasangan hidupnya nanti 

yaitu: agama, keturunan, harta dan kecantikan, sesuai dengan Hadits riwayat 

Muttataq’alaih. Hal ini karena masyarakat Betawi adalah penganut ajaran 

Islam yang kuat sehingga segala tingkah laku dalam hidupnya sesuai dengan 

ajaran Islam.  

Dan dari keempat kriteria tersebut nantinya akan ditransformasikan 

ke dalam bahasa arsitektur melalui pendekatan analogi, yaitu 

mengidentifikasikan hubungan yang mungkin diantara benda-benda, semua 

benda diidentifikasikan dan mempunyai sifat-sifat khas yang diinginkan dan 

dengan demikian ia menjadi model untuk proyek yang ada31. Bentuk 

penganalogian itu nanti berupa wadah kegiatan. Penjabarannya adalah 

sebagai berikut: 

1. Kriteria pertama: Agama 

Berdasarkan hadits riwayat Muttataq’alaih sebagaimana yang disebut 

pada awal bab ini, agama merupakan kriteria utama yang harus dimiliki oleh 

kedua calon mempelai. Bagi masyarakat Betawi, agama merupakan sesuatu 

yang penting dan harus diajarkan sejak usia dini. Mereka menilai bahwa 

 
31 James C. Snyder, Pengantar Arsitektur, Jakarta, Penerbit Erlangga, 1998. 
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pendidikan tentang agama lebih penting dan lebih berharga daripada 

pendidikan formal yang ada. Karena bagi mereka, agama merupakan 

landasan,pedoman atau pegangan dan petunjuk dalam menjalani segala 

aspek kehidupan termasuk kehidupan berumah tangga.  

Pengaruh agama Islam sangat besar dalam budaya masyarakat 

Betawi. Contohnya pada upacara resepsi pernikahan, dimana saat sang pria 

dan rombongannya hendak masuk ke rumah sang gadis, sang pria diuji 

dengan mengumandangkan sike (yang berisi shalawat kepada Nabi 

Muhammad SAW), hal ini dimaksudkan bahwa sang pria/calon suami tidak 

diragukan lagi pengetahuan agamanya alias ahli ibadah. Selain itu upacara ini 

dimulai dengan pembacaan khutbah yang disebut Khutbah Real. Disamping 

itu pengaruh agama juga tampak dari pakaian yang dikenakan calon suami 

yang disebut pakaian cara haji, yaitu terdiri dari jubah dan gamis lengkap 

dengan sorbannya (khas seperti yang dikenakan pria-pria di Arab/Mekkah). 

Dalam Pusat Kebudayaan Betawi yang direncanakan ini nantinya 

terdapat berbagai kegiatan, salah satunya adalah kegiatan pendidikan dan 

pelatihan khususnya yang terkait dengan kesenian Betawi yang terdiri dari 

seni tari, musik dan teater. Kegiatan pendidikan dan pelatihan ini 

dimaksudkan untuk mengajarkan dan memberikan arahan, tuntunan dan 

pedoman bagaimana cara bermain musik dengan berbagai instrumen, cara 

bermain sandiwara khas Betawi dan cara menari berbagai tarian tradisional 

Betawi. Sehingga kesenian Betawi tidak punah dan tidak berubah karena 

pengaruh kebudayaan dari luar, tetap mempunyai nilai-nilai budaya Betawi. 

Dari penjelasan di atas, maka kriteria pertama dalam mencari jodoh di 

masyarakat Betawi (agama) dapat dianalogikan ke dalam kegiatan pendidikan 

dan pelatihan. Karena keduanya mempunyai kesamaan dalam hal fungsi dan 

isi yaitu sama-sama berfungsi dan berisi arahan, pedoman dan tuntunan serta 

pengajaran kepada seseorang.  

2. Kriteria kedua: Keturunan 

Keturunan yang dimaksudkan disini adalah kedua orang tua harus 

mengetahui dari mana asal calon menantunya: siapa orang tuanya. Hal ini 

penting untuk diketahui karena jika orang tua atau keluarga calon menantu 

dikenal sebagai pribadi yang baik, maka mereka (orang tua calon mertua) 

percaya bahwa anak yang akan mereka nikahkan (calon menantu) juga 

mempunyai pribadi atau akhlak yang baik. Hal ini berkaitan dengan kriteria 
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yang pertama yaitu agama, jika agama sudah diajarkan kepada anak sejak 

kecil dan menjadi pedoman, petunjuk dan penuntun dalam kehidupan 

keluarganya, maka sudah pasti si anak akan mempunyai akhlak atau tabiat 

atau kepribadian yang baik, soleh dan solehah. Dengan begitu, calon mertua 

dapat menilai bahwa orang tua dari calon menantu telah berhasil mendidik, 

menjaga dan mengarahkan anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan baik 

sehingga mereka pun menyetujui dan menerima menantu tersebut menjadi 

anggota keluarga baru dan masing-masing orang tua pun menyetujui adanya 

pernikahan diantara keduanya dan mereka juga yakin akan kebahagiaan 

rumah tangga anak-anak mereka kelak. 

 Dan biasanya calon mertua/mak comblang mengetahui 

kepribadian/akhlak anak gadis tersebut yaitu mendengarkan anak gadis 

tersebut mengaji dan juga ketika anak gadis tersebut melayani calon 

mertua/mak comblang ketika dating ke rumahnya. 

Pusat Kebudayaan Betawi yang direncanakan ini nantinya juga akan 

menampung kegiatan pengembangan seperti seminar, sarasehan, lokakarya, 

diskusi dan sebagainya dimana kegiatan ini lebih merupakan upaya 

pengarahan dan pengembangan tentang bagaimana dan kemana kesenian 

kebudayaan Betawi ini nantinya akan dibawa atau dikembangkan ke 

depannya. Sehingga diharapkan kesenian kebudayaan Betawi ini dapat 

diarahkan dan berkembang menjadi lebih baik lagi diterima oleh masyarakat 

dan oleh jaman yang serba modern. 

Sehingga dari uraian di atas, maka kriteria kedua dalam mencari jodoh 

yaitu keturunan dianalogikan ke dalam kegiatan pengembangan. Karena di 

dalam kedua topik tersebut sama-sama terfokus kepada pengarahan dan 

pengembangan terhadap sesuatu atau substansi. Dimana dalam topik yang 

pertama yaitu keturunan, substansi yang harus dijaga dan diarahkan adalah 

anak-anak, yang merupakan kewajiban orang tua secara bersama-sama 

dengan anggota keluarga yang lain, agar menjadi anak yang soleh. Sedang 

dalam topik yang kedua yaitu kegiatan pengembangan, pengarahan ini 

ditujukan kepada substansi yang adalah kebudayaan Betawi itu sendiri agar 

kedepannya dapat berkembang lebih baik lagi yang juga dilakukan tidak 

hanya oleh seniman Betawi tetapi juga oleh masyarakat, khususnya 

masyarakat Betawi dan pemerintah. 
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Memiliki keturunan atau anak merupakan usaha untuk 

mempertahankan eksistensi atau keberadaan. Demikian pula dengan adanya 

kelompok kegiatan pengembangan ini, diharapkan keberadaan/eksistensi 

kesenian kebudayaan Betawi tetap terjaga. 

3. Kriteria ketiga: Harta 

Masyarakat Betawi adalah masyarakat yang tidak materialistis 32. Yang 

dimaksud harta disini adalah memang berupa uang atau kekayaan. Hal ini 

berkaitan dengan mahar atau mas kawin yang menjadi prasyarat saat 

melamar, dimana dalam memberi mas kawin tentu sesuai dengan permintaan 

dari pihak wanita. Dan permintaan tersebut harus dipenuhi oleh pihak laki-

laki. 

Harta yang dimaksud juga berupa harta atau kekayaan yang dimiliki 

oleh calon suami dalam hal ini adalah pekerjaan, sehingga ia sudah memiliki 

modal/penghasilan sendiri dan sudah bisa bertanggung jawab menghidupi 

keluarganya. Oleh karena itu diharapkan sebelum menikah, sang pria/calon 

suami sudah mempersiapkan rumah, sehingga setelah menikah mereka 

langsung hidup mandiri. Jangan sampai setelah menjadi suami, ia masih 

pengangguran dan masih bergantung dengan orang tuanya. Walau 

masyarakat Betawi tidak materialistis, tetapi harta atau uang merupakan hal 

yang penting ketika seseorang akan menikah karena untuk biaya, baik 

menjelang ataupun setelah pernikahan. 

Dari uraian di atas, maka kriteria ketiga yang menjadi syarat bagi 

calon menantu, dianalogikan ke kegiatan yang ada di Pusat Kebudayaan 

Betawi yaitu kegiatan perpustakaan dan informasi. Dalam sebuah 

perpustakaan  tersimpan ilmu yang tersimpan dalam lembaran-lembaran 

kertas (buku, majalah, Koran, foto, dll), kepingan (CD,VCD) atau film. Dan 

ilmu merupakan kekayaan yang tidak ternilai33 karena di dalam ilmu terdapat 

khasanah ilmu pengetahuan yang berguna bagi manusia sebagai bekal dalam 

hidupnya. Selain itu karena keduanya yaitu harta dengan kegiatan informasi 

dan perpustakaan sama-sama merupakan suatu sarana atau media untuk 

meraih, mencapai atau mendapatkan suatu keinginan, yang berbeda hanya 

substansi atau hal yang ingin diraih. Dalam proses pernikahan, harta 

 
32 Endang Partrijunianti, Pola Sosialisasi Anak dalam Keluarga Orang Betawi di Desa 
Ragunan, Thesis S2, Jakarta, Fakultas Pascasarjana UI, 1984, hal.73. 
33 Johanes Lim, Ph.D. No Pain No Gain. Metode Sukses Pribadi dalam Studi, Karier dan 
Bisnis, PT. Gramedia, Jakarta, 2003. 
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digunakan sebagai media/sarana untuk melamar, dalam hal ini membayar 

mas kawin; mendapatkan seorang gadis. Sedang dalam Pusat Kebudayaan 

Betawi, kegiatan informasi dan perpustakaan digunakan untuk memperoleh 

atau mendapatkan ilmu, informasi atau data. 

Harta yang digunakan dalam proses pernikahan adalah suatu sarana 

yang berupa materi dalam arti berwujud, terlihat dan dapat disentuh, 

kemudian ketika dianalogikan ke kegiatan perpustakaan dan informasi maka 

kegiatan ini di dalamnya juga terdiri dari sarana-sarana yang berwujud, nyata 

dan dapat disentuh, seperti film documentary, koran, majalah, photo 

documentary, buku, pamflet dan lain sebagainya. 

Harta adalah sesuatu yang mempunyai nilai, baik itu nilai dalam 

bentuk materi/uang (dapat dinilai dengan uang) atau maksud nilai tersebut 

adalah makna atau menyimbolkan sesuatu dibalik harta tersebut. Harta bisa 

berbentuk benda yang besar, terlihat oleh mata dan mempunyai nilai tinggi 

seperti rumah, mobil dan lain-lain. Atau dapat berbentuk benda kecil, selain 

punya nilai tinggi (mahal) juga punya nilai berupa makna/simbol tertentu, 

contoh: cincin berlian, simbol cinta/ suatu ikatan (pertunangan/pernikahan). 

Atau bisa juga harta yang tidak memiliki bentuk, tidak dapat dilihat oleh mata 

tetapi juga mempunyai nilai yang tinggi, salah satu contohnya adalah ilmu 

pengetahuan, wawasan. 

4. Kriteria keempat: Kecantikan 

Kriteria yang terakhir ini berkaitan dengan penampilan fisik seseorang. 

Dalam agama membolehkan laki-laki yang melamar melihat wanita yang 

dilamarnya dan sebaliknya begitu juga pihak wanitanya sebelum menerima 

lamaran itu. Secara alami manusia terlena dengan kecantikan wanita dan 

secara emosional ia dapat merasakan ketenangan dan kebahagiaan dengan 

pasangan yang ia anggap cantik. Karena itu masalah kecantikan perlu pula 

diperhatikan dalam memilih calon pasangan. Didalam sebuah hadits Shahih 

dikatakan bahwa: 

Allah itu indah, Ia suka keindahan. 

Rasulullah pernah bersabda ketika Al-Mughirab bin Syu’bah: 

“Pergilah engkau kepada wanita itu, lihat dulu kecantikannya karena 

hal itu menjamin keabadian hidup kamu berdua (maksudnya menjamin 
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keutuhan cinta kasih sayang antara kamu berdua)34. Selain cantik secara 

fisik, seorang wanita juga harus cantik secara psikis (kepribadiannya). Untuk 

itu orang tua pria dan pria itu sendiri harus berhati-hati dalam memilih jodoh, 

karena itu para jejaka Betawi mencari jodoh ketika ada acara-acara pesta, 

seperti saat resepsi pernikahan dimana mereka bisa melihat langsung gadis 

yang ditaksirnya. 

Kecantikan atau penampilan fisik merupakan sesuatu yang sifatnya 

dapat dibuat, tampak dari luar dan terlihat oleh mata. Oleh sebab itu kriteria 

terakhir ini penulis analogikan kedalam kegiatan yang ada di Pusat 

Kebudayaan Betawi yaitu kegiatan pameran dan pertunjukkan. Karena 

kegiatan ini juga sama-sama merupakan sesuatu yang dibuat, tampak dari 

luar dan dapat dilihat oleh mata.  

 

BAB V 
PENDEKATAN KONSEP 

 PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 
PUSAT KEBUDAYAAN BETAWI 

 

E. PENDEKATAN KONSEP KHUSUS 

Penerapan Nilai Kompetisi yang Terkandung Dalam Pernikahan Betawi 

Seperti yang telah disebutkan pada bab IV, masyarakat Betawi 

mensyaratkan empat kriteria ketika mencari calon pasangan hidupnya yaitu: 

agama, keturunan, harta dan kecantikan. Dan didalam proses ngedelengin ini 

terkandung sebuah makna/nilai yaitu kompetisi (persaingan mendapatkan 

gadis yang sama). Dan berdasarkan uraian tentang proses ngedelengin yang 

telah dijelaskan pada bab terdahulu, ditemukan beberapa point yang terdapat 

di dalamnya, yaitu: 

� Pelaku lebih dari 1. 

� Adanya 1 tujuan yang ingin di capai. 

� Adanya pilihan-pilihan. 
 
34 Mahmud Al-Shabbagh, Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam, PT. Remaja 
Rosdakarya, Bandung,1994) 
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� Adanya optimisme, yakin bahwa tujuan yang ingin diraih dapat tercapai. 

� Adanya keterbukaan dalam menerima adanya pesaing lain. 

Dan dari hasil penganalogian kriteria persyaratan dalam memilih 

jodoh menjadi wadah kelompok kegiatan pada bab sebelumnya serta dari 

point-point yang didapat dalam proses ngedelengin seperti yang disebutkan di 

atas, maka wujud nilai kompetisi tersebut diterapkan sebagai pendekatan 

dalam desain berupa: 

1. Adanya 1 titik fokus sebagai orientasi utama dari massa-massa dengan 

penataan tata letak yang mengelilingi 1 titik fokus tersebut. 

2. Perbedaan bentuk dan unsur-unsur bentuk dari massa yang terdiri dari: 

� Skala 

� Proporsi 

� Warna 

3. Penciptaan wujud fisik pada bangunan yang dapat menggambarkan 

makna optimisme dan keterbukaan sebagai salah satu point dalam 

berkompetisi. 

Bentuk-bentuk penerapan nilai kompetisi pada objek Pusat Kebudayaan 

Betawi adalah sebagai berikut: 

PKB yang direncanakan lebih dari 1 massa (massa majemuk) berdasarkan 

pengelompokkan jenis kegiatannya yang berbeda fungsi (dari hasil analogi 

kriteria dalam memilih jodoh menjadi wadah kegiatan). Massa-massa ini 

juga merupakan bentuk penganalogian dari pelaku dalam ngedelengin 

yang lebih dari 1.  

Tabel 5.1 Alternatif bentuk dasar massa 

Segi Empat Segi Tiga Lingkaran 

� Merupakan bentuk yang 
netral, statis, masiif, dan 
solid 

� Kemudahan untuk 
pengolahan sirkulasi 

� Kemudahan dalam 
pengembangan 

� Efisiensi pemakaian 
ruang 

� Kemudahan dalam 
pengerjaan struktur 

� Merupakan bentuk yang 
mempunyai kesan kuat, 
energik, stabil, sulit 
disederhanakan, tajam, 
dan titik jatuh pada satu 
sisi. 

� Kemudahan untuk 
pengolahan sirkulasi 

� Kurang memiliki 
kemudahan dalam 
pengembangan 

� Mempunyai kekuatan 
visual yang tidak dapat 
disederhanakan, 
mempunyai sudut 
pandang ke segala arah 
tanpa dihalangi oleh sudut 
pertemuan. Dengan 
pengembangan bentuk 
akan menimbulkan gerak 
putar yang kuat, mengikuti 
bentuk alam. 
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Dan dari masing-masing massa tersebut mempunyai bentuk dan 

unsur-unsur bentuk yang berbeda antara 1 dengan lainnya agar nilai 

kompetisi itu lebih terlihat. Perbedaan bentuk tersebut dilakukan dengan 

mengadakan perubahan bentuk melalui penambahan dan atau pengurangan. 

 

Tabel 5.2 Perubahan bentuk 

Pengurangan bentuk Penambahan  bentuk 

Suatu bentuk dapat diubah dengan mengurangi 
sebagian dari volumenya, tergantung dari 
besarnya proses pengurangannya. Suatu 
bentuk mampu mempertahankan identitas 
asalnya atau dirubah menjadi bentuk yang 
berbeda sekali. Misal, sebuah kubus dapat 
mempertahankan identitasnya sebagai kubus 
walau sebagian dari kubus tersebut dihilangkan  
atau diubah menjadi bentuk berbidang majemuk 
yang menggambarkan suatu bola. 

 

Suatu bentuk dapat diubah dengan 
menambah unsur-unsur tertentu kepada 
volumenya. Sifat proses penambahan akan 
menentukan apakah identitas bentuk asal 
dapat dipertahankan atau berubah. 

Sudut yang berbeda pada suatu bentuk menghasilkan fungsi dan 

sifat ruang tersendiri35. Dari masing-masing massa tersebut nantinya akan 

mewadahi fasilitas kegiatan yang ada di Pusat Kebudayaan Betawi yang 

direncanakan. 

 

Pola penataan massa  

Tabel 5.3 Alternatif pola tata massa 

1. Terpusat 
 

Adanya ruang pusat sebagai pemersatu, bersifat stabil, 
merupakan komposisi terpusat yang terdiri dari sejumlah ruang-
ruang sekunder yang dikelompokkan mengelilingi sebuah ruang 
pusat yang dominan. 

35 Francis D.K. Ching, Arsitektur, Bentuk, Ruang dan Susunannya 

� Kurang memiliki efisiensi 
pemakaian ruang 

� Kemudahan dalam 
pengerjaan struktur 

� Kemudahan untuk 
pengolahan sirkulasi 

� Sulit dalam pengerjaan 
struktur. 

Sumber: Francis D.K. Ching: 
Bentuk Ruang & Susunannya. 

Sumber: Francis D.K. Ching: 
Bentuk Ruang & Susunannya. 
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2. Linier 

 

Merupakan suatu urutan ruang yang berulang dalam hal ukuran. 
Bersifat fleksibel dan cepat tanggap terhadap bermacam kondisi 
tapak. 

3. Radial Merupakan perpaduan dari pola terpusat dan linier. Dengan ruang 
pusat yang dominan dan pola linier yang berkembang menjadi 
jari-jarinya. 

4. Cluster Merupakan penggabungan ruang-ruang yang berlainan bentuk 
tetapi berhubungan 1 sama lain berdasarkan penempatan ukuran 
visual seperti simetri atau menurut sumbunya. 

5. Grid 
 

Terdiri dari bentuk dengan ruang-ruang dimana posisi antar ruang 
dan hubungan antar ruang diatur oleh grid. 

Dan berdasarkan pemilihan bentuk massa yang memiliki perbedaan 

bentuk satu sama lain, maka pola penataan massa yang sesuai dengan 

beragam bentuk massa tersebut adalah pola cluster dimana wadah tiap 

kegiatan disatukan dengan zone pengikat sehingga sekalipun berbeda jenis 

kegiatan yang ditampung, tetap terdapat kesatuan hubungan. Zone pengikat 

tersebut berupa sumbu/sirkulasi berupa jalan setapak (memperkuat arah 

orientasi) yang mengarah pada orientasi utama yaitu bangunan pentas 

pertunjukkan Jalan setapak itu juga sebagai simbol adanya keterbukaan 

menerima adanya pesaing lain dan kesetaraan kesempatan yang sama untuk 

memperebutkan sesuatu.  

 

Gambar 5.1 pola penataan massa. 
( b l l )

Sumber: Francis D.K. Ching: 
Bentuk Ruang & Susunannya. 
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Open space tersebut berfungsi sebagai pentas seni dan menjadi 1 titik 

fokus orientasi dari massa (1 tujuan yang ingin dicapai). Open space ini 

juga sebagai bentuk kompetisi antara budaya Betawi dengan budaya lain. 

 

Adanya pilihan-pilihan dalam ngedelengin diwujudkan berupa jalur 

pedestrian yang didesain membentuk percabangan dan tiap percabangan 

tersebut menuju ke kelompok kegiatan.  

Optimisme merupakan suatu keyakinan dalam diri seseorang 

terhadap sesuatu yang sedang dihadapi dan tentang keadaan dimasa depan 

dari segi yang baik dan menyenangkan, sikap yang selalu memiliki harapan 

yang baik dalam segala hal. Sikap optimisme erat kaitannya dengan harapan 

dan semangat36. Sedang sikap keterbukaan dalam masyarakat Betawi tampak 

pada keseniannya dimana merupakan percampuran dan banyak dipengaruhi 

oleh budaya luar yang dibawa oleh para pendatang seperti pada seni tari, 

musik serta teater dan juga arsitektur. 

 
36 Abdul Rochim, Penampilan Pribadi Yang Simpatik, Madani, 2004. 

Gambar 5.2 open space 
berfungsi sebagai pentas seni. 

(Sumber: analisis penulis)
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Dan melalui teori analogi yaitu memberi bentukan baru berdasarkan 

hubungan sifat, ciri khas yang mungkin diantara benda-benda37, maka 

perwujudan sikap optimisme dan keterbukaan tersebut sebagai berikut: 

Desain kanopi pada masing-masing massa dan pada pintu menuju open 

space (pentas seni) didesain semakin ke dalam semakin besar, sebagai 

simbol keoptimisan dalam berkompetisi dan juga simbol keterbukaan 

dalam menerima kehadiran pesaing lain saat berkompetisi.  

 

Penggunaan warna-warna cerah pada masing-masing massa, karena 

warna-warna cerah memberi efek semangat, percaya diri sekaligus 

menarik perhatian, seperti warna merah, biru, oranye dan kuning38.

Kombinasi penggunaan unsur budaya modern/luar dengan budaya 

tradisional, seperti: 

� Kuda-kuda baja (modern) dengan atap sirap, daun bambu kering 

(tradisional, sering dipakai pada rumah-rumah asli Betawi). 

 

37 James C. Snyder, Pengantar Arsitektur, Jakarta, penerbit Erlangga, 1998. 
38 Dirangkum dari Dr. Ratna Sulistami D, The Colour of Life: Cosmopolitan edisi November 
2001, hal. 227 dan Cosmopolitan Living: bonus Cosmopolitan edisi September 2004, hal. 11. 

Gambar 5.3 desain kanopi pada massa. 
(Sumber: analisis penulis) 

Gambar 5.4 kombinasi kuda-kuda 
besi dan atap sirap. 

(Sumber: analisis penulis) 
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� Kolom kayu nangka pada kolom dengan sekor besi. 

 

F. PENDEKATAN KONSEP UMUM 

1. PENDEKATAN KONSEP RUANG 

a. Proses Penentuan Pola Kegiatan 

Pola kegiatan disini merupakan penggambaran secara umum bentuk 

kegiatan yang bertitik tolak dari motivasi para pemakai bangunan. Adapun 

macam pola kegiatan masing-masing pemakai dapat digambarkan dalam 

skema sebagai berikut: 

Pengunjung 

� Pengunjung pameran 

 

� Peserta pendidikan/pelatihan (tari, musik dan drama) 

Datang Parkir Membeli karcis 

Bertanya/mencari 
informasi  

Melihat/membaca 
buku  

Istirahat Ambil kendaraan 
pulang 

Gbr. 5.6 
Skema pola 

 kegiatan pengunjung pameran 

Datang Parkir 
Mengikuti 

kegiatan pelatihan Ganti 
pakaian 

Istirahat 

Kembali mengikuti 
pelatihan  Ambil kendaraan pulang 

Gambar 5.5 kombinasi  kolom nangka dan 
sekor besi. 

(Sumber:analisis penulis)
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Gbr. 5.7 
Skema pola kegiatan 

pengunjung pendidikan/pelatihan 
 

� Peserta seminar/lokakarya/sarasehan 

 

Gbr. 5.8 
Skema pola kegiatan  

pengunjung seminar/lokakarya/sarasehan 
(Sumber: analisis penulis) 

Pengelola 

Gbr. 5.9 
Skema pola kegiatan pengelola 

(Sumber: analisis penulis) 

 

Seniman/Pelatih/Pembina 

Parkir 
Membeli tiket, 

mengisi daftar isi  
Mengikuti 
kegiatan 

Kembali mengikuti 
kegiatan  Istirahat Pulang Ambil kendaraan 

Datang 

Kegiatan cleaning service 

Datang Parkir Melatih Istirahat Kembali melatih

Ambil kendaraan Pulang 
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Staff Service 

 

Gbr. 5.11 
Skema pola kegiatan staff service (Sumber: analisis penulis) 

 

b. Proses Penentuan Macam dan Kebutuhan Ruang 

Penentuan macam dan kebutuhan ruang didasarkan pada kegiatan yang 

dikelompokkan berdasarkan fungsinya yaitu kegiatan perpustakaan dan 

informasi, pendidikan dan pelatihan serta kegiatan pameran dan 

pertunjukkan. 

Tabel 5.4 Kebutuhan ruang berdasarkan kegiatan yang diwadahi 

Kegiatan perpustakaan dan informasi 

Pelaku Kegiatan Kebutuhan Ruang 

Pengunjung � datang 

� menunggu, duduk 

� mencari informasi 

� menitipkan barang 

� menelusuri buku atau informasi 

� membaca buku 

� meminjam/mengembalikan buku 

� menggunakan fasilitas internet 

teras, kanopi 

main hall/lobby 

rg. Informasi umum 

rg. Loker umum 

rg. Katalog manual & elektronik 

rg. Stack koleksi buku 

rg. Stack koleksi audio visual 

rg. Baca 

rg. Sirkulasi buku 

rg. Internet 

Karyawan  � datang 

� melayani kebutuhan informasi 

� melayani peminjaman/pengembalian 

� mengawasi dan melayani pencarian buku 

� melayani pendaftaran 

service entrance 

hall/lobby 

rg. Informasi umum 

rg. Sirkulasi buku 

rg. katalog 

rg. Administrasi 

Gbr. 5.10 
Skema pola kegiatan seniman/pelatih/Pembina 

(Sumber: analisis penulis)
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Kegiatan Pengembangan 

Pengunjung � datang 

� menunggu/mendaftar 

� menghadiri seminar, lokakarya, diskusi 

atau sarasehan 

parkir, hall 

lounge  

rg. Auditorium, rg. 

Presentasi/seminar 

Karyawan � melayani informasi/pendaftaran 

� mengelola fasilitas seminar/diskusi 

� mempersiapkan konsumsi 

lobby seminar 

rg. kontrol elektrik/audio/ 

rg. Persiapan 

gudang peralatan presentasi 

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 

Rg. Latihan tari, musik dan teater (indoor) 

Peserta diklat � datang 

� menunggu 

� ganti pakaian 

� latihan 

� istirahat 

� sholat 

� makan/minum 

� kegiatan servis 

parkir, teras/kanopi 

lobby/hall 

rg. Ganti & loker 

rg. Studio  

kantin/kafetaria 

musholla 

lavatory 

Pembina/pelatih/ 

seniman 

� datang 

� menunggu 

� ganti pakaian 

� mengajar/melatih 

� istirahat 

� sholat 

� makan/minum 

� kegiatan servis 

parkir, teras/kanopi 

lobby/hall 

rg. Ganti & loker 

rg. Pelatih  

rg. Studio  

kantin/kafetaria 

musholla 

lavatory 

gudang 

Rg. Latihan outdoor 

Peserta diklat � datang 

� menunggu 

� ganti pakaian 

� latihan 

� istirahat 

� sholat 

� makan/minum 

� kegiatan servis 

parkir 

rg. Audience 

rg. Ganti & loker 

Pentas/panggung 

rg. Ganti & loker 

rg. Studio  

kantin/kafetaria 

musholla 

lavatory 

Pembina/pelatih/ 

seniman 

� datang 

� menunggu 

� ganti pakaian 

parkir 

rg. Audience 

rg. Ganti & loker 
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� mengajar/melatih 

� istirahat 

� sholat 

� makan/minum 

� kegiatan servis 

rg. Pelatih  

pentas/panggung  

kantin/kafetaria 

musholla 

lavatory 
Kegiatan pameran dan pertunjukkan 

Pementasan/pertunjukkan  

Pengunjung � datang 

� membeli karcis 

� menunggu 

� menonton 

� kegiatan servis 

parkir 

lobby loket 

rg. Audience 

lavatory 

Seniman/pemain � datang 

� persiapan (ganti pakaian+make up) 

� pentas 

� menyimpan peralatan pentas 

� kegiatan servis 

parkir 

rg. Ganti 

rg. Make up 

panggung 

rg. Persiapan 

rg. Istirahat pemain 

gudang 

lavatory 

Pengelola � pelayanan tiket 

� persiapan 

� mengatur sound system, lighting 

� mengatur panggung 

lobby tiket 

rg. Sekretariat 

rg. Operator 

panggung 

gudang 

Pameran 

Pengunjung � datang 

� menonton pameran 

� kegiatan servis 

parkir 

hall/lobby 

rg. Pameran 

lavatory 

Pengelola  � datang 

� persiapan 

� menyimpan peralatan pamer 

parkir 

hall/lobby 

rg. Informasi 

rg. Pameran 

rg. Perawatan benda seni 

gudang 

Kegiatan Pengelolaan 

Pimpinan � datang 

� absensi 

� melakukan pekerjaan 

� menerima tamu 

� kegiatan servis 

Parkir, kanopi/teras 

lobby 

rg. Kerja/pimpinan 

rg. Tamu 

lavatory 
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Administrasi & 

Tata Usaha 

� datang 

� absensi 

� mengurus promosi/marketing 

� mengurus keuangan 

� mengurus tata usaha 

� menerima tamu 

� kegiatan servis 

Parkir, kanopi/teras 

Lobby 

rg. marketing  

rg. Tata usaha 

rg. Keuangan  

rg. Arsip 

rg. Tamu 

lavatory 

Sekretaris � datang 

� absensi 

� surat-menyurat/bekerja 

� kegiatan servis 

Parkir, kanopi/teras 

Lobby 

rg. Kerja  

lavatory 

Semua unsur 

pengelola 

� kegiatan rapat rutin rg. rapat 

Kegiatan Penunjang 

Restauran 

Semua pelaku 

kegiatan 

� makan/minum 

� memasak 

� persiapan pelayanan 

� membayar 

� menyimpan bahan masakan 

� kegiatan servis 

rg. Makan 

dapur 

pantry 

kasir 

lemari pendingin & gudang 

lavatory 

Musholla 

Semua pelaku 

kegiatan 

� berwudhu 

� sholat 

� kegiatan servis 

rg. Wudhu 

rg. Sholat 

lavatory 

Mekanikal elektrikal 

Petugas  � kontrol listrik 

� kontrol AC 

� kontrol plumbing 

� kontrol telepon 

� kontrol sampah 

rg. Genset 

rg. Mesin AC 

rg. Pompa & ground reservoir 

rg. Kendali telepon 

rg. Penampungan sampah 

Parkir kendaraan  Parkir mobil pengunjung & 

pengelola 

Parkir motor pengunjung & 

pengelola 

Security  � menjaga keamanan rg. Jaga  

c. Proses Penentuan Konsep Daya Tampung  

Analisa ini bertujuan untuk mendapatkan jumlah daya tampung 

kegiatan Pusat Kegiatan Betawi yang akan digunakan untuk menentukan 

besaran ruang.  
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Sehubungan dengan belum adanya bangunan Pusat Kebudayaan 

Betawi (PKB), maka perhitungan prakiraan jumlah pengunjung yang akan 

menikmati objek PKB diambil berdasarkan studi banding dengan pengunjung 

pada Anjungan DKI Jakarta pada Taman Mini Indonesia Indah (TMII). 

Tabel 5.5 Data pengunjung Anjungan DKI Jakarta TMII 

Periode Januari-Desember 2001 

Bulan Domestik Asing SMP SMU 

Januari 42.741 221 130 121 

Februari 24.365 242 75 63 

Maret 37.422 115 115 105 

April 22.076 211 93 75 

Mei 30.466 324 98 83 

Juni 57.420 201 87 76 

Juli 31.467 265 91 85 

Agustus 26.744 130 101 71 

September 15.745 236 122 89 

Oktober 18.706 210 121 69 

November 30.425 178 81 61 

Desember 51.317 287 125 96 

Jumlah  388.894 2.620 1.239 994 

Sedangkan tingkat pertambahan rata-rata pengunjung dalam 1 tahun 

adalah 4,75%. Titik tolak perhitungan kapasitas yang diambil adalah jumlah 

pengunjung domestik dan asing di Anjungan DKI Jakarta TMII dan 

diproyeksikan sampai 10 tahun mendatang dengan menggunakan rumus: 

Pt : Po ( 1+ r )t Pt : Jumlah kunjungan tahun proyeksi 
 Po : Jumlah kunjungan tahun dasar 

 t : tahun proyeksi 
 r : prosentase rata-rata kunjungan/ tahun 
 

Berdasarkan rumus di atas, maka jumlah wisatawan pada tahun 2014 

adalah sejumlah 622.712 orang/ tahun. Dari perhitungan tersebut dapat 

diperkirakan jumlah pengunjung per harinya, yaitu rata-rata 622.712 : 365 = 

1.706 ≈ 1.700 orang/hari. Dan untuk prediksi jumlah pengunjung pada 

kelompok kegiatan lain dapat dijabarkan sebagai berikut: 

a. Kegiatan pameran 
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Diasumsikan jumlah pengunjung pameran rata-rata 20-35 orang/hari 

(studi banding pada Taman Budaya Surakarta pada saat pameran lukisan 

Mata Hati Demokrasi, 25 Juli-1 Agustus 2002). 

b. Kegiatan pertunjukkan 

Dari Depdikbud RI diketahui bahwa penonton yang melihat pertunjukkan 

wayang kulit berkisar antara 500-1000 orang.  

c. Kegiatan pendidikan/pelatihan 

� Tari  

Diasumsikan peserta tari yang mengikuti latihan antara 10-15 

orang/minggu (studi banding di Gedung Wayang Orang Sriwedari). Dengan 

jumlah pelatih/pembina 1 orang dan 1 asisten. 

� Musik 

Diasumsikan peserta latihan bermain musik per minggunya berkisar 

antara 15-20 orang (standar jumlah pemain Gambang Kromong). Dengan 

pelatih berjumlah 2 orang dan 3 orang asisten. 

� Teater 

Untuk kapasitas peserta latihan teater diasumsikan berjumlah antara 20-

40 orang dan jumlah pelatih 1 orang + 2 orang asisten. 

d. Kegiatan seminar/diskusi/lokakarya  

Diasumsikan jumlah peserta seminar berkisar antara 150-200 orang (studi 

banding seminar yang diselenggarakan oleh Bamus Betawi, Jendela Betawi 

No. 3 Tahun I, 1991). 

 

d. Proses Penentuan Besaran Ruang 

Bertujuan untuk mendapatkan besaran ruang pada kebutuhan ruang 

yang sudah ditentukan. Perhitungan besaran ruang didasarkan pada: 

� Human Dimension and Interior Space (HDIS) 

� Time Saver Standard for Building Types (TSS) 

� Neufert Architect Data (NAD) 

� Theatre and Auditorium (TA) 

� Planning Building for Administration, Entertainment and Recreation 

(BEAR) 

� Penggunaan asumsi 

Table 5.6 perhitungan besaran dan kebutuhan ruang 

Kelompok Kegiatan: Perpustakaan  
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Kebutuhan ruang Perhitungan  Sumber Luas 

Hall  Diasumsikan jumlah pengunjung 30 orang 

Standar 0,8 m2/orang  

Asumsi 

HDIS 

 

24 m2

Rg. Loker  Kapasitas 60 barang 

Standar 0,2 m2/barang 

Asumsi 

HDIS 

 

12 m2

Rg. Katalog manual Kapasitas 3 unit lemari @ 0,6 × 1,50 m2 Asumsi 2,7 m2

Rg. Katalog komputer Kapasitas 4 unit 

Standar 1,5 m2/unit 

Asumsi 

NAD 

 

6 m2

Rg. Stack koleksi buku Kapasitas 43.990 (studi banding perpus umum 

Ska) 

Asumsi 1,5 m2/250 buku 

 

Asumsi 

 

175,96 m2

Rg. Koleksi AV Kapasitas 5000 CD 

Asumsi 2,3 m2/400 CD 

Asumsi 

Asumsi 

 

28,75 m2

Rg. Baca  Kapasitas 50 kursi  

Standar 2,3m2/orang 

Asumsi 

NAD 

 

115 m2

Rg. Internet  Kapasitas 5 unit 

Standar 1,5 m2/unit 

Asumsi 

NAD 

 

7,5 m2

Rg. Foto kopi  Asumsi 4 m2

Rg. Administrasi 

pendaftaran 

Kapasitas 4 orang 

Standar 1,5 m2/orang 

Kapasitas 4 meja 

Standar 2,24 m2/meja 

Asumsi 

NAD 

Asumsi 

NAD 

 

6 m2

8,96 m2

= 14,96 

m2

Rg. Pelayanan 

peminjaman/pengembalian 

Kapasitas 2 orang 

Standar 1,5 m2/orang 

Kapasitas 2 set meja kerja 

Standar 2,24 m2/1 set meja 

Asumsi 

NAD 

Asumsi 

NAD 

 

3 m2

4,48 m2

= 10,48 

m2

Sub 

total 

401,35 m2

Kelompok Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (indoor) 

Hall  Kapasitas 85 orang berdasarkan studi banding 

jumlah peserta dan pelatih di taman Sriwedari 

Standar 0,8 m2/orang 

 

HDIS 

 

68 m2

Rg. Ganti Kapasitas 15 orang (studi banding) 

Standar 1,48 m2/orang 

 

TA 

 

22,2 m2

Rg. Loker Kapasitas 60 barang 

Standar 0,2 m2/barang 

Asumsi 

HDIS 

 

12 m2

Rg. Studio: 

a. tari 

 

Kapasitas 15 orang 

Standar 4 m2/orang 

 

NAD 

 

60 m2
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b. musik 

 

c. teater 

Kapasitas 20 orang 

Standar 4 m2/orang 

Standar 1 set gamelan gambang kromong 80 m2

Kapasitas 40 orang 

Standar 4 m2/orang 

 

NAD 

 

NAD 

 

80 m2

80 m2

160 m2

= 380 m2

Rg. Pelatih Kapasitas 5 orang 

Standar 1,5 m2/orang 

 

NAD 

 

7,5 m2

Gudang   Asumsi 6 m2

Sub 

total 

495,7 m2

Kelompok Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan ( outdoor) disesuaikan dengan ruang pentas/panggung  

Kelompok Kegiatan Pameran dan Pertunjukkan 

a. Pameran 

Hall  Kapasitas 35 orang 

Standar 0,6 m2/orang 

Asumsi 

NAD 

 

21 m2

Rg. Sekretariat pameran Kapasitas 2 orang 

Standar 1,5 m2/orang 

Kapasitas 2 unit meja 

Standar 0,75 × 2,6 m2/unit meja 

Asumsi 

HDIS 

 

BEAR 

 

3 m2

3,9 m2

= 6,9 m2

Rg. Pamer  Standar baku Depdikbud RI  900 m2

Rg. Perawatan benda seni 5% luas ruang pamer Asumsi 45 m2

Gudang alat  NAD 12 m2

Sub total 989,1 m2

b. Pertunjukkan (pentas/panggung) 

Lobby loket Dalam gedung pertunjukkan dibutuhkan min. 2 

loket standar 3,6 m2/loket 

 

TA 

 

7,2 m2

Rg. Audience  Kapasitas 1000 orang (Standar Depdikbud RI) 

Standar 0,65 m2/orang 

 

BEAR 

 

650 m2

Rg. Pentas/stage 25% luas ruang penonton TA 162,5 m2

Rg. Persiapan pemain Kapasitas 20 orang TA 27,9 m2

Rg. Rias  Kapasitas 20 orang (diambil dari rata-rata peserta 

pelatihan) 

Standar 1,6 m2/orang 

 

BEAR 

 

32 m2

Rg. Ganti  Kapasitas 20 orang 

Standar 1,48 m2/orang 

 

TA 

 

29,6 m2

Rg. Istirahat pemain  BEAR 20 m2

Rg. Kontrol  Tata lampu = 12 m2

Tata suara = 6,3 m2

TSS 

TSS 

12 m2

6,3 m2

= 18,3 m2

Rg. Sekretariat  Kapasitas 2 orang 

Standar 1,5 m2/orang 

Asumsi 

BEAR 

 

3 m2
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Gudang kostum  Asumsi 24 m2

Sub total 974,5 m2

Kelompok Kegiatan Pengembangan 

Lobby lounge 1/6 kapasitas pengunjung (200) NAD 33,3 m2

Rg. Diskusi/ 

seminar/lokakarya  

Kapasitas 200 orang 

Standar 0,8 m2/orang 

Asumsi 

NAD 

 

160 m2

Rg. Auditorium  Kapasitas 200 orang 

Standar 0,6 m2/kursi lipat 

Asumsi 

NAD  

 

120 m2

Gudang alat  Asumsi 4 m2

Rg. Kontrol audio  TSS 6 m2

Rg. Konsumsi   Asumsi 10 m2

Sub total 333,3 m2

Kelompok Kegiatan Pengelolaan 

Lobby  Kapasitas 30 orang 

Standar 0,8 m2/orang 

Asumsi 

HDIS 

 

24 m2

Hall informasi budaya & 

pariwisata 

Kapasitas 30 orang 

Standar 0,8 m2/orang 

Asumsi 

HDIS 

 

24 m2

Rg. Kepala Pimpinan Kapasitas 1 orang 

Standar 2,7 m2/orang 

Kapasitas 1 set meja kantor 

Standar 0,75 × 2,6 m2/1 set meja kantor 

Kapasitas 1 almari 

Standar 0,9 × 0,4 m2/1 set almari 

 

NAD 

 

HDIS 

 

HDIS 

 

2,7 m2

1,95 m2

0,36 m2

= 5,01 m2

Rg. Tamu  Kapasitas 10 orang 

Standar 0,8 m2/orang 

Asumsi 

HDIS 

 

8 m2

Rg. Sekretaris  Kapasitas 1 orang 

Standar 2,7 m2/orang 

Standar 0,75 × 2,6 m2/1 set meja kantor 

Standar 0,9 × 0,4 m2 /1 almari 

Asumsi 

NAD 

HDIS 

HDIS 

 

2,7 m2

1,95 m2

0,36 m2

= 5,01 m2

Rg. Promosi/marketing Kapasitas 8 orang 

Standar 2,7 m2/orang 

Standar 0,75 × 2,6 m2/1 set meja kantor 

Standar 0,9 × 0,4 m2 /1 almari 

Kapasitas 2 almari 

Asumsi 

NAD 

HDIS 

HDIS 

Asumsi 

21,6 m2

9,75 m2

0,72 m2

= 32,07 

m2

Rg. Tata Usaha Kapasitas 2 orang 

Standar 2,7 m2/orang 

Standar 0,75 × 2,6 m2/1 set meja kantor 

Standar 0,9 × 0,4 m2 /1 almari 

Kapasitas 3 almari 

Asumsi 

NAD 

HDIS 

HDIS 

Asumsi 

5,4 m2

3,9 m2

1,08 m2

= 10,38 

m2
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Rg. Keuangan Kapasitas 3 orang 

Standar 2,7 m2/orang 

Standar 0,75 × 2,6 m2/1 set meja kantor 

Standar 0,9 × 0,4 m2 /1 almari 

Kapasitas 1 almari 

Asumsi 

NAD 

HDIS 

HDIS 

Asumsi 

8,1 m2

5,85 m2

0,36 m2

= 14,31 

m2

Rg. Arsip  Kapasitas 2 orang 

Standar 2,7 m2/orang 

Standar 0,75 × 2,6 m2/1 set meja kantor 

Standar 0,9 × 0,4 m2 /1 almari 

Kapasitas 3 almari 

Asumsi 

NAD 

HDIS 

HDIS 

Asumsi 

5,4 m2

3,9 m2

1,08 m2

= 10,38 

m2

Rg. Rapat  Kapasitas 35 orang 

Standar 0,8 m2/orang 

Asumsi 

NAD 

 

28 m2

Sub total 161,16 m2

Kelompok Kegiatan Penunjang 

a. restaurant 

Rg. Makan  Kapasitas 100 orang 

Standar 0,81m2/orang 

Asumsi 

NAD 

 

81 m2

Kasir  Kapasitas 1 unit 

Standar 1,43 m2/unit 

Asumsi 

HDIS 

 

1,43 m2

Dapur   Asumsi 15 m2

Pantry   Asumsi 2 m2

Gudang   Asumsi 2 m2

b. musholla 

Rg. Sholat  Kapasitas 35 orang 

Standar 0,6 m2/orang 

Asumsi 

HDIS 

 

21 m2

Tempat wudhu: 

 

� Pria  

� Wanita  

Diperkirakan perbandingan pengguna musholla 

menurut jenis kelamin pria : wanita = 50% : 

50%, maka tiap unit tempat wudhu menampung ±

18 orang. Waktu yang dibutuhkan untuk wudhu 2 

menit dengan periode 1 kali sholat adalah 10 

menit, maka dibutuhkan ruang sbb: 

18 orang × 2/10 = 3,6 → dimensi 3,6 m × 10 m   

17 orang × 2/10 = 3,4 → dimensi 3,4 m× 10 m 

 

3,6 m2

3,4 m2

= 7 m2

Loker  Kapasitas 30 barang 

Standar 0,36 m2/barang 

Asumsi 

HDIS 

 

10,8 m2

Sub total 140,23 m2

Kelompok Kegiatan Umum 

a. Mekanikal Elektrikal 

Rg. Genset  Kapasitas 1.300 KVA 

Standar 9 × 4,9 m2

Asumsi 

TSS 

 

44,1 m2
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Rg. Trafo Kapasitas 1.300 KVA 

Standar 32 m2

Asumsi 

TSS 

 

32 m2

Rg. Panel listrik Kapasitas 2 orang 

Standar 2 m2/orang 

Asumsi 

TSS 

 

4 m2

Rg. Mesin AC Kapasitas 1 unit 

Standar 15 m2/unit 

Asumsi 

TSS 

 

15 m2

Water pump Kapasitas 1 unit 

Standar 6 m2/unit 

Asumsi 

TSS 

 

6 m2

Rg. Tangki air Kapasitas 1 unit 

Standar 1,44 m2/unit 

Asumsi 

NAD 

 

1,44 m2

Kontrol/plumbing Kapasitas 5 orang 

Standar 2,5 m2/orang 

Asumsi 

TSS 

 

12,5 m2

Sub total 115,04 m2

b. pos keamanan Kapasitas 2 unit 

Standar 3,2 m × 3 m = 9,6 m2

Asumsi 

HDIS 

 

19,2 m2

c. Parkir 

� Pengunjung  

 

� Pengelola  

Kapasitas 748 (perhitungan pengunjung harian) 

Standar: 

� Mobil = 15 m2 (4 orang/mobil) 

� Motor = 1,8 m2 (2 orang/motor) 

� Bus = 38,5 m2 (48 org/bus, asumsi) 

Asumsi 30% menggunakan mobil, 40% 

menggunakan motor, 5% menggunakan bus dan 

selebihnya transportasi umum 

� Jml. Mobil = (748 × 60%): 4 = 112,2 ≈ 112 bh 

Kebutuhan luasan parkir = 112 × 15 m2

� Jml. Motor = (748 × 30%): 2 = 112 ≈ 112 bh 

Kebutuhan luasan parkir = 112 × 1,8 m2

� Jml. Bus = (748 × 5%): 48 = 1,55 ≈ 2 bh 

Kebutuhan luasan parkir = 2 × 38,5 m2

Kapasitas 35 orang 

Asumsi 15% menggunakan mobil selebihnya 

menggunakan sepeda motor 

� Jml. Mobil = (35 × 15%) = 5,25 ≈ 5 bh 

Kebutuhan luasan parkir = 5 × 15 m2

� Jml. Motor = (35 × 85%) = 29,75 ≈ 30 bh 

Kebutuhan luasan parkir = 30 × 1,8 m2

NAD 

NAD 

NAD 

 

Asumsi  

 

1680 m2

201,6 m2

77 m2

75 m2

54 m2

=

2087,6 m2

d. lavatory 

� Pria  

 

2 WC × 2,5 m2/bh 

4 urinoir × 0,72 m2/bh 

4 westafel × 0,6 m2/bh 

HDIS 

HDIS 

HDIS 

5 m2

2,88 m2

2,4 m2
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� Wanita  4 WC × 2,5 m2/bh 

4 westafel × 0,6 m2/bh 

HDIS 

HDIS 

10 m2

2,4 m2

Sub total 2129,48 

m2

Sumber: analisis penulis 

Tabel 5.7 Rekapitulasi besaran ruang 

Kelompok Kegiatan Total Luas 

Perpustakaan  401,35 m2

Pendidikan dan Pelatihan 495,7 m2

Pameran  989,1 m2

Pertunjukkan 974,5 m2

Pengembangan 333,3 m2

Pengelola 161,16 m2

Penunjang  255,27 m2

Umum  2129,48 m2

Total luas besaran ruang 5739,86 m2

Perhitungan luas tapak adalah = 

Luas total seluruh lantai bangunan (kecuali parkir) = 3652,26 m2

Luas dasar bangunan = KDB × luas total seluruh lantai bangunan 

 = 55 % × 3652,26 m2

= 2008,743 m2

= 2,00 Ha 

 

e. Proses Penentuan Hubungan dan Organisasi Ruang 

1. Pola Hubungan dan Organisasi Ruang Makro 

 

2. Pola Hubungan dan Organisasi Ruang Mikro 

Perpustakaan dan Informasi 

 

3

4

5

6

1

2

Gbr. 5.12 Pola hubungan dan organisasi ruang makro 
Sumber: (analisis penulis).
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Pendidikan dan Pelatihan 

 

Pameran dan Pertunjukkan 

�

� Pameran  

 

� Pertunjukkan  

 

5

2 4

3

61

Gbr. 5.14 Pola hubungan dan organisasi ruang pendidikan 
dan pelatihan. 
Sumber: (analisis penulis).

3

4

2

1 5

Gbr. 5.15 Pola hubungan dan organisasi ruang 
pameran. 
Sumber: (analisis penulis).  
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Pengembangan 

 

Pengelola 

 

Penunjang  

� Restauran 

 

� Musholla 

 

Gbr. 5.16 Pola hubungan dan organisasi ruang. 
Sumber: (analisis penulis).  

1

2

3

5

4

6

Gbr. 5.17 Pola hubungan dan organisasi 
ruang pengembangan. 
Sumber: (analisis penulis). 

8

5

9

76

3

42

1

Gbr. 5.18 Pola hubungan dan organisasi ruang pengelola. 
Sumber: (analisis penulis). 

5

32

41

Gbr. 5.19 Pola hubungan dan 
organisasi ruang restaurant. 
Sumber: (analisis penulis).

3

2

1

Gbr. 5.20 Pola hubungan dan organisasi 
ruang musholla. 
Sumber: (analisis penulis).
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Umum  

� Mekanikal Elektrikal 

 

� Pelayanan  

 

2. PENDEKATAN KONSEP SITE 

a. Proses Penentuan Pemilihan Lokasi 

Dalam pemilihan lokasi perlu dipertimbangkan dengan beberapa kriteria 

sebagai berikut: 

1) Sesuai dengan Rencana Induk DKI Jakarta yaitu untuk peruntukkan 

bangunan umum berlatar budaya di Jakarta. 

b. Lokasi yang dapat meningkatkan keberadaan bangunan yang mempunyai 

sifat kegiatan informasi budaya dan pendidikan: 

i. Berada tidak jauh dari pusat-pusat kegiatan masyarakat, terutama 

pendidikan. 

ii. Lokasi yang telah dikenal masyarakat. 

c. Aksesibilitas, pencapaian yang mudah dari segala arah, di lalui oleh 

transportasi kendaraan pribadi dan umum; strategis, mudah dilihat dan 

dikenali. 

4

521

3

Gbr. 5.21 Pola hubungan dan organisasi 
ruang mekanikal elektrikal. 
Sumber: (analisis penulis). 

1

3

2

Gbr. 5.22 Pola hubungan dan organisasi ruang pelayanan. 
Sumber: (analisis penulis). 
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d. Lingkungan yang menunjang, dengan melihat sifat kegiatannya, 

sasarannya bagi umum. 

e. Pertimbangan dengan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, 

seperti aliran listrik, telekomunikasi dan kebutuhan air bersih. 

 

Alternatif lokasi dan pembahasannya: 

 

Alt. 1 

Alt. 
2

Alt.3 
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a. Alternatif 1 (Menteng): 

Tabel 5.8 Pembahasan lokasi Menteng 

� Penyesuaian dengan 

Rencana Induk DKI 

� Letak lokasi yang 

menunjang sebagai 

pusat informasi 

budaya 

� Lingkungan sekitar 

yang mendukung 

 

� Aksesibilitas  

 

� Prasarana dan 

sarana 

� Termasuk di jalur budaya, perumahan dan fasilitas 

umum  

 

� Terdapat Taman Ismail Marzuki. 

 

� Lokasi telah dikenal oleh masyarakat, sebagai daerah 

tempat tinggal sebagian warga asing dan kedutaan-

kedutaan besar. 

� Terdapat pusat kebudayaan dari negara asing seperti 

Pusat Kebudayaan Jerman dan Pusat Kebudayaan 

Perancis. 

� Berada tidak jauh dari pusat-pusat kegiatan 

perkantoran; Jl. MH. Thamrin. 

� Merupakan lingkungan yang mempunyai nilai prestise 

tinggi (daerah elit). 

� Pencapaian mudah dari segala arah; dari Thamrin, 

Senen, Gambir. 

� Sedikit dilalui oleh transportasi umum. 

� Dengan melihat keadaan lingkungan yang termasuk 

daerah elit, lingkungan memiliki prasarana dan sarana 

memadai. 

b. Alternatif 2 (Kemayoran): 

Tabel 5.9 Pembahasan lokasi Kemayoran 

Gambar 5.24 Peta alternative lokasi 
Sumber: Jakarta 2005, Pemerintah DKI Jakarta. 

Gbr. 5.23 Peta alternatif lokasi 
Sumber: www.dki.co.id 
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� Penyesuaian 

dengan Rencana 

Induk DKI 

 

� Letak lokasi yang 

menunjang sebagai 

pusat informasi 

budaya 

� Lingkungan sekitar 

yang mendukung 

� Aksesibilitas  

 

� Prasarana dan 

sarana 

� Termasuk dalam daerah pengembangan bekas bandara 

Kemayoran sebagai daerah perdagangan (jasa dan 

komersil), perumahan dan pemerintahan. 

� Merupakan daerah perkumpulan kesenian keroncong 

Tugu (salah satu kesenian khas Betawi). 

� Termasuk daerah lama/kawasan Betawi 

 

� Merupakan daerah perumahan menengah dan flat, 

pertokoan dan perdagangan. 

� Lokasi mudah dikenali masyarakat karena dulu sebagai 

lokasi pelabuhan udara. 

� Pencapaian yang mudah, dapat dicapai dari segala arah 

baik oleh kendaraan pribadi dan kendaraan umum. 

� Tingkat kepadatan lalinnya sudah mulai padat, karena 

daerah ini termasuk dalam kota pengembangan baru. 

� Sebagai daerah pengembangan, kebutuhan prasarana 

dan sarana sudah memadai. 

c. Alternatif 3 (Senen) : 

Tabel 5.10 Pembahasan lokasi Senen 

� Penyesuaian 

dengan Rencana 

Induk DKI 

 

� Letak lokasi yang 

menunjang sebagai 

pusat informasi 

budaya 

� Lingkungan sekitar 

yang mendukung 

 

� Aksesibilitas  

 

� Termasuk dalam daerah perdagangan dan jasa segitiga 

Senen, sehingga potensial sebagai tujuan rekreasi 

dalam kota penduduk Jakarta serta daerah bangunan 

umum. 

� Lokasi termasuk daerah lama/kawasan Betawi. Dekat 

dengan Kota lama Jakarta tempo dulu, antara lain 

daerah Pasar Baru. 

 

� Dekat dengan fasilitas budaya antara lain kawasan 

Monas, Lapangan Banteng, Museum Sumpah Pemuda, 

Gedung Kesenian Jakarta (GKJ) dan Museum 

Kebangkitan Nasional serta Universitas Indonesia 

(Salemba) yang berarsitektur khas kolonial Belanda. 

� Lokasi mudah dikenali oleh masyarakat. 

� Pencapaian mudah baik oleh kendaraan umum maupun 

pribadi. 
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� Prasarana dan 

sarana 

� Keadaan lalu lintas cukup padat terutama pada jam 

sibuk (siang dan sore). 

� Sudah memiliki prasarana dan sarana yang memadai. 

Penentuan lokasi dengan menggunakan penilaian sebagai berikut: 

+2 = sangat mendukung39 

+1 = mendukung 

0 = cukup 

Tabel 5.11 penilaian alternatif lokasi 

Kriteria A  B C Keterangan  

� Sesuai dengan 

peruntukkan 

� Letak lokasi yang 

strategis 

 

� Lingkungan sekitar yang 

mendukung 

+2 

 

+1 

 

+2 

+1 

 

+2 

 

+2 

+2 

 

+2 

 

+2 

A, B dan C berada di jalur budaya 

 

A, B dan C merupakan daerah yang 

strategis dan dikenal masyarakat. 

Pencapaian ke lokasi A (Menteng) 

dengan kendaraan umum terbatas. 

A, terdapat kedutaan-kedutaan dan 

pusat kebudayaan dari Negara asing 

dan tempat kegiatan budaya: TIM. 

B, daerah pengembangan 

perdagangan dan jasa. Lingkungan 

bangunan sekitar pertokoan dan 

perdagangan. 

C, lingkungan sekitar perdagangan, 

tempat kegiatan budaya & wisata: 

GKJ, Museum Sumpah Pemuda. 

Terdapat bangunan lama Jakarta 

tempo dulu seperti gedung Rivoli, 

kampus UI Salemba 

Total +5 +5 +6  

Berdasarkan tabel penilaian di atas, maka lokasi terpilih adalah C (Senen) 

 

b. Proses Penentuan Pemilihan Site 

Dalam pemilihan site untuk Pusat Kebudayaan Betawi berdasarkan kriteria:  

i. Sesuai dengan peruntukkan. 

ii. Lingkungan yang mendukung keberadaan Pusat Kebudayaan Betawi. 

iii. Letak lokasi yang stategis. 

 
39 Palmer, Mickey A, The Architect’s Guide to Facility Programming 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Tugas Akhir
Zulifar Eswin Haikal 

Pusat Kebudayaan Betawi, penekanan pada
Penerapan Nilai yang Terkandung dalam Tradisi Pernikahan Betawi 85

iv. Mendukung nilai kompetisi yang diterapkan sebagai penekanan tugas 

akhir. 

 

Alternatif Site: 

 

A: Kwitang, berada di Jl. Prapatan 

B: Senen, berada di Jl. Raya Senen 

Pemilihan site menggunakan penilaian: 

+2 = sangat mendukung 

+1 = mendukung 

0 = biasa 

Alt. 
A

Alt. 
B

Gambar 5.24 Alternatif letak site
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Tabel 5.12 penilaian alternatif site 

Kriteria A B Keterangan 

� Sesuai dengan peruntukkan 

� Lingkungan yang 

mendukung keberadaan PKB 

 

� Letak lokasi yang strategis 

 

� Mendukung nilai kompetisi 

+2 

+2 

 

+1 

 

+1 

+2 

+2 

 

+2 

 

+2 

Keduanya berada pada jalur budaya. 

Keduanya dekat dengan fasilitas 

kegiatan wisata & budaya (A: Museum 

Kebangkitan Nasional dan B: Museum 

Sumpah Pemuda, Monas, Lapangan 

Banteng). 

A: lokasi strategis, pencapaian sedikit 

terbatas. 

B: lokasi sangat strategis, berada di 

jalan utama Senen (Jl. Raya Senen).  

A: termasuk zone perdagangan dan 

jasa serta bangunan umum 

B: termasuk zone perdagangan dan 

jasa, rekreasi budaya dan bangunan 

umum. 

Total +6 +8  

Berdasarkan tabel penilaian di atas, maka site terpilih adalah B: Senen (Jl. 

Raya Senen) 

� Kedudukan administratif site 

Kotamadya : Jakarta Pusat  

Kecamatan : Senen 

Kelurahan  : Senen 

� Batas site 

Utara  : pertokoan 

Selatan : jl. Kramat Raya 

Barat  : jl. Raya Senen 

Timur   : jl. Kramat Pulo Raya 

� Kondisi site: 

� Keadaan topografi relatif datar dan baik. 

� Site merupakan lahan kosong 
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� Luas lahan 2,09 Ha 

� KDB = 55% 

� Ketinggian maksimal 20 lantai 

 

2. PENDEKATAN KONSEP PENATAAN SITE 

a. Proses Penentuan  Konsep Pencapaian 

Bertujuan untuk mendapatkan letak pintu masuk utama (ME) dan side 

entrance (SE) dan pencapaian pengunjung menuju site 

Dasar pertimbangan: 

� Pola pergerakan lalu lintas kendaraan sekitar lingkungan site 

� Kemudahan pencapaian dari sirkulasi lingkungan 

� Berhubungan langsung dengan jalan utama 

� Kemudahan pengawasan terhadap kendaraan keluar masuk PKB 

Analisis: 

� Pada arah menuju site, pemandangan pintu masuknya harus terlihat 

jelas, tidak boleh ada penghalang 

� Alternatif arah pencapaian menuju site yaitu: 

(1) Pencapaian langsung melalui jalan yang segaris dengan sumbu 

bangunan yang lurus, memberi kesan lugas, formal dan kaku. 

(2) Pencapaian tersamar, yaitu arah jalannya dapat diubah untuk 

menghambat dan memperpanjang urutan pencapaian. Pencapaian 

ini memberi kesan santai, non formal dan rekreatif. 

(3) Pencapaian berputar, yaitu memperpanjang urutan pencapaian dan 

mempertegas bentuk bangunan sewaktu bergerak mengelilinginya. 

Pencapaian ini berkesan santai, non formal dan berirama. 

� Untuk memberi rasa aman, nyaman dan lancar bagi 

pengendara/pemakai jalan perlu adanya pemisahan antara 

pengendara dan pejalan kaki. 

 

Foto 5.1 Lokasi site 
terpilih berupa lahan 
kosong di depan Jl. 
Raya Senen. 
(Sumber: Dok. 
Pribadi) 
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Hasil analisis: 

Dari dasar pertimbangan dan analisis di atas, maka pencapaian 

menuju tapak adalah dengan pencapaian langsung dengan peletakan ME di 

dekat jalan utama (jl. Raya Senen) dan SE terletak di jl. Lingkungan (jl. 

Kramat Raya). 

 

b. Proses Penentuan  Konsep Zonifikasi 

Dasar pertimbangan: 

� Zoning berdasar kebisingan 

� Zoning berdasar sifat kegiatan  

Analisis: 

� Zoning berdasar kebisingan 

 

Gbr. 5.26 Zoning berdasar kebisingan 

Kebisingan terbanyak datang dari jl. Utama 
melihat intensitas kendaraan dan kegiatan 
terutama berlangsung di jl. Utama dan sekitarnya 
yang merupakan gedung perkaantoran dan 
fasilitas umum. Kebisingan dari jl. Lingkungan 
tidak begitu banyak.

� A: sesuai untuk zone yang butuh ketenangan, 
seperti pengelola, pendidikan, seminar. 

� B: sesuai untuk zone publik yang tidak butuh 
ketenangan ,yaitu pertunjukkan/open space. 

� B: sesuai untuk zone yang tidak butuh 
ketenangan atau bahkan menimbulkan noise 
(service). 

� C: sesuai untuk zone yang tidak butuh 
ketenangan, berhubungan dengan umum. 

A D

C

B

pemukiman

Kantor Pertamina

Kursus 
pendidikan 
& kantor 

pemukiman

Kampus, perkantoran & ruko

Jl. Kramat Raya lebar 7 m, 2 arah dan 2 jalur, dilalui 
hanya kendaraan pribadi. Keadaan lalu lintas dan 
intensitas kendaraan cukup padat, terutama sore hari 
(sebagai jalur alternatif saat pulang kerja). 

Jl. Raya Senen lebar 24 m, 2 jalur, masing-masing 
jalur memuat 5 mobil. Ditengah-tengah terdapat 
terusan jalan layang, 2 jalur, masing-masing jalur 
memuat 3 mobil. Keadaan lalin ramai, apalagi saat 
jam pulang kantor. Dilalui kendaraan umum dari 
berbagai arah/jurusan. 

Jl. Kramat Pulo Raya lebar 6 m, 2 arah dan 2 jalur 
dilalui kendaraan pribadi dan umum (mikrolet). 
Keadaan lalu lintas cukup padat. 

Gbr. 5.25 Pendekatan pencapaian ke lokasi. 

Sumber: Analisis penulis. 

Kursus 
pendidikan & 
kantor 

pemukiman

pemukiman

Kantor 
Pertamina 

Kampus, perkantoran & ruko
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Sumber: Analisis penulis 

� Zoning berdasar sifat kegiatan 

Kriteria: 

a. Aktivitas dan fungsi yang memiliki kesamaan dikelompokkan dalam 

satu zona, yang terbagi dalam zona publik, semi publik, privat dan 

service 

b. Zona-zona tersebut terjadi karena pengaruh tingkat pencapaian 

akibat kondisi tapak ,yaitu : 

� Zona publik merupakan zona yang memerlukan adanya 

pencapaian yang mudah dan intensitas pemakaiannya sering, 

misalnya kegiatan pendidikan dan perpustakaan/informasi. 

� Zona semipublik merupakan zona yang kurang memerlukan 

pencapaian yang mudah dan intensitas pemakaian bersifat  

temporer/sementara, seperti pertunjukkan/pameran dan diskusi. 

� Zona privat dan service merupakan zona yang tidak memerlukan 

pencapaian yang mudah namun memerlukan pencapaian 

tertentu/khusus, misalnya kegiatan pengelolaan dan service. 

 

c. Proses Penentuan Konsep Orientasi  

Dasar pertimbangan: 

C

A
B

D

Gbr. 5.27 Penzoningan berdasar sifat kegiatan. 

Sumber: Analisis penulis 

A: Untuk zone publik

B: Untuk zone semi publik 

C: Untuk zone private 

D: Untuk zone service

pemukimanKursus 
pendidikan & 
kantor 

Kantor Pertamina

pemukiman

Kampus, perkantoran & ruko
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� Kondisi dan situasi lingkungan sekitar 

� Hasil analisis pencapaian ke tapak, yaitu pencapaian langsung dari 

jalan utama menuju ke tapak dengan jalurr masuk kendaraan dan 

pejalan kaki dipisahkan serta peletakan ME dan SE. 

� Arah view/pemandangan yang baik dari dan menuju tapak dengan 

tujuan untuk menghasilkan pemandangan yang baik bagi yang 

melihatnya dan bagi pengguna bangunan, baik dari dalam maupun 

luar bangunan. 

Analisis: 

� Pemandangan ke arah tapak 

 

� Pemandangan dari tapak 

 

Gbr. 5.28 analisa situasi dan kondisi 
pemandangan sekitar tapak untuk 
analisa orientasi. 
(Sumber: analisis penulis). 

Pemandangan dari jl. Kramat Pulo Raya kurang menguntungkan karena 
merupakan daerah pemukiman tetapi kondisi lingkungan cukup ramai 
karena dilalui mikrolet. 

Pemandangan dari arah jl. 
Kramat Raya tidak 
menguntungkan karena 
diseberang jalan tertutup oleh 
dinding bangunan kantor 4 lantai. 

Pemandangan dari arah 
Utara tidak 
menguntungkan karena 
terdapat tembok bangunan 
pertokoan dan kantor. 

Pemandangan dari arah jalan utama sangat 
menguntungkan dan dibuka agar dapat 
dinikmati secara maksimal oleh pengguna 
jalan.

Kursus pendidikan& 
kantor 

Kampus, perkantoran & ruko

Kantor Pertamina

pemukiman

pemukiman

Pemandangan dari tapak menuju ke jl. Kramat Pulo Raya walau 
merupakan daerah pemukiman, dibuka agar dapat dinikmati 
pengguna bangunan.

Pemandangan ke arah 
Utara tertutup tembok 
bangunan, tidak 
menguntungkan.   

Pemandangan ke arah jl. 
Kramat Raya tidak 
menguntungkan karena 
terhalang tembok kantor di 
seberang jalan.

pemukiman

Kursus pendidikan & kantor pemukiman
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Hasil analisis: 

Dari dasar pertimbangan dan analisis terhadap potensi tapak 

berkaitan dengan orientasi bangunan yang telah diuraikan di atas, maka 

didapatkan hasil bahwa secara umum bangunan Pusat Kebudayaan Betawi 

(PKB) yang direncanakan diorientasikan ke arah jalan utama yaitu Jl. Raya 

Senen agar dapat diakses dan dinikmati secara maksimal oleh pengguna jalan 

dan pengunjung PKB. 

 

d. Proses Penentuan Aspek Matahari 

Dasar pertimbangan: 

� Kondisi klimatologi dalam tapak 

� Pengaruh klimatologi terhadap bantuk bangunan 

Analisis: 

Aspek matahari 

 

Sinar matahari pagi menyehatkan, namun 
menyilaukan untuk itu diminimalkan masuknya 
sinar matahari tetapi dimanfaatkan cahayanya 
untuk pencahayaan alami.

pemukiman

Kursus 
pendidikan & 
kantor 

pemukiman
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Hasil analisis: 

Jika dilihat secara keseluruhan, bentuk site memanjang dari Timur ke Barat, 

sehingga sisi  bangunan bagian Timur dan Barat akan lebih sering terkena 

sinar matahari, untuk itu sisi bagian ini bidang permukaannya dibuat tidak 

terlalu lebar, sedikit bukaan dan dengan dinding yang tebal. 

 

e. Proses Penentuan Pola Sirkulasi Kendaraan 

Sirkulasi kendaraan pada perencanaan Pusat Kebudayaan Betawi ini 

terbatas sampai area parkir, dimana pengunjung yang berkendaraan ketika 

menuju ruang kegiatan pada kelompok kegiatan yang ada harus berjalan dari 

area parkir.  

Alternatif pola sirkulasi dan pembahasannya: 

Tabel 5.13 Alternatif Sirkulasi Kendaraan 
Sistem parkir pada bahu jalan Sistem kantong parkir 

Matahari sore sangat menyilaukan dan 
mengganggu. Perlu diminimalkan 
masuknya sinar matahari dengan 
sedikit bukaan, kantilever dan atau 
pemberian buffer berupa tanaman.
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� Keamanan & kenyamanan bagi 
pengendara dan pejalan kaki 
kurang terjamin. 

� Pencapaian menuju ruang 
kegiatan tidak jelas, sehingga 
sering terjadi crossing 

� Terjaminya keamanan 
dan kenyamanan bagi 
pejalan kaki. 

� Terjadi pemisahan antara 
pejalan kaki dan 
kendaraan. 

� Kemudahan pencapaian 
menuju ruang kegiatan. 

Sumber : Francis D.K Ching, “Arsitektur, bentuk, ruang dan susunannya. 

Berdasarkan kriteria diatas, maka sistem sirkulasi kendaraan yang 

digunakan pada area perencanaan adalah sistem kantong parkir. Dan untuk 

mencapai ke kelompok kegiatan pengunjung berjalan kaki melalui jalan jalan 

setapak. 

 

4. PENDEKATAN KONSEP STRUKTUR 

Dasar pertimbangan: 

� Mempunyai kesatuan yang harmonis 

� Penggunaan struktur yang ekonomis 

Analisis: 

a. sub struktur 

Dasar pertimbangan penentuan sistem sub struktur yang digunakan adalah: 

 

� Kondisi tanah tapak, dalam kaitannya dengan daya dukung tanah 

� Macam pondasi yang ada sesuai dengan daya dukung terhadap beban  

Alternatif: 

Tabel 5.14 
Alternatif Sub Struktur 

Pondasi Menerus Pondasi 
Footplate 

Pondasi Sumuran Pondasi Tiang Pancang 
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Digunakan untuk 
menahan beban 
bangunan berlantai 
tunggal dengan 
beban konstruksi 
ringan. Efisien dan 
murah 

Untuk bangunan 
bertingkat (2-3 
lantai). 
Digunakan pada 
lapisan tanah 
yang keras. Lebih 
efisien dan 
murah 

Untuk bangunan 
bertingkat (4 lantai 
keatas). Pondasi 
dalam dan kuat. Bisa 
digunakan pada 
lapisan tanah yang 
lunak. 

Sesuai untuk high rise 
building (10 lantai 
keatas). Pondasi kuat 
dan kokoh. Bisa 
digunakan untuk 
lapisan yang terlalu 
lunak. Dapat 
menghindari 
pergeseran air pada 
lapisan tanah. 

 Sumber : Building construction, Materials and Types of Construction, Whitney 

Clark Huntington dan Robert E. Mc Kadeit 

b. Super struktur 

Merupakan struktur bangunan inti yaitu badan bangunan yang 

berfungsi memikul beban yang diterimanya (baik dari lantai dan atap) 

kemudian menyalurkannya ke tanah. Super struktur ini dapat sekaligus 

berfungsi sebagai elemen pembatas visual. Dasar pertimbangan: 

� Kesesuaian terhadap fungsi bangunan 

� Kapasitas bangunan dan keluwesan desain bentuk ruang 

� Kontribusi terhadap estetika dan penampilan bangunan. 

Alternatif struktur yang digunakan adalah struktur rangka yang terdiri dari 

susunan kolom dan balok sebagai penyangga beban. Kolom merupakan 

pemikul beban yang secara vertikal meneruskan beban ke pondasi. Balok 

merupakan penyangga beban yang meneruskan beban secara horizontal ke 

kolom. 

 

c. Upper struktur 

 Dasar pertimbangan: 

� Lebar bentang atap 

� Daya tahan dan kemudahan perawatan 

� Mudah mendapatkan dan pengerjaannya 

Alternatif: 
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� Rangka baja, dapat digunakan pada atap dengan bentangan relative 

besar, kemungkinan variasi bentuk atap lebih luas. 

� Struktur kabel, dapat menahan atap dengan bentangan besar. 

� Struktur beton bertulang, dapat diterapkan pada atap dengan bentangan 

besar dan kemungkinan variasi bentuk atap cukup luas. 

� Space frame, bentangan relatif besar, kemungkinan variasi bentuk atap 

lebih luas. 

� Struktur rangka kayu, untuk bentangan relative kecil dan variasi bentuk 

terbatas. 

d. Bahan penutup atap 

Dasar pertimbangan: 

� Kemiringan atap 

� Estetika 

� Kesesuaian dengan arsitektur Betawi 

Tabel 5.15 Jenis bahan penutup atap dan kebutuhan kemiringan 

Bahan penutup atap Kemiringan atap minimal 

Rumbia, ijuk 400

Sirap kayu 

Sirap bambu 

300

300

Genting biasa/flam 400

Genting press 300

Genting beton 17,50

Pelat semen berserat 8,50

Seng 30-100

Seng gelombang khusus 10-100

Alumunium 30

Kaca pengaman tebal >6 mm 300

Kertas aspal atau polimerbitumen 1,50

Atap bertanam 1,50

Berdasarkan dasar pertimbangan dan jenis atap menurut kemiringannya , 

maka bahan atap yang digunakan untuk bangunan yang ada di Pusat 

Kebudayaan Betawi adalah atap genting beton, pelat semen berserat dan 

sirap. Sedangkan untuk bentuk atap yang tidak konvensional (melengkung), 

menggunakan bahan polycarbonate yang dapat mengikuti bentuk 

melengkung (bersifat elastis). 

 

5. PROSES PENENTUAN KONSEP SISTEM UTILITAS 

Sumber: Ilmu Konstruksi Perlengkapan dan Utilitas, Heinz Frick 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Tugas Akhir
Zulifar Eswin Haikal 

Pusat Kebudayaan Betawi, penekanan pada
Penerapan Nilai yang Terkandung dalam Tradisi Pernikahan Betawi 96

a. Jaringan Air Bersih 

Dasar pertimbangan: 

� Alternatif sumber air bersih terbaik dan mudah pada tapak 

� Kemudahan pemakaian sistem distribusi air bersih terhadap kondisi dan luas 

tapak. 

Analisis: 

Untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi bangunan Pusat 

Kebudayaan Betawi (PKB), alternatif system penyediaannya antara lain: 

� Sumber air bersih yang diperlukan oleh PKB ini didapat dari PAM dan 

PDAM mengingat jaringan air bersih dari PAM dan PDAM di sekitar lokasi 

site sudah tersedia dengan baik. 

� Upper tower yaitu tempat yang digunakan sebagai tempat penampungan 

air yang diletakkan di atas menara. 

Hasil analisis: 

Berdasarkan dasar pertimbangan dan analisis di atas, diperoleh 

bahwa sumber air bersih yang digunakan di PKB yang direncanakan berasal 

dari PAM dan PDAM yang ditampung di upper tower dengan bantuan pompa. 

Dan untuk kemudian didistribusikan ke masing-masing kelompok 

kegiatan/ruang dengan sistem down feed distribution/ pemanfataan gaya 

gravitasi bumi. 

 

b. Jaringan Air Kotor 

Dasar pertimbangan: 

� Perlindungan terhadap pencemaran zat-zat berbahaya 

� Memelihara sumber air dalam tanah (konservasi air) 

� Menghindari aspek visual yang kurang baik 

Sistem Pembuangan Air Kotor 

Dikembalikan ke tapak atau lingkungan melalui proses peresapan 

1. Jaringan pembuangan air hujan 

Gbr. 5.31 
Skema Distribusi air bersih 
[sumber : analisis penulis] 

PAM 
PDAM 

Upper 
tower 

Pompa Kelompok 
kegiatan/ruang 
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Air hujan yang tercurah dikumpulkan dan disalurkan melalui sistem 

drainase yang dihubungkan ke bak-bak kontrol untuk kemudian 

disalurkan langsung ke riol kota untuk menghindari banjir di jalan. 

 

2. Jaringan pembuangan dari lavatory, KM/WC, dapur 

Air kotor dalam bentuk cairan yang berasal dari lavatory, KM/WC dan 

dapur terlebih dahulu ditampung dalam bak penangkap lemak untuk 

menyaring kotoran dan lemak, kemudian dialirkan ke peresapan dan 

selanjutnya dibuang ke riol kota. 

Limbah dalam bentuk padat yang berasal dari kloset dialirkan ke 

septictank untuk diendapkan sebelum dibuang ke peresapan.  

 

c. Jaringan Listrik 

Dasar pertimbangan: 

� Alternatif tenaga listrik yang lain (selain PLN)  

� PLN sebagai sumber tenaga listrik yang utama. 

Analisis: 

Bak kontrol Riol kotaAir hujan Talang 

Air buangan 
dari service Bak penangkap 

lemak 
Peresapan Meresap 

ke tanah

Gbr. 5.33 
Skema distribusi jaringan limbah air dapur 

[Sumber : analisis penulis] 

Kotoran dari 
KM/WC Septictank Sumur peresapanBak kontrol

Gbr. 5.34 
Skema distribusi jaringan pembuangan air 

tinja 

Gbr. 5.32 
Skema distribusi jaringan air kotor. 

[Sumber : analisis penulis] 
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Penyediaan listrik bagi PKB harus terus tersedia untuk mendukung kelancaran 

kegiatan pelayanan yang ada di PKB, oleh karena itu sumber tenaga listrik 

utama dari PLN harus disertai dengan sumber tenaga cadangan sehingga 

apabila terjadi gangguan pada sumber listrik utama (PLN) dapat diatasi 

dengan sumber cadangan. Sumber tenaga listrik cadangan adalah genset. 

 

�ATS (Automatic Transfer Switch), yaitu alat untuk mentransfer aliran listrik secara otomatis 

dari aliran PLN ke aliran genset, sehingga genset menjadi sumber tenaga listrik pada saat 

aliran listrik dari PLN terputus. 

Berdasarkan hasil analisis di atas diperoleh bahwa sumber tenaga 

listrik untuk mencukupi kebutuhan listrik di PKB adalah dari PLN dan genset 

sebagai sumber listrik cadangan jika terjadi gangguan listrik.  

 

d. Jaringan Komunikasi 

Dasar pertimbangan: 

� Ketersediaan jaringan 

� Kapasitas jaringan 

a. Bentuk Alat Komunikasi 

1. Telepon 

Sebagai alat komunikasi keluar dari jaringan PT. TELKOM dengan 

sistem sentral / STLO (Sentral Telepon Langganan Otomat). 

 

JARINGAN
TELKOM PABX

P

P

P

Distribusi

Distribusi

Distribusi

Gbr. 5.36 
Skema program Jaringan Komunikasi 

[Sumber : analisis penulis] 

Gbr. 5.35 
Skema kerja Jaringan Listrik 
[Sumber : analisis penulis] 

PLN 

GENSET

Transformator 

Transformator 

ATS

Sekering

Sekering

Sekering

Unit 
kegiatan 

Unit 
kegiatan 

Unit 
kegiatan 

Sub 
trafo 
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2. Intercom  

Sebagai alat untuk komunikasi antar ruang (intern) ditempat-tempat 

yang memerlukan. 

3. Telepon umum, berupa wartel, telepon koin, telepon kartu, dan 

telepon chip. 

Penyediaan alat komunikasi ini untuk tujuan wisata, ditempatkan pada 

area-area wisata yang memiliki kemudahan akses, terjangkau dan 

terlihat 

 

e. Jaringan Penganggulangan Kebakaran 

Dasar pertimbangan: 

� Kemudahan penerapan dan kesesuaian dengan fungsi bangunan sebagai 

fasilitas umum. 

� Penataan massa yang menyebar pada tapak. 

 

Analisis: 

Sistem penanggulangan bahaya kebakaran yang dipakai: 

1. fire alarm, yang berfungsi memperingatkan bahaya kebakaran pada 

tahap awal, baik secara otomatis ataupun manual. 

2. hydrant, prinsip kerjanya adalah seperti keran air biasa, namun dengan 

jaringan pipa bertekanan tinggi yang disambungkan dengan selang. 

Ditempatkan di area-area strategis dengan jarak tertentu.  

3. fire extinguisher system, merupakan tabung CO2 portable untuk 

memadamkan api secara manual. Ditempatkan pada daerah-daerah 

strategis yang mudah dijangkau dan dikenali serta pada ruangan-

ruangan yang memiliki rasio kebakaran yang tinggi seperti ruang mesin, 

dapur, bengkel, ruang pompa,dll. 

Hasil analisis: 

Untuk bangunan PKB yang direncanakan menggunakan alat 

pencegah kebakaran berupa: 
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� sistem fire alarm 

� hydrant 

� fire extinguisher system 

 

f. Jaringan Sampah 

Sumber sampah berasal dari : 

� Sampah dari kelompok kegiatan pendidikan/pelatihan, 

perpustakaan/informasi, pameran/pertunjukkan serta pengembangan 

� Sampah dari restorant 

Pengelolaan sampah pada PKB sangat diperlukan untuk menjaga 

kelestarian lingkungan. Perletakan tempat sampah atau box-box sampah 

harus menyebar keseluruh tapak, dengan memperhatikan posisi yang mudah 

dijangkau, terlihat dan dekat dengan kegiatan-kegiatan. 

 

� Batas site 

Utara  : pertokoan 

Selatan : jl. Kramat Raya 

Barat  : jl. Raya Senen 

Timur   : jl. Kramat Pulo Raya 

� Kondisi site: 

� Keadaan topografi relatif datar dan baik. 

� Luas lahan 2,09 Ha 

� KDB = 55% 

� Ketinggian maksimal 20 lantai 

 

f. Konsep Pencapaian 

� Untuk memberi rasa aman, nyaman dan lancar bagi 

pengendara/pemakai jalan perlu adanya pemisahan antara 

pengendara dan pejalan kaki. 

Box/tong
sampah 

Pengumpul
komunal 

Sampah
organik 

Sampah
anorganik 

Tangki pembusukan

Dibuang ke Tempat
Pembuangan Akhir 

Gbr. 5.37 
Skema distribusi Jaringan Pengelolaan 

Sampah 
[Sumber : analisis penulis] 

Jl. Kramat Raya lebar 7 m, 2 arah dan 2 jalur, dilalui 
hanya kendaraan pribadi. Keadaan lalu lintas dan 
intensitas kendaraan cukup padat, terutama sore hari 
(sebagai jalur alternatif saat pulang kerja). 

Jl. Kramat Pulo Raya lebar 6 m, 2 arah dan 2 jalur 
dilalui kendaraan pribadi dan umum (mikrolet). 
Keadaan lalu lintas cukup padat. 

Kursus 
pendidikan & 
kantor 

pemukiman

pemukiman
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Dari hasil analisis pada bab terdahulu, maka pencapaian menuju 

tapak adalah dengan pencapaian langsung dengan peletakan ME di dekat 

jalan utama (jl. Raya Senen) dan SE terletak di jl. Lingkungan (jl. Kramat 

Raya). Dan untuk memberi kenyamanan dan keamanan, antara jalur pejalan 

kaki dengan pengendara dipisahkan. 

 

g. Konsep Zonifikasi 

Dasar pertimbangan: 

� Zoning berdasar kebisingan 

� Zoning berdasar sifat kegiatan  

 pemukiman

D
B

Gambar 6.20 Penzoningan. 

Sumber: Analisis penulis 

pemukiman

Kampus, perkantoran & ruko

Kursus 
pendidikan & 
kantor 

Kantor Pertamina

� A: sesuai untuk zone yang butuh ketenangan, 
seperti pengelola, pendidikan, seminar. 

� B: sesuai untuk zone publik yang tidak butuh 
ketenangan ,yaitu pertunjukkan/open space. 

� C: sesuai untuk zone yang tidak butuh 
ketenangan, berhubungan dengan umum 
(parker). 

� D: sesuai untuk zone yang tidak butuh 
ketenangan atau bahkan menimbulkan noise 
(service). 

C

A
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h. Proses Penentuan Orientasi  

� Pemandangan ke arah tapak 

 

� Pemandangan dari tapak 

 

Dari hasil analisis terhadap potensi tapak berkaitan dengan orientasi 

bangunan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka didapatkan hasil 

bahwa secara umum bangunan Pusat Kebudayaan Betawi (PKB) yang 

direncanakan diorientasikan ke arah jalan utama yaitu Jl. Raya Senen agar 

dapat diakses dan dinikmati secara maksimal oleh pengguna jalan dan 

pengunjung PKB. 

 

Kampus, perkantoran & ruko

pemukiman

Pemandangan dari jl. Kramat Pulo Raya kurang menguntungkan karena 
merupakan daerah pemukiman tetapi kondisi lingkungan cukup ramai 
karena dilalui mikrolet. 

Pemandangan dari arah jl. 
Kramat Raya tidak 
menguntungkan karena 
diseberang jalan tertutup oleh 
dinding bangunan kantor 4 lantai. 

Pemandangan dari arah 
Utara tidak 
menguntungkan karena 
terdapat tembok bangunan 
pertokoan dan kantor. 

Pemandangan dari arah jalan utama sangat 
menguntungkan dan dibuka agar dapat 
dinikmati secara maksimal oleh pengguna 
jalan.

Gambar 6.21 situasi dan kondisi 
pemandangan sekitar tapak untuk 
analisa orientasi. 
(Sumber: analisis penulis). 

pemukiman

Kantor Pertamina

Kursus 
pendidikan & 
kantor 

pemukiman

Gambar 6.22 situasi dan kondisi 
dari tapak untuk orientasi. 
(Sumber: analisis penulis)

Pemandangan dari tapak menuju ke jl. Kramat Pulo Raya walau 
merupakan daerah pemukiman, dibuka agar dapat dinikmati 
pengguna bangunan.

Pemandangan ke arah 
Utara tertutup tembok 
bangunan, tidak 
menguntungkan.    

Pemandangan ke arah jalan utama 
dibuka selebar-lebarnya agar 
pengguna jalan dapat menikmati fisik 
ataupun visual dari bangunan PKB.

Pemandangan ke arah jl. 
Kramat Raya tidak 
menguntungkan karena 
terhalang tembok kantor di 
seberang jalan. 

pemukiman

Kantor Pertamina

Kampus, perkantoran & ruko

Kursus pendidikan 
& kantor 
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i. Konsep Aspek Matahari 

Aspek matahari 

 

Dari hasil analisis terhadap aspek matahari dan bentuk site yang 

memanjang dari Timur ke Barat, sehingga sisi  bangunan bagian Timur dan 

Barat akan lebih sering terkena sinar matahari, maka itu sisi bagian ini bidang 

permukaannya dibuat tidak terlalu lebar, sedikit bukaan dan dengan dinding 

yang tebal. 

 

j. Proses Penentuan Pola Sirkulasi Kendaraan 

Sirkulasi kendaraan pada perencanaan Pusat Kebudayaan Betawi ini 

terbatas sampai area parkir, dimana pengunjung yang berkendaraan ketika 

menuju ruang kegiatan pada kelompok kegiatan yang ada harus berjalan dari 

area parkir.  

 

Kampus, perkantoran & ruko

pemukiman

Gambar 6.23 aspek matahari. 
Sumber: (analisis penulis). 

Matahari sore sangat menyilaukan dan 
mengganggu. Perlu diminimalkan 
masuknya sinar matahari dengan 
sedikit bukaan, kantilever dan atau 
pemberian buffer berupa tanaman.

Sinar matahari pagi menyehatkan, namun 
menyilaukan untuk itu diminimalkan masuknya 
sinar matahari tetapi dimanfaatkan cahayanya 
untuk pencahayaan alami.

pemukiman

Kantor Pertamina

Kursus 
pendidikan & 
kantor 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Tugas Akhir
Zulifar Eswin Haikal 

Pusat Kebudayaan Betawi, penekanan pada
Penerapan Nilai yang Terkandung dalam Tradisi Pernikahan Betawi 10

4

3. KONSEP STRUKTUR 

a. Sub struktur 

 Sistem sub struktur yang digunakan adalah kombinasi antara pondasi 

foot plate dengan pondasi batu kali untuk memperkuat/ pendukung saja.    

 

e. Super struktur 

Merupakan struktur bangunan inti yaitu badan bangunan yang 

berfungsi memikul bebanyang diterimanya (baik dari lantai dan atap) 

kemudian menyalurkannya ke tanah.  

Dan alternatif struktur yang digunakan adalah struktur rangka yang 

terdiri dari susunan kolom dan balok sebagai penyangga beban. Kolom 

merupakan pemikul beban yang secara vertikal meneruskan beban ke 

pondasi. Balok merupakan penyangga beban yang meneruskan beban secara 

horizontal ke kolom. 

f. Upper struktur 

Alternatif system struktur yang digunakan adalah rangka baja dan 

beton bertulang untuk kelompok kegiatan utama dengan bentangan yang 

lebar dan struktur rangka kayu untuk kelompok bangunan penunjang seperti 

musholla, restoran. 

d. Bahan penutup atap 

Berdasarkan dasar pertimbangan dan jenis atap menurut 

kemiringannya , maka bahan atap yang digunakan untuk bangunan yang ada 

di Pusat Kebudayaan Betawi adalah atap genting beton, pelat semen berserat 

dan sirap. Sedangkan untuk bentuk atap yang tidak konvensional 

(melengkung), menggunakan bahan polycarbonate yang dapat mengikuti 

bentuk melengkung (bersifat elastis). 

 

4. KONSEP SISTEM UTILITAS 

Gbr. 6.24 pondasi 
batu kali 

Gbr. 6.25 pondasi 
footplate 
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a. Jaringan Air Bersih 

Untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi bangunan Pusat 

Kebudayaan Betawi (PKB), penyediaan air bersih berasal dari PAM dan PDAM 

yang ditampung di upper tower dengan bantuan pompa. Dan untuk kemudian 

didistribusikan ke masing-masing kelompok kegiatan/ruang dengan sistem 

down feed distribution/ pemanfataan gaya gravitasi bumi. 

 

b. Jaringan Air Kotor 

Sistem Pembuangan Air Kotor 

Dikembalikan ke tapak atau lingkungan melalui proses peresapan 

3. Jaringan pembuangan air hujan 

Air hujan yang tercurah jatuh ke talang disalurkan melalui sistem 

drainase yang dihubungkan ke bak-bak kontrol untuk kemudian 

disalurkan langsung ke riol kota untuk menghindari banjir di jalan. 

 

4. Jaringan pembuangan dari lavatory, KM/WC, dapur 

Bak kontrol Roil kotaAir hujan Talang 

Gbr. 6.26 
Skema Distribusi air bersih 
[sumber : analisis penulis] 

Gbr. 6.27 
Distribusi jaringan air kotor 
[Sumber : analisis penulis] 

PAM 
PDAM 

Upper 
tower 

Pompa Kelompok 
kegiatan/ruang 
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Air kotor dalam bentuk cairan yang berasal dari lavatory, KM/WC dan 

dapur terlebih dahulu ditampung dalam bak penangkap lemak, 

kemudian dialirkan ke peresapan dan selanjutnya dibuang ke roil kota. 

Limbah dalam bentuk padat yang berasal dari kloset dialirkan ke 

septictank untuk diendapkan sebelum dibuang ke peresapan.  

 

c. Jaringan Listrik 

Untuk mendukung kelancaran kegiatan pelayanan yang ada di PKB, 

sumber tenaga listrik utama berasal dari PLN dengan ditambah sumber 

tenaga cadangan berupa genset, sehingga apabila terjadi gangguan pada 

sumber listrik utama (PLN) dapat diatasi dengan sumber cadangan.  

 

�ATS (Automatic Transfer Switch), yaitu alat untuk mentransfer aliran listrik secara otomatis 

dari aliran PLN ke aliran genset, sehingga genset menjadi sumber tenaga listrik pada saat 

aliran listrik dari PLN terputus. 

Berdasarkan hasil analisis di atas diperoleh bahwa sumber tenaga 

listrik untuk mencukupi kebutuhan listrik di PKB adalah dari PLN dan genset 

sebagai sumber listrik cadangan jika terjadi gangguan listrik.  

Air buangan 
dari service Bak penangkap 

lemak 
Peresapan Riol Kota

Gbr. 6.28 
Distribusi jaringan limbah air dapur 

[Sumber : analisis penulis] 

Kotoran dari 
KM/WC Septictank Sumur peresapanBak kontrol

Gbr. 6.29 
Distribusi jaringan pembuangan air tinja 

[Sumber : analisis penulis]

Gbr. 6.30 
Skema kerja Jaringan Listrik 
[Sumber : analisis penulis] 

PLN 

GENSET

Transformator 

Transformator 

ATS

Sekering

Sekering 

Sekering

Unit 
kegiatan 

Unit 
kegiatan 

Unit 
kegiatan 

Sub 
trafo 
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d. Jaringan Komunikasi 

Bentuk Alat Komunikasi yang digunakan berupa: 

4. Telepon 

Gbr. 6.31 Bangunan 
perpustakaan. 
(Sumber: penulis)

Gbr. 6.32 Bangunan 
diskusi/seminar. 
(Sumber: penulis)

Gbr. 6.35 Bangunan 
pendidikan/pelatihan. 
(Sumber: penulis)

Gbr. 6.34 Bangunan 
pameran. 
(Sumber: penulis)

Gbr. 6.33 Bangunan 
pengelola. 
(Sumber: penulis)

Keterangan: 
 : fire alarm 
 

: titik lampu 
 

: jaringan lampu 
 

: jaringan air bersih  
 

: jaringan air kotor 
 

: jaringan  feces 
 

: sekering 
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Sebagai alat komunikasi keluar dari jaringan PT. TELKOM dengan 

sistem sentral / STLO (Sentral Telepon Langganan Otomat). 

 

5. Intercom  

Sebagai alat untuk komunikasi antar ruang (intern) ditempat-tempat 

yang memerlukan. 

6. Telepon umum, berupa wartel, telepon koin, telepon kartu, dan 

telepon chip. 

Penyediaan alat komunikasi ini untuk tujuan wisata, ditempatkan pada 

area-area wisata yang memiliki kemudahan akses, terjangkau dan 

terlihat 

e. Jaringan Penganggulangan Kebakaran 

Untuk menanggulangi dan mencegah bahaya kebakaran pada 

bangunan PKB yang direncanakan menggunakan alat pencegah kebakaran 

yang berupa: 

� sistem fire alarm 

� hydrant 

� fire extinguisher system 

f. Jaringan Sampah 

Pengelolaan sampah pada PKB sangat diperlukan untuk menjaga 

kelestarian lingkungan. Perletakan tempat sampah atau box-box sampah 

harus menyebar keseluruh tapak, dengan memperhatikan posisi yang mudah 

dijangkau, terlihat dan dekat dengan kegiatan-kegiatan. 

 

JARINGAN
TELKOM PABX

P

P

P

Distribusi

Distribusi

Distribusi

Gbr. 6.36 
Program Jaringan Komunikasi 
[Sumber : analisis penulis] 

Box/tong
sampah 

Pengumpul
komunal 

Sampah
organik 

Sampah
anorganik 

Tangki pembusukan

Dibuang ke Tempat
Pembuangan Akhir 
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