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Interpretasi ide imansipasi Kartini melalui
metafora arsitektur pada perancangan pusat
pengembangan wanita di Semarang
Mustika Bayu Martanti
I.0200047
BAB I
PENDAHULUAN
A. JUDUL & PENGERTIAN JUDUL
Pusat Pengembangan Wanita (Woman Development Center), sebuah
interpretasi ide emansipasi Kartini melalui Metafora Arsitektur.
· Woman

:

(= women, plr)
Wanita. (Shadily, 1996)

· Development

:

(=develop). Pengembangan, perkembangan. (Shadily,
1996 : 179)

· Center

:

Pusat, bagian tengah. (Shadily, 1996)

· Pusat

:

Pokok pangkal yang menjadi pumpunan (berbagai
urusan, hal, dsb).(Tim KBBI 1995)

· Pengembangan

:

Suatu proses yang dilakukan untuk meningkatkan
kondisi yang ada agar menjadi lebih baik dan menarik
; proses/cara pembangunan sacara bertahap dan
teratuur yang meenjutus kea rah sasaran yang
diikehendaki. (Tim KBBI, 1995)

· Wanita

:

Perempuuan dewasa. (Tim KBBI, 1995)

· Interpretasi

:

Pemberian kesan, pendapat atau pandangan teoritis
terhadap sesuatu ; tafsiran. (Tim KBBI 1995 : 384)

· Ide

:

Rancangan yang tersusun di dalam pikiran ; gagasan ;
cita-cita. (Tim KBBI 1995 : 365)
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· Emansipasi

:

Pembebasan dari perbudakan ; Persamaan hak dalam
berbagai

aspek

kehidupan

masyarakat

(seperti

persamaan hak kaum wanita dengan pria).
Emansipasi Wanita adalah proses pelepasan diri
wanita dari kedudukan sosial ekonomi yang rendah
atau

pengekangan

hukum

yang

membatasi

kemungkinan untuk berkembang dan untuk maju.
(Tim KBBI 1995 : 258)
Jadi Pusat Pengembangan Wanita yang direncanakan adalah suatu wadah
pusat perkumpulan, pendidikan non formal dan pusat kegiatan wanita yang
berfungsi sebagai ajang pengembangan diri dengan kegiatan yang sebagian besar
bersifat edukasional, yang konsep rancangannya menggunakan gagasan emansipasi
Kartini.

B. LATAR BELAKANG
a.

Kekerasan terhadap perempuan (www.sekitarkita.com)
Serangkaian
perempuan)

data

tentang

mengejutkan

kita

yang

dikeluarkan

kekerasan

semua.

terhadap

Data

tersebut

UNIFEM

(Dana

perempuan
(Radio

PBB

untuk

mungkin

akan

Nederland,

2000)

mengungkapkan bahwa di Turki, jumlah perempuan yang mengalami
kekerasan oleh pasangannya mencapai 57,9% pada tahun 1998. Di India,
jumlah tersebut mencapai 49% pada tahun 1999, di Amerika Serikat
mencapai 22,1%. Di Bangladesh, laporan terakhir tahun 2000 menyebutkan
60% perempuan menikah mengalami kekerasan oleh suami. Di Indonesia
sendiri, sekitar 24 juta perempuan atau 11,4% dari total penduduk Indonesia
pernah mengalami tindak kekerasan.
Faktanya di Indonesia, kasus kekerasan terhadap perempuan cukup
tinggi. Data yang dikumpulkan Komnas Perempuan, tahun 2001 terjadi 3169
kasus. Jumlah ini meningkat menjadi 5163 kasus di tahun 2002 hingga di
tahun 2003 kasus meningkat lagi menjadi 5934. Kasus kekerasan yang cukup
menonjol

adalah

penganiayaan,

perkosaan,

pencabulan,

penjualan

(traficking), perselingkuhan dan pembunuhan.
Apa yang menjadi penyebab tingginya angka kekerasan terhadap
perempuan menurut Komnas Perempuan salah satunya dikarenakan faktor
ekonomi dan pendidikan.
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b.

Wanita
Pengertian wanita adalah perempuan dewasa yang telah mengalami
berakhirnya masa adolesensi.1 Kedewasaan di sini diartikan sebagai suatu
pertanggung jawaban penuh terhadap diri sendiri, bertanggung jawab atas
nasib sendiri dan atas pembentukan diri sendiri. Bertanggung jawab bisa
diartikan sebagai memahami arti dari norma susila dan nilai-nilai etika
tertentu.
Dalam usia kedewasaan tadi wanita memahami konstitusi sendiri,
memahami keadaan dan batas-batas kemampuannya. Dengan landasan
pengetahuan diri itulah wanita berusaha memberikan bentuk konkret pada
kapasitas dan potensinya agar dapat menjadi pribadi yang lebih baik.
Dalam kehidupan sosial kesamaan yang banyak dimiliki oleh kaum
wanita pada umumnya adalah kecenderungan atau kebiasaan untuk
mengadakan perkumpulan / pertemuan, dan dari hasil pertemuan tersebut
dihasilkan perputaran uang, peningkatan pendidikan dan keterampilan juga
informasi mengenai kemajuan teknologi. Hal ini terbukti dengan banyaknya
perkumpulan wanita baik dalam skala kecil maupun besar, misalnya dimulai
dari kegiatan arisan di tingkat RT, kelompok pengajian, PKK, Dharma Wanita
maupun perkumpulan dalam bentuk klub, seperti women’s club dengan
berbagai nama dan bidang kegiatan. Kegiatan yang dilakukan oleh kaum
wanita ini secara tidak langsung telah melatih wanita dalam menjalani dunia
sosial yang semakin maju.

c.

Wanita dan Gender
Jumlah penduduk wanita lebih banyak daripada jumlah penduduk pria
namun potensi besarnya jumlah penduduk wanita ini belum mendapat
perhatian

serius

dalam

pembinaan

dan

pengembangan

potensinya.

Kurangnya penanganan serius terhadap potensi wanita selama ini adalah
karena masih adanya mitos tentang inferiotas2 wanita dimana salah satu ciri
yang mencolok dari kapitalisme dan masyarakat berkelas secara umum
adalah ketidaksetaraan yang disebabkan oleh perbedaan gender. Namun
apakah yang dimaksud dengan “gender” sendiri?
Gender pertama kali disinggung oleh Ann Oakley (1987) untuk
membedakan seks (jenis kelamin) secara biologis dan realitas konstruksi
1
2

Adolesensi berasal dari kata “adolesen” yang berarti masa remaja. (KBBI, Balai Pustaka).
Inferioritas berarti kerendahan mutu ; rasa rendah diri (KBBI, Balai Pustaka)
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sosial budaya atas seks laki-laki dan wanita. Gender adalah harapan,
kebiasaan, adat dan tradisi yang melekat pada suatu budaya tertentu, yang
merupakan pembeda tugas dan peran sosial laki-laki dan wanita. Gender
sendiri merupakan konstruksi (bangunan) budaya, habit (kebiasaan) yang
dapat berubah-ubah sesuai dengan masa (waktu), daerah dan adat tradisi
dan bukan merupakan suatu kodrat. (Nur Hayati, 2000:20)
Saat ini wanita mulai berani menyeimbangkan kodrat sebagai wanita
dengan mengusahakan kesetaraan peran dengan pria. Tetapi hal yang
menjadi esensi ketidaksetaraan masih bertahan. Buktinya, diskriminasi
gender masih menjadi kenyataan sehari-hari. Demikian pula dengan
pelecehan seksual, kesenjangan alokasi jatah pekerjaan hingga proporsi
anak bersekolah yang masih timpang, dimana jumlah anak wanita yang tak
bersekolah masih jauh lebih besar daripada anak laki-laki.
Perbedaan gender tidak dapat dijadikan alasan untuk membatasi ruang
gerak wanita, tidak ada lagi dominasi pria terhadap wanita karena potensi
dan peran serta wanita tidak dapat diremehkan. Hal seperti ini dapat
dimulai dengan upaya menghilangkan diskriminasi gende dengan cara
memberi kesempatan seluas-luasnya kepada kaum wanita agar bisa berperan
di

berbagai

bidang,

mulai

di

pendidikan

untuk

semua

jenjang,

pemerintahan, lapangan kerja, hingga jatah kursi di dewan yang minimal 30
persen.
Perjuangan mencapai hal ini dinilai masih cukup panjang. Kuota wanita
30% di parlemen belum sepenuhnya terwujud maksimal. Berbagai produk
legislatif, misalnya, UU Anti-KDRT, RUU Tenaga Kerja, RUU Anti-Pornografi,
RUU Peradilan Agama, perlu dikawal agar memenuhi asas keadilan gender
dan dapat secepatnya diundangkan. Berbagai peraturan daerah perlu
dikritisi agar tidak mendiskriminasi wanita dengan selubung adat atau
agama.(www.kompas.com)
Tambahan pula, warisan budaya patriarkhi3 masih kental memisahkan
peran publik bagi lelaki dan peran domestik bagi wanita. Akibatnya,
sebagian wanita sulit meniti karier sehingga talenta mereka tersia-sia.
Jutaan wanita karier dan pekerja di seantero negeri mendapati bahwa
kesetaraan belum tercapai dan bahwa mereka harus membanting tulang dari
pagi buta sampai larut malam, karena beban peran ganda. Diperlukan

3

Patriarkhi berasal dari “patriarkhat” yang berarti tata kekeluargaan yang sangat mementingkan garis keturunan Bapak.
(KBBI, Balai Pustaka).
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pencerahan dan pemberdayaan terus-menerus agar peran publik, domestik
dan sosial dapat dihayati sebagai peran bersama lelaki dan wanita.

d.

Kartini dan Pemikirannya tentang Kemajuan dan Emansipasi
Wanita
Mengapa Kartini?
Bila Eropa mengenal Mary Wollstonecraft, Harriet Mills, dan Simone de
Beauvoir, Amerika memiliki Elizabeth Stanton dan Betty Friedan, serta dari
India ada Vijaya Laksmi Pandit, maka kita patut berbangga karena gerakan
emansipasi di Indonesia dikenal dunia sejak awal abad lalu lewat RA Kartini.
Kartini adalah orang Indonesia. Pada saat itu ia telah mempunyai
sebuah gagasan perubahan terhadap wanita pada jamannya yang tidak hanya
sekedar menunggu waktu untuk dinikahkan. Kartini adalah salah satu bukti
sejarah manusia yang kritis dan pribadi yang peka terhadap kondisi sosial
pada saat itu. (Yulianto, 2004:xxi). Kartini menggunakan wacana feminis
bukan hanya karena alasan bahwa dia seorang wanita, meski nasib wanita
yang dia lihat dan alami benar-benar mempengaruhi hidup pribadinya,
namun juga karena dia melihat ketidakadilan terhadap wanita yang
dilakukan oleh komunitas kolonial. (Cote, 2004:ix)
Keberadaan Kartini sebagai tokoh emansipasi wanita Indonesia terlihat
lebih menonjol dari lainnya karena : (Saraswati, www.kompas.com)
o

Kartini paling tajam visi dan kesadaran gendernya serta paling jelas
mengartikulasikan lewat surat-suratnya

o

Kartini tidak hanya mengetengahkan issu gender, namun lebih dari
ada beberapa hal lain yang sempat menjadi perhatiannya, antara
lain masalah pendidikan, poligami dan penolakannya terhadap
kolonialisme

o

Yang ketiga, buku Door Duisternis Tot Licht (DDTL) yang diartikan
Habis Gelap Terbitlah Terang berisikan surat-suratnya sejak awal
telah terbit dalam bahasa asing sehingga gagasan-gagasan Kartini
lebih cepat mendunia. Tercatat buku ini telah diterbitkan pertama
kali tahun 1911 di Semarang, Surabaya dan Den Haag.
Kumpulan surat ini dapat dijadikan salah satu tumpuan dalam

mencermati sebuah pertarungan ideologi yang terjadi saat itu. Setiap
manusia memiliki derajat yang sama dan berhak mendapat perlakuan sama,
Kartini mengenal prinsip tersebut melalui semboyan Revolusi Perancis,
Liberty,

Egalite

dan

Fraternite

(kemerdekaan,

persamaan
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persaudaraan). Waktu itu terjadi adanya diskriminasi perlakuan karena
adanya diskriminasi keningratan, semakin tinggi keningratan seseorang maka
semakin tinggi pula rasa hormat manusia lain kepadanya. Hal yang terjadi
saat sekarangpun tidak jauh beda, status sosial masih menjadi pertimbangan
yang sulit dihapuskan dalam memperlakukan orang lain.
Bagaimana pemikiran Kartini dalam hal pendidikan ?
Kartini

seorang

bangsawan

tetapi

ia

tidak

terpengaruh

pada

kebangsawanannya. Untuk itu ia lebih dahulu mengajarkan hal-hal baru yang
didapatnya dari korespondensinya dengan sahabat-sahabatnya di Belanda
kepada kaum bangsawan di jamannya, baru kemudian menganjurkan
pendidikan dan pengajaran kebada rakyat kebanyakan. Ketika itu rupanya
pendidikan di lapisan rakyat biasa, cenderung meniru kaum bangsawan dan
kaum bangsawan meniru kaum yang paling atas yaitu bangsa Eropa /
Belanda.
Setiap tindakan orang Barat yang membawa perbaikan di dalam
masyarakat Pribumi akan disambut Kartini dengan sangat antusias. Untuk itu
hal yang pertama dilakukannya adalah mengajarkan segala perbuatan yang
baik kepada kaum bangsawan supaya dapat meniru hal yang positif pada
orang Eropa. Dan kepada kaum lapisan bawah ia anjurkan, supaya meniru
gaya orang bangsawan. Untuk itu Kartini berusaha mendirikan sekolah
sendiri di kabupatennya. Dalam sekolah itu Kartini bermaksud menjalankan
segala keinginan hatinya mendidik dan mengajar gadis-gadis bangsawan
terutama

golongan kaum bangsawan karena dengan pendidikan dan

kemajuan yang merata, kelak akan mengubah seluruh keadaan kaum wanita
Indonesia, terlebih dapat melenyapkan segala bentuk kolonialisme sehingga
antara Pribumi dan Belanda akan hidup berdampingan sebagai sesama,
saudara, setingkat dan setaraf. (Toer, 2003)

Bagaimana mewujudkan spirit Kartini dalam hal pendidikan dewasa ini?
Cara Kartini dalam meluaskan pendidikan dengan cara pendekatan
melalui orang-orang tertentu kiranya masih relevan diaplikasikan dewasa ini.
Sebagai langkah awal berdirinya Pusat Pengembangan Wanita ini bisa
dimulai dengan bergabungnya beberapa organisasi wanita yang mempunyai
konsentrasi dalam hal pemberdayaan perempuan untuk membentuk satu
komunitas baru dalam bentuk yayasan tanpa mengganggu keberadaan
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organisasi masing-masing yang terlebih dahulu eksis sebelumnya. Yayasan
inilah yang nantinya menggagas dan membidani lahirnya sebuah badan baru,
yaitu Pusat Pengembangan Wanita (Woman Development Center).

e.

Woman Development Center
Dilihat dengan relevansi kondisi saat ini, tidak dapat dipungkiri bahwa
wanita dewasa ini masuk hampir di semua bidang pekerjaan dan kehidupan
yang pada jaman Kartini rasanya sangat sulit untuk dijalani. Namun kerap
kali masih timbul anggapan miring yang melemahkan posisi wanita,
ditambah dengan kenyataan bahwa pelecehan, diskriminasi dan kekerasan
sering menjadi bagian kaum wanita. Salah satu faktor pendukung sehingga
wanita sering berada dalam keadaan yang tidak menguntungkan tersebut
adalah adanya ideologi gender yang sudah berabad-abad tertanam dalam
pikiran umat manusia di berbagai belahan dunia.
Bentuk-bentuk ketidakadilan gender lainnya antara lain marginalisasi
(peminggiran). Peminggiran banyak terjadi dalam bidang ekonomi, misalnya
banyak wanita hanya mendapatkan pekerjaan yang tidak terlalu bagus, baik
dari segi gaji, jaminan kerja ataupun status dari pekerjaan yang didapatkan.
Hal ini terjadi karena sangat sedikit wanita yang mendapatkan peluang
pendidikan. Peminggiran dapat terjadi di rumah, tempat kerja, masyarakat,
bahkan oleh negara yang bersumber keyakinan, tradisi / kebiasaan,
kebijakan pemerintah, maupun asumsi-asumsi ilmu pengetahuan (teknologi).
Bentuk lainnya adalah subordinasi (penomorduaan), anggapan bahwa
wanita lemah, tidak mampu memimpin, cengeng dan lain sebagainya, yang
mengakibatkan wanita jadi nomor dua setelah laki-laki serta munculnya
banyaknya stereotip4 yang merugikan.
Fakta-fakta

diskriminasi,

marginalisasi,

streotip

dan

subordinasi

terhadap kaum wanita menjadi keprihatinan bersama. Betapa tidak,
penduduk Indonesia yang berjumlah 208.2 juta orang, 104.6 juta di
antaranya adalah wanita. Namun kualitas hidup wanita masih jauh tertinggal
bila dibandingkan dengan laki-laki.
Mitos bahwa wanita adalah makhluk lemah dan tertindas harus
dihilangkan. Kesadaran untuk mengubah mitos tersebut pertama-tama
datang dari kesiapan wanita untuk membuktikan bahwa hal tersebut benar-

4

Pelabelan negatif yang diberikan masyarakat kepada kelompok tertentu.
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benar mitos. Caranya antara lain dengan menunjukkan kualitas hidup baik
dari segi intelektual maupun moral.
Dari sinilah dibutuhkan suatu wadah peningkatan kualitas wanita, yaitu
sarana pendidikan yang bersifat informal, wadah berkumpulnya wanita untuk
berorganisasi, mengaktualisasikan diri mereka sendiri, wadah untuk saling
berbagi dan berdiskusi mengenai masalah diantranya sesamanya serta wadah
untuk

menaungi

kegiatan

hobby

dan

rekreasi.

Kehadiran

Pusat

Pengembangan Wanita (Woman Development Center) ini rasanya dapat
menjawab kebutuhan ini.

f.

Semarang sebagai Object Setting
Secara

keseluruhan,

konsep

perencanaan

ini

ditujukan

untuk

menghasilkan suatu fasilitas pendidikan non formal bagi wanita. Semarang
dipilih sebagai object setting didasarkan atas “kepemilikan” Semarang (baca
: Jawa Tengah) atas Kartini, walaupun sebenarnya Kartini dilahirkan di
Mayong, Jepara. Semarang sebagai ibukota propinsi Jawa Tengah dinilai
layak sebagai tempat mendirikan bangunan ini karena tersedianya fasilitas
kota yang lebih lengkap dan letak Semarang yang strategis, sebagai
penghubung beberapa kota di Jawa bagian tengah, barat dan timur.

g.

Menginterpretasi Ide Emansipasi Kartini melalui Metafora
Metafora merupakan bagian dari gaya bahasa yang digunakan untuk
menjelaskan sesuatu melalui persamaan atau perbandingan. Metafora
berasal dari bahasa latin yaitu methapherein yang terdiri dari dua buah kata
yaitu meta yang berarti : memindahkan atau berhubungan dengan
perubahan dan pherein yang berarti
etimologis

diartikan

sebagai

mengandung atau memuat. Secara

pemindahan

(transfer)

sesuatu

yang

dikandungnya (makna). Metafora adalah serangkaian kalimat dimana satu
istilah dipindahkan maknanya kepada obyek atau konsep. Pengertian
metafora dalam arsitektur adalah kiasan atau ungkapan bentuk, diwujudkan
dalam bangunan dengan harapan akan menimbulkan tanggapan dari orang
yang menikmati atau memakai karyanya. (Soedarsono, 2000:108)
Pada tahun 1970-an muncul ide untuk mengkaitkan arsitektur dengan
bahasa. Menurut Charles Jenks dalam bukunya The Language of Post Modern
Architecture, arsitektur dapat dikaitkan dengan gaya bahasa, antara lain
dengan cara metafora.
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Arsitektur yang berdasarkan prinsip-prinsip metafora, pada umumnya
dipakai jika : (Jencks, 1984:40)
1.

Mencoba atau berusaha memindahkan keterangan dari suatu subyek
(konsep atau obyek) ke subyek lain

2.

Mencoba atau berusaha untuk melihat suatu obyek (konsep atau
obyek) seakan-akan suatu hal yang lain

3.

Mengganti fokus penelitian atau penyelidikan area konsentrasi atau
penyelidikan lainnya (dengan harapan jika dibandingkan atau
melebihi perluasan kita dapat menjelaskan subyek yang sedang
dipikirkan dengan cara baru).
Kegunaan penerapan metafora dalam arsitektur sebagai salah satu cara

atau metode sebagai perwujudan kreativitas arsitektural, yakni sebagai
berikut:
·

Memungkinkan untuk melihat suatu karya arsitektural dari sudut
pandangan yang lain

·

Mempengaruhi untuk timbulnya berbagai interpretasi pengamat

·

Mempengaruhi pengertian terhadap suatu hal yang kemudian
dianggap menjadi hal yang tidak dapat dimengerti ataupun belum
sama sekali ada pengertiannya

·

Dapat menghasilkan arsitektur yang lebih ekspresif.
Dalam perencanaan dan perancangan Pusat Pengembangan Wanita ini,

metafora dirasa dapat digunakan sebagai suatu cara menginterpretasi
karena metafora dapat menjelaskan transfer ide dari suatu subjek (dalam
hal ini ide emansipasi Kartini) ke dalam objek lain (perencanaan dan
perancangan Pusat Pengembangan Wanita).

C. PERMASALAHAN + PERSOALAN
Permasalahan
Permasalahan yang muncul adalah bagaimana menginterpretasikan ide emansipasi
Kartini melalui Metafora pada perencanaan dan perancangan Pusat Pengembangan
Wanita

Persoalan
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Fakta diskriminasi, marginalisasi, streotip dan subordinasi terhadap kaum wanita
menjadi keprihatinan dan keresahan bersama. Betapa tidak, penduduk Indonesia
yang berjumlah 208.2 juta orang, 104.6 juta di antaranya adalah wanita namun
kualitas hidup wanita masih jauh tertinggal bila dibandingkan dengan laki-laki.
(www.sekitarkita.com). Salah satu cara untuk mengatasi masalah tadi adalah
adanya peningkatan kualitas hidup, baik kualitas moral maupun intelektual.
Berangkat dari fakta tadi maka pokok permasalahan yang dapat ditarik adalah :
1. Bagaimana menentukan jenis kegiatan yang diwadahi oleh sebuah PPW
sebagai sebuah sarana untuk meningkatan kualitas hidup moral dan
intelektual?
2. Bagaimanakah menciptakan suatu wadah untuk wanita dalam lingkup
kegiatan yang bersifat pendidikan informal dengan kelengkapan fasilitas
yang menunjang kegiatan yang diwadahinya?

D. TUJUAN & SASARAN
Tujuan
Menghadirkan suatu bangunan Pusat Pengembangan Wanita sebagai suatu fasilitas
yang menampung kegiatan pendidikan non formal dan perkumpulan bagi wanita
yang konsep perancangannya menggunakan interpretasi ide emansipasi Kartini.

Sasaran
Membuat konsep perencanaan dan perancangan Pusat Pengembangan Wanita
sebagai sebuah bangunan interpretasi ide emansipasi Kartini, yang meliputi :
¶

Konsep pemilihan lokasi perencanaan

¶

Konsep ungkapan fisik bangunan, yang meliputi bentuk dan tampilan
yang mencirikan interpretasi ide emansipasi Kartini

¶

Konsep tata ruang dan penyediaan fasilitas yang sesuai dengan fungsi
bangunan, yang terdiri dari macam ruang, pola hubungan ruang,
pencapaian dan sirkulasi agar dapat memenuhi tuntutan dan macam
kegiatan yang diwadahi, yaitu

kegiatan utama edukasi dan kegiatan

penunjang
¶

Konsep sistem struktur dan utilitas bangunan

E. LINGKUP DAN BATASAN PEMBAHASAN
Lingkup Pembahasan
Pembahasan terlingkup dalam disiplin ilmu arsitektur

Batasan Pembahasan
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a. Analisis dilakukan dalam lingkup permasalahan dan persoalan yang telah
dirumuskan.
b. Analisis dilakukan berdasarkan teori-teori, data-data, dan sumber-sumber
yang mendukung, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai.

F. METODA PEMBAHASAN
Tahap Identifikasi Permasalahan
Menemui dan mengenali / mengidentifikasi permasalahan melalui observasi dan
studi literatur berdasarkan isu-isu dan fenomena yang ada. Tahap ini diperlukan
untuk menentukan dasar pembahasan aspek-aspek yang berpengaruh terhadap
proses perencanaan dan perancangan.

Tahap Observasi dan Pengumpulan Data
Menggunakan metode observasi dan studi literatur untuk memperoleh informasi
yang dibutuhkan untuk mendasari dan mendukung konsep perencanaan dan
perancangan. Observasi dilaksanakan dengan melakukan site inspection dan site
observation untuk memperoleh data-data primer yang dibutuhkan. Pengumpulan
data antara lain dilakukan dengan cara:
·

Observasi lapangan (site observation)

·

Wawancara (interview)

·

Studi literatur

·

Studi komparasi (misalnya dengan Gedung Wanita)

Sebagai data sekunder, digunakan literatur dan dokumen yang berkaitan untuk
mendukung data primer yang telah ada dan sebagai dasar dalam proses analisis
perencanaan dan perancangan.

Tahap Analisis
Merupakan analisa terhadap data-data perencanaan ataupun perancangan,
dengan cara survey lapangan dan studi literatur.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN
TAHAP I

:

Pengungkapan dan penjabaran hakekat perencanaan dan
perancangan Pusat Pengembangan Wanita di Semarang sebagai
wadah yang akomodatif bagi kegiatan pendidikan non formal
sekaligus sebagai wahana perkumpulan wanita yang mewadahi
kegiatan-kegiatan

hobby

dan

penyaluran

bakat
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meningkatkan kualitas individu, baik kualitas intelektual
maupun moral.
Penjabaran

ini

meliputi

definisi

judul,

latar

belakang,

permasalahan dan persoalan, tujuan dan sasaran, batasan dan
lingkup pembahasan, metoda pembahasan dan sistematika
pembahasan.
TAHAP II

:

Menyusun tinjauan umum mengenai wanita dan isu gender
serta menjelaskan beberapa organisasi wanita yang sudah ada,
dengan berbagai kegiatannya.

TAHAP III

:

Menyusun tinjauan tentang Kartini sebagai sosok emansipator
Indonesia dengan segala ide emansipasinya yang bertujuan
untuk menghilangkan kesenjangan antara laki-laki dan wanita.

TAHAP IV

:

Membahas Arsitektur Metafora yang menjadi landasan untuk
memberikan makna atau citra tersendiri pada bangunan Pusat
Pengembangan Wanita. Bab ini membahas pula beberapa studi
referensi bangunan Arsitektur Metafora yang ada.

TAHAP V

:

Menyusun

tinjauan

mengenai

wadah

kegiatan

yang

direncanakan, yaitu Pusat Pengembangan Wanita di Semarang.
TAHAP VI

:

Menyusun analisis pendekatan perencanaan dan perancangan
arsitektur bangunan Pusat Pengembangan Wanita di Semarang.

TAHAP VII

:

Pengungkapan dan penjabaran konsep perencanaan dan
perancangan Pusat Pengembangan Wanita di Semarang sebagai
wadah

kegiatan

yang

komprehensif,

representatif,

dan

akomodatif bagi kegiatan pendidikan non formal sekaligus
sebagai wahana perkumpulan wanita yang mewadahi kegiatankegiatan hobby dan penyaluran bakat guna meningkatkan
kualitas pribadi baik kualitas intelektual maupun moral.
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H. POLA PIKIR
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BAB II
TINJAUAN KONSEPTUAL

A.

WANITA
Pengertian wanita adalah perempuan dewasa yang telah mengalami
berakhirnya masa adolesensi.5 Kedewasaan di sini diartikan sebagai suatu
pertanggung jawaban penuh terhadap diri sendiri, bertanggung jawab atas nasib
sendiri dan atas pembentukan diri sendiri. Bertanggung jawab bisa diartikan
sebagai memahami arti dari norma susila dan nilai-nilai etika tertentu.
Dalam usia kedewasaan tadi wanita memahami konstitusi sendiri, memahami
keadaan dan batas-batas kemampuannya. Dengan landasan pengetahuan diri
itulah wanita berusaha memberikan bentuk konkret pada kapasitas dan
potensinya agar dapat menjadi pribadi yang lebih baik.
Wanita, baik sebagai warga negara maupun sebagai sumber daya insani
pembangunan mempunyai hak dan kewajiban serta kesempatan yang sama
dengan pria dalam pembangunan di segala bidang. Kebijaksanaan tentang
peranan wanita antara lain :
P

peningkatan

kualitas

wanita

sebagai

insan

maupun

sumber

daya

pembangunan

5

P

peningkatan kualitas dan perlindungan tenaga kerja wanita

P

peningkatan peran ganda wanita dalam keluarga dan masyarakat

P

peningkatan iklim sosio budaya yang mendukung kemajuan wanita

Adolesensi berasal dari kata “adolesen” yang berarti masa remaja. (KBBI, Balai Pustaka).
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P

pembinaan kelembagaan dan organisasi wanita.
Dalam kehidupan sosial kesamaan yang banyak dimiliki oleh kaum wanita

pada umumnya adalah kecenderungan atau kebiasaan untuk mengadakan
perkumpulan / pertemuan dan dari hasil pertemuan tersebut dihasilkan
perputaran uang, peningkatan pendidikan dan keterampilan juga informasi
mengenai kemajuan teknologi. Hal ini terbukti dengan banyaknya perkumpulan
wanita baik dalam skala kecil maupun besar, misalnya dimulai dari kegiatan
arisan di tingkat RT, kelompok pengajian, PKK, Dharma Wanita maupun
perkumpulan dalam bentuk klub, seperti women’s club dengan berbagai nama
dan bidang kegiatan. Kegiatan yang dilakukan oleh kaum wanita ini secara tidak
langsung telah melatih wanita dalam menjalani dunia sosial yang semakin maju.

B.

JENDER
B.1. PENGERTIAN JENDER
Jumlah penduduk wanita lebih banyak daripada jumlah penduduk pria
namun potensi besarnya jumlah penduduk wanita ini belum mendapat
perhatian

serius

dalam

pembinaan

dan

pengembangan

potensinya.

Kurangnya penanganan serius terhadap potensi wanita selama ini adalah
karena masih adanya mitos tentang inferiotas6 wanita dimana salah satu
ciri yang mencolok dari kapitalisme dan masyarakat berkelas secara umum
adalah ketidaksetaraan yang disebabkan oleh perbedaan jender. Namun
apakah yang dimaksud dengan “jender” sendiri?
Jender berasal dari bahasa Latin, yaitu “genus”, berarti tipe atau jenis.
Jender adalah sifat dan perilaku yang dilekatkan pada laki-laki dan
perempuan yang dibentuk secara sosial maupun budaya. Karena dibentuk
oleh sosial dan budaya setempat, maka jender tidak berlaku selamanya
tergantung kepada waktu (tren) dan tempatnya.

Sebagai contoh: kalau

dulu hanya perempuan yang menggunakan anting-anting, tren akhir-akhir
ini ternyata banyak juga laki-laki yang menggunakan anting-anting.
Jender pertama kali disinggung oleh Ann Oakley (1987) untuk
membedakan seks (jenis kelamin) secara biologis dan realitas konstruksi
sosial budaya atas seks laki-laki dan wanita. Jender adalah harapan,
kebiasaan, adat dan tradisi yang melekat pada suatu budaya tertentu, yang
merupakan pembeda tugas dan peran sosial laki-laki dan wanita. Perbedaan
secara biologis antara laki-laki dan perempuan tidak menimbulkan

6

Inferioritas berarti kerendahan mutu ; rasa rendah diri (KBBI, Balai Pustaka)
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perbedaan pada prilaku manusia, perbedaan peran jender bukan karena
kodrat atau biologis tetapi karena faktor budaya. (Sumiarni, 2004:11)
Dampak pembagian dan pembedaan tersebut tanpa disadari telah
membawa keduanya dalam posisi yang tidak setara atau timpang. Wanita
secara sosial ditekankan perannya di sektor domestik, karena fungsi
reproduksinya memungkinkan wanita untuk menstruasi, hamil, melahirkan
dan menyusui. Dengan fungsi reproduksi yang demikian itu maka wanita
diharapkan dan dikonstruksikan untuk berperan sebagai pengasuh anak dan
pengelola rumah tangga. Sedangkan laki-laki karena fungsi reproduksinya
berbeda dengan wanita diharapkan dan dikonstruksikan secara sosial untuk
menjadi pencari nafkah keluarga, bekerja di luar rumah dan menjadi
pelindung keluarga. Namun lama kelamaan tradisi pembagian tugas
domestik-publik ini menimbulkan pemahaman yang merugikan, terutama
bagi wanita. Tugas domestik pada akhirnya hanya menempatkan wanita
pada posisi subordinat sedangkan pekerjaan laki-laki dianggap superior atau
lebih unggul. Aturan pembagian peran ini terus berlanjut hingga semua
orang memahami tersebut sebagai sesuatu yang given (kodrat), sebagamana
jenis kelamin, laki-laki dan perempuan.
Manusia menjadi kaku dalam memandang peran masing-masing dan
yang terparah adalah stereotyping (pelabelan) superior untuk laki-laki dan
inferior untuk wanita. Pembedaan seperti ini banyak timbul akibat adanya
pembedaan pandangan dan penyimpangan struktur yang terjadi dalam
masyarakat. Adanya simbol-simbol yang terjadi akibat perbedaan biologis
dan cara pandang yang seharusnya tidak diterjemahkan ke dalam 2 tingkat
; superior dan inferior dirasakan banyak merugikan kaum perempuan.
Keadaan demikianlah yang disebut perbedaan jender atau diskriminasi
jender.

B.2. BENTUK DISKRIMINASI JENDER
Bentuk-bentuk diskriminasi jender antara lain : (www.kerespro.com)
ü

M a r g i n a l i s a s i (peminggiran)
Peminggiran banyak terjadi dalam bidang ekonomi, misalnya banyak
perempuan hanya mendapatkan pekerjaan yang tidak terlalu bagus,
baik dari segi gaji, jaminan kerja ataupun status dari pekerjaan yang
didapatkan.

Hal ini terjadi karena sangat sedikit perempuan yang

mendapatkan peluang pendidikan.

Peminggiran dapat terjadi di
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rumah, tempat kerja, masyarakat, bahkan oleh negara yang
bersumber keyakinan, tradisi/kebiasaan, kebijakan pemerintah,
maupun asumsi-asumsi ilmu pengetahuan (teknologi).
ü

S u b o r d i n a s i (penomorduaan)
Adanya anggapan bahwa perempuan lemah, tidak mampu memimpin,
cengeng dan lain sebagainya, mengakibatkan perempuan jadi nomor
dua setelah laki-laki

ü

S t e r e o t i p (citra buruk)
Yaitu pandangan buruk terhadap perempuan. Misalnya perempuan
yang pulang larut malam adalah pelacur, jalang dan berbagai sebutan
buruk lainnya.

ü

V i o l e n c e (kekerasan)
Yaitu serangan fisik dan psikis. Perempuan, pihak paling rentan
mengalami kekerasan, dimana hal itu terkait dengan marginalisasi,
subordinasi maupun stereotip diatas. Perkosaan, pelecehan seksual
atau

perampokan

contoh

kekerasan

paling

banyak

dialami

perempuan. Informasi dari Mitra Perempuan, salah satu lembaga yang
memfokuskan diri dalam soal kekerasan domestik ini mencatat
selama tahun 1997-2002 telah menerima 879 pengaduan kasus
kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yang terjadi di
Jabotabek, dengan pelaku kekerasan terbanyak adalah suami (6974%). Sementara itu Lembaga Rifka Annissa telah menerima
pengaduan sebanyak 994 kali selama tahun 1994-2000 tentang
kekerasan yang terjadi terhadap istri yang terjadi di Yogyakarta dan
Jawa Tengah.
ü

Beban kerja berlebihan
Yaitu tugas dan tanggung jawab perempuan yang berat dan terus
menerus. Misalnya, seorang perempuan selain melayani suami (seks),
hamil, melahirkan, menyusui, juga harus menjaga rumah. Disamping
itu, kadang ia juga ikut mencari nafkah (double burden), dimana hal
tersebut tidak berarti menghilangkan tugas dan tanggung jawab
diatas.
Perlu ditekankan sekali lagi bahwa jender sendiri merupakan konstruksi

(bangunan) budaya, habit (kebiasaan) yang dapat berubah-ubah sesuai
dengan masa (waktu), daerah dan adat tradisi dan bukan merupakan suatu
kodrat.(Nurhayati, 2000:23)
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B.3. KESETARAAN JENDER
Dewasa ini wanita mulai berani menyeimbangkan kodrat sebagai wanita
dengan mengusahakan kesetaraan peran dengan pria. Namun hal yang
menjadi esensi, yaitu ketidaksetaraan, masih saja bertahan. Buktinya,
diskriminasi jender masih menjadi kenyataan sehari-hari. Demikian pula
dengan pelecehan seksual, kesenjangan alokasi jatah pekerjaan hingga
proporsi anak bersekolah yang masih timpang, dimana jumlah anak wanita
yang tak bersekolah masih jauh lebih besar daripada anak laki-laki.
Perbedaan jender tidak dapat dijadikan alasan untuk membatasi ruang
gerak wanita, tidak ada lagi dominasi pria terhadap wanita karena potensi
dan peran serta wanita tidak dapat diremehkan. Hal seperti ini dapat
dimulai dengan upaya menghilangkan diskriminasi jender, dengan cara
memberi kesempatan seluas-luasnya kepada kaum wanita agar bisa
berperan di berbagai bidang, mulai di pendidikan untuk semua jenjang,
pemerintahan, lapangan kerja, hingga jatah kursi di dewan yang minimal 30
persen.
Warisan budaya patriarkhi7 masih kental memisahkan peran publik bagi
lelaki dan peran domestik bagi wanita. Akibatnya, sebagian wanita sulit
meniti karier sehingga talenta mereka tersia-sia. Jutaan wanita karier dan
pekerja di seantero negeri mendapati bahwa kesetaraan belum tercapai
dan bahwa mereka harus membanting tulang dari pagi buta sampai larut
malam, karena beban peran ganda. Diperlukan pemberdayaan terusmenerus agar peran publik, domestik dan sosial dapat dihayati sebagai
peran bersama lelaki dan wanita melalui persamaan, kesetaraan dan
kemitrasejajaran.
Kesetaraan yang ideal antara laki-laki dan perempuan meliputi
kesetaraan kedudukan dalam tata hukum / perundang-undangan maupun
dalam pola atau gaya hidup sehari-hari dalam keluarga dan masyarakat.
Kesetaraan adalah perwujudan jaminan dalam tatanan hukum ke dalam
pola hidup dan gaya sehari-hari yang ditandai oleh sikap wanita dan pria
dalam hubungan mereka satu sama lain, baik dalam keluarga maupun
masyarakat yang saling peduli, saling menghargai, saling membantu, saling
mendukung. Saling memberdayakan dan saling memberi kesempatan untuk
tumbuh kembang dan mengembangkan diri secara optimal. (Ahmad,
1997:210).
7

Patriarkhi berasal dari “patriarkhat” yang berarti tata kekeluargaan yang sangat mementingkan garis keturunan Bapak.
(KBBI, Balai Pustaka).
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Jadi perbedaan fungsi antara laki-laki dan perempuan tidak selayaknya
menghasilkan perbedaan dalam penghormatan martabat. Justru dengan
adanya perbedaan ini masing-masing bisa saling mengisi dan melengkapi
supaya ada relasi simetris antara laki-laki dan perempuan, bermula dari
keluarga.

C.

FAKTA KEBERADAAN WANITA SAAT INI
Perbedaan hakiki antara laki-laki dan perempuan memang tidak dapat
dipungkiri. Masyarakat seperti telah memberi petunjuk-petunjuk umum untuk
membedakan laki-laki dan perempuan sejak awal kehidupan. Ada anggapan
bahwa pria tidak boleh pasif dan menggantungkan diri, seebaliknya ia diharapkan
menjadi sosok agresif yang dapat menjadi tiang keluarganya kelak. Sementara
perempuan cenderung ‘di beri label’ halus, lembut sesuai dengan label feminim.
Nampaknya masyarakat pula yang sejak dulu mengkondisikan perempuan sebagai
pengelola rumah tangga, mengurus suami dan anak-anak. Sedang laki-laki
diharapkan menjadi pencari nafkah yang mengharuskan untuk bekerja di luar
rumah. (Etty, 2004:55)
Pada jaman Kartini pun hal semacam ini sudah terjadi namun Kartini memiliki
kemauan untuk merubah struktur melalui peluang mengenyam pendidikan tinggi
untuk mengejar ketertinggalan dari wanita di negara maju. Hal ini dapat di
jadikan inspirasi dan motivasi bagi perempuan Indonesia untuk bangun dari tradisi
kuno yang menganggap kiprah perempuan yang hanya sebatas mengatur rumah
tangga. Meski fakta diskriminasi masih terjadi namun bukan berarti perempuan
harus terlena dengan kodratnya karena pada hakikatnya setiap manusia selalu
mempunyai keinginan untuk berkembang, apapun profesinya.
Pengarang Megatrend 2000, Patricia Aburdene dan John Naisbitt berpendapat
bahwa gejala yang semakin menguat pada abad ke 21 adalah makin berperannya
perempuan dalam kepemimpinan usaha dan organisasi. Secara global dapat
dikatakan kaum perempuan dapat unjuk gigi bahwa mereka mampu tampil di
dunia yang di dominir oleh laki-laki. Hal ini dapat terjadi apabila perempuan mau
mengasah

kemampuannya

terutama

lewat

jalur

pendidikan

agar

dapat

mendobrak sistem nilai yang acapkali memempatkan mereka seperti ‘warga kelas
dua’.

D.

STUDI KOMPARASI ORGANISASI WANITA
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Menanggapi pendapat Patricia Aburdene dan John Naisbitt tentang semakin
berkembangnya peranan wanita dalam kepemimpinan dan organisasi, berikut
akan diberikan beberapa gambaran tentang organisasi wanita yang ada dan eksis
dengan tujuan dan karakteristik yang berbeda pada setiap organisasi.

D.1. PKK (www.jakarta.go.id/pkk)
Pada dasarnya PKK bukanlah organisasi wanita, melainkan LSM yang
bergerak dari bawah dengan dana yang berasal dari APBD. Namun
demikian, program kegiatan PKK sebagai tim Penggerak Wanita patut
dipertimbangkan. Secara khusus PKK dibagi menjadi empat Kelompok Kerja
(POKJA)
Tim Penggerak PKK dibentuk di tingkat :
1. Pusat
2. Propinsi
3. Kotamadya
4. Kabupaten Administrasi
5. Kecamatan
6. Kelurahan
§

Visi dan Misi PKK
Visi

:

Menjadi

penggerak

pemberdayaan

keluarga

bagi

terwujudnya keluarga sejahtera, maju, dan mandiri yang
mendukung Jakarta sejajar dengan ibukota negara-negara
maju di dunia.
Misi
§

:

Mewujudkan keluarga yang sejahtera, maju, dan mandiri

Tujuan
1. Terwujudnya keluarga sejahtera, maju, dan mandiri melalui:
-

Peningkatan kegotong royongan dan mental spiritual /
perilaku hidup dengan jalan penghayatan dan pengamalan
kehidupan beragama sesuai agama dan keyakinan masingmasing

-

Peningkatan pendidikan dan keterampilan bagi seluruh
anggota keluarga, khususnya untuk mendukung peningkatan
pendapatan keluarga

-

Peningkatan mutu pangan/makanan keluarga, sandang dan
papan serta upaya peningkatannya

-

Peningkatan

derajat

kesehatan

fisik

dan

mental,

kelangsungan hidup serta perkembangan ibu dan anak
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(KHPIA), kelestarian lingkungan hidup, serta pembiasaan
cara hidup berencana di segala aspek kehidupan
-

Peningkatan kegiatan ekonomi produktif untuk mendukung
peningkatan pendapatan keluarga

2. Terwujudnya organisasi Tim Penggerak PKK sebagai “good public
institution ” melalui peningkatan kinerja, baik perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan, maupun evaluasi program yang
sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat dan kebijakan
pemerintah
Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan antara lain:
·

Mengadakan penyuluhan tentang pola asuh anak, bahaya narkoba,
hukum

dan

wawasan

jender,

hemat

energi

serta

sosialisasi

penanggulangan kekerasan terhadap anak dan wanita.
·

Memberikan ketrampilan memasak, menjahit, rias pengantin dan
kerajinan tangan.

·

Membantu memasarkan hasil home industri pada pameran, bazaar,
dan pasar murah.

·

Peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan YME dengan
mengadakan pengajian dan pembinaan kelompok kerohanian.

D.2. DHARMA WANITA
Pada awalnya Dharma Wanita merupakan fasilitas kegiatan formal dari
istri para Pegawai Negeri. Sedangkan keanggotaannya adalah wanita yang
bekerja pada instasi (PNS) atau para istri dari suami yang bekerja sebagai
Pegawai Negeri Sipil.
Tujuan Dharma Wanita adalah untuk meningkatkan kesejahteraan istriistri PNS (sebagai partner KORPRI) pada khususnya dan masyarakat pada
umumnya.
Visi dan Misi organisasi Dharma Wanita adalah :
qVisi
Mewujudkan kehidupan wanita dan keluarganya Pegawai Negeri yang
sejahtera, baik secara material maupun spiritual, mampu menggali
dan mengembangkan sumber daya yang dimilikinya secara optimal
dengan menciptakan kegiatan-kegiatan yang mandiri dan modern,
berorientasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi, tanpa melupakan
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akar budaya, norma sosial, dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha
Esa.
qMisi
·

Mendorong kemandirian anggota Dharma Wanita Persatuan
dengan menggali dan mengembangkan sumber daya yang dimiliki
anggota beserta keluarganya.

·

Melakukan upaya-upaya peningkatan mutu kehidupan melalui
berbagai bidang.

·

Memelihara dan meningkatkan ketahanan keluarga.

Susunan Kepengurusan DW adalah :
-

Ketua

-

Wakil Ketua I

-

Wakil Ketua II

-

Sekretaris

-

Bendahara

-

Ketua Bidang
1. Bidang Pendidikan
2. Bidang Ekonomi
3. Bidang Sosial Budaya

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh DW antara lain :
·

Kegiatan keagamaan berupa pengajian, kebaktian dan peringatan
hari-hari besar agama

·

Mengelola dan membina TK dan menyelenggarakan perpustakaan

·

Memberika beasiswa bagi putra/putri anggota Dharma Wanita
baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan lembaga lain

·

Mengadakan kursus dan berbagai lomba ketrampilan

·

Meningkatkan

kesehatan

jasmani

dan

rohani

(olah

raga,

pelayanan KB, pelayanan kesehatan, papsmear dan persalinan)
bekerja sama dengan Departeman Kesehatan dan BKKBN
·

Sosialisasi dan ceramah tentang masalah jender, HAM, bahaya
narkoba dan HIV/AIDS.

D.3. IWAPI8

8

Rince Agustin, Woman Club di Surakarta, Tugas Akhir Jurusan Arsitektur UNS, 2003
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IWAPI (Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia) adalah suatu organisasi
profesi yang bersifat nirlaba yang menjadi wadah pemersatu yang
memberikan dukungan yang dibutuhkan oleh para wanita pengusaha di
Indonesia. IWAPI dibentuk pada tanggal 10 februari 1975 dan beranggotakan
15.000 wanita pengusaha yang tersebar pada 27 propinsi di Indonesia.
Hanya 3% dari anggota IWAPI yang merupakan pengusaha besar, sedangkan
sisanya 85% adalah pengusaha kecil dan 12% pengusaha menengah.
Tujuan

IWAPI

adalah

memberdayakan

dan

memperkuat

wanita

pengusaha kecil dan menengah dengan cara meningkatkan kemampuan
dalam mengelola usahanya dan memperbesar peluang untuk meningkatkan
networking dalam bidang teknologi, marketing dan finansial. Secara umum
IWAPI berjuang untuk anggotanya dalam tiga hal yaitu advokasi, training
(teknis, manajemen dan ketrampilan) serta networking.
Pusat pendidikan IWAPI telah berkiprah sejak tahun 1980 dalam
menyelenggarakan kursus-kursus kewiraswastaan. Adapun kurikulum pusat
pendidikan IWAPI senantiasa diselaraskan dengan perkembangan dan
kebutuhan masyarakat dimana mereka berada. Pusat pendidikan IWAPI
menyediakan berbagai kursus dan pelatihan antara lain sebagai berikut:
·

Kursus catering

·

Kursus garmen

·

Kursus hantaran pengantin

·

Kursus membuat boneka

·

Kursus merangkai bunga

·

Aneka kursus lainnya (bordir, perlengkapan kamar pengantin,
dekorasi, dll)
Susunan Kepengurusan IWAPI
-

Ketua Umum

-

Sekretaris Jenderal

-

Wakil Sekjend I

-

Wakil Sekjend II

-

Bendahara Umum

-

Bendahara I

-

Bidang Organisasi

-

Bidang Sosial

-

Bidang Pendidikan

-

Bidang Luar Negeri

-

Bidang Koperasi dan Usaha Kecil
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-

Bidang Perdagangan dan Industri

-

Bidang Kemitraan

D.4. WOMAN’S INTERNATIONAL CLUB (WIC)
Pengertian
WIC adalah klub khusus wanita yang memperjuangkan kepentingan dan hakhak kaum wanita didalam menjalankan profesinya masing-masing sehingga
pada waktu terjun ke lapangan sudah mampu bersaing dengan tenaga kerja
lainnya.
Fungsi
Secara garis besar WIC merupakan salah satu sarana untuk memberikan
bekal, bimbingan dan latihan ketenagakerjaan bagi para wanita yang ingin
mengembangkan keterampilan, pendidikan usaha dan wawasan dalam
wadah yang terkoordinasi baik dalam bentuk aktifitas formal maupun non
formal.
Tujuan
·

Menunjukkan

peran

wanita

dalam

pembangunan

dan

memperjuangkan hak-hak mereka
·

Menampung, menyerap, mengelola semua aspirasi dan informasi dari
para

wanita

dalam

upaya

membina

dan

meningkatkan

keprofesionalisme ketrampilan, usaha dan wawasan yang berdaya
guna dan berhasil guna dalam rangka meningkatkan pertumbuhan
dunia usaha dan menunjang pertumbuhan ekonomi, sosial, dan
budaya negara
·

Menyediakan tempat yang representatif bagi para wanita yang mau
bergabung

utnuk

beraktivitas

mengembangkan

pendidikan

dan

ketrampilan yang dimiliki, usaha dan wawasan dengan tujuan yang
bersifat lebih kemanusiaan.
Status
WIC merupakan organisasi yang dikelola sendiri oleh kelompok wanita
pengusaha, bukan milik pemerintah ataupun instasi pemerintah, dimana
koordinasi manajemen dan pengembangan sepenuhnya menjadi hak dari
organisasi tersebut.
Keanggotaan
·

Anggota inti, merupakan anggota pendiri terdiri dari 50% ekspatriat
dan 50% wanita pengusaha Indonesia, dan dapat bertambah apabila
memenuhi syarat yang berlaku.
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·

Anggota non inti, wanita-wanita yang ingin mengembangkan bakat
dan minatnya untuk memperdalam ketrampilan yang diadakan oleh
WIC. Anggota ini disebut sebagai anggota tidak tetap karena
keanggotaannya hanya sampai ketika masa belajarnya berakhir tapi
masih akan mendapatkan undangan dan pemberitahuan apabila WIC
mengadakan acara/ kegiatan.

Susunan Kepengurusan:
-

General manager

-

Secretary

-

Administration Manager

-

Operational Manager

-

Maintenance Manager

-

Chief Section

Kegiatan
q Kegiatan Utama
·

:

Formal

seminar, inhouse training, ceramah, short
course, pengembangan keterampilan, rapat
rutin,

kesekretariatan,

inventarisasi,

konsultasi usaha.
·

:

Non Formal

kunjungan ke panti asuhan, panti jompo,
pameran, bazaar, lomba-lomba, pemberian
beasiswa

pada

siswa

teladan

dan

berprestasi.
q Kegiatan Penunjang
·

Konsultasi usaha

·

Klinik ( kesehatan, kecantikan atau psikologi untuk anggota
maupun umum)

·

Ibadah

·

Perpustakaan

q Kegiatan Pengelolaan
·

Kegiatan

perkantoran

(front

office,

administrasi,

kesekretariatan, managerial dan operasional)
·

Kegiatan servis

Sumber Dana
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Dana untuk kebutuhan operasional dan maintenance berasal dari iuran
tahunan dan bulanan anggota inti, iuran pendaftaran dan bulanan anggota
non inti serta bantuan dari negara-negara sahabat dan sponsorship.
Sedangkan dana untuk kegiatan sosial diperoleh dari penjualan bazaar
tahunan dana malam amal yang nantinya disumbangkan pada panti asuhan,
panti jompo yang telah ditentukan bersama.

D.5. ROTARY CLUB
Rotary Club merupakan organisasi non pemerintah yang berorientasi
pada pengabdian masyarakat. Rotary Club yang ada di masing-masing
negara membentuk suatu distrik dimana satu distrik terdiri atas kurang dari
100 klub yang tersebar di berbagai kota, dan dua distrik apabila teridiri
atas lebih dari 100 klub. Sedangkan di Indonesia hanya terdapat satu distrik
yaitu distrik 3400 dengan anggota 92 klub yang tersebar di berbagai kota di
Indonesia.
Tujuan Rotary Club:
1.

Mengembangkan

persahabatan

dan

persaudaraan

antar

anggotanya (yang tersebar di segenap penjuru dunia)
2.

Mengembangkan nilai-nilai etika tinggi dalam potensi dan dalam
usaha,

menghargai

semua

pekerjaan

yang

berguna

dan

menganggap profesi/ usaha itu sebagai kesempatan untuk
mengabdi kepada masyarakat
3.

Menerapkan cita-cita untuk mengabdi dalam kehidupan pribadi,
dalam usaha maupun dalam masyarakat

4.

Mengusahakan saling pengertian dan perdamaian sedunia dari
orang-orang yang berprofesi dan para usahawan yang bersatu
dalam cita-cita untuk mengabdi kepada masyarakat.

Keanggotaan
Keanggotaan Rotary Club terbuka untuk umum. Namun demikian ada
beberapa syrat yang harus dipenuhi antara lain:
1.

Calon anggota harus dibawa/ disponsori oleh anggota senior.

2.

Menghadiri minimal tiga kali rapat mingguan, untuk mengetahui
apakah dia merasa cocok dengan program/ kegiatan Rotary
Club.

3.

Harus disetujui oleh seluruh anggota.

Susunan Kepengurusan:
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q

President, sebagai ketua dengan masa jabatan satu tahun,
bergantian sehingga semua anggota berkesempatan menjadi
Presiden club.

q

Vice President, yang akan menggantikan President pada
periode berikutnya.

q

Secretary, tugasnya terbagi dalam tugas klub, tugas ke distrik
3400, dan tugas ke Rotary International.

q

Treasurer

q

Directors:
1. Director of Club Service
2. Director of Vocational Service
3. Director of Community Service
4. Director of International Service

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Rotary Club dan
menjadi agenda adalah:
·

Menyelenggarakan seminar tentang deteksi dini kangker payudara
dan leher rahim serta penyuluhan tentang penyakit SARS

·

Memiliki desa binaan meliputi bidang kesehatan, pendidikan, kursus
ketrampilan, dsb

·

Donor darah ke PMI, memberikan pengobatan gratis dan berperan
aktif dalam pelaksanaan PIN polio

·

Membagikan paket sembako.

D.6. GWO (Gabungan Organisasi Wanita)
Organisasi wanita yang tergabung dalam GWO berjumlah sebanyak 35
organisasi yang terbagi menurut klasifikasi sebagai berikut:
·

Organisasi Instasi Pemerintah, seperti Dharma Wanita, PGRI,
Perib. ABRI, dan PIVERI (Persatuan Istri Veteran Indonesia)

·

Organisasi Profesi, seperti IWAPI (Ikatan Pengusaha Wanita
Indonesia), IBI (Ikatan Bidan Indonesia), IIDI (Ikatan Istri Dokter
Indonesia), IKWI (Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia), ISWI (Ikatan
Sarjana Wanita Indonesia).

·

Organisasi Sosial, seperti WIC (Woman International Club), HWK
(Himpunan Wanita Karya), PEWARI (Persatuan Wanita Indonesia).
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·

Organisasi Keagamaan, seperti Wanita Islam, Aisyiyah, Al Hidayah,
NDM (Nahdatul Muslimah), Korps. HMI wati, WKRI (Wanita Katolik
Repubik Indonesia), WAKIN (Wanita Konghucu Indonesia).

Dari beberapa tinjauan tentang organisasi wanita yang ada, terdapat
beberapa kesamaan di dalam organisasi wanita tersebut, antara lain yaitu:
·

Kegiatan utamanya yaitu pertemuan, baik itu rapat pengurus, rapat
anggota, ceramah, diskusi maupun seminar dengan topik bahasan
yang berbeda-beda

·

Kegiatan umumnya dikelompokkan dalam dua kategori yaitu
kegiatan untuk pengurus dan anggota (rapat, kursus tertentu dsb)
serta kegiatan untuk masyarakat umum (kegiatan sosial, kursus
keterampilan, dsb)

·

Kegiatan kursus yang paling diminati oleh wanita antara lain
memasak, menjahit, kerajinan tangan dan rias pengantin

·

Perspektif wanita tentang kesetaraan jender semakin meningkat,
terbukti dengan adanya seminar-seminar tentang Kemitra sejajaran
Jender sehingga kesadaran wanita akan potensi dirinya semakin
meningkat pula. Hal ini terbukti dengan banyaknya organisasi
wanita dengan jumlah anggota yang terus meningkat dari waktu ke
waktu.

E.

STUDI

BANDING

FASILITAS

PELAYANAN

WANITA

DAN

KEGIATAN

PENDIDIKAN KHAS WANITA
E.1. SEKOLAH MODE ESMOD, JAKARTA (www.esmodjakarta.com)
Sekolah mode ESMOD jakarta didirikan di bawah bantuan Indonesian
Design Development Foundation pada tanggal 6 September 1996. Sekolah
ini merupakan sekolah fashion pertama di Asia Tenggara yang bertujuan
untuk menghasilkan profesional baru dalam bidang fashion melalui program
pendidikan yang ditawarkan, yang nantinya dapat bersaing di pasar fashion
global.
ESMOD International pertama kali didirikan pada tahun 1841 oleh Alexis
Lavigne, seorang penjahit pada rumah mode Empress Eugenie. Saat ini
ESMOD Internasional telah memiliki cabang di Bordeaux, Lyon, Rennes,
Roubaix, Berlin, Damas, Munich, Oslo, Osaka, Sao Paolo/Senac, Seoul,
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Sousse, Tokyo, Tunis dan Jakarta. ESMOD internasional dengan tetap
mempertahankan akar budaya yang kuat dan inovasi-inovasi baru dalam
bidang fashion, saat ini menjadi kiblat trend fashion.

Gambar II.01
Fashion Show Rancangan Siswa ESMOD

Visi Pendidikan ESMOD
Dalam menjalankan fungsinya sebagai sekolah mode dengan reputasi
internasional, ESMOD memiliki dasar tujuan pendidikan untuk:
-

Mengembangkan

program

pendidikan

dengan

penekanan

pada

kemampuan profesional, kreativitas dan teknik untuk memenuhi
tuntutan pasar internasional terhadap kebutuhan fashion
-

Menghasilkan

program

yang

dapat

mengembangkan

kreativitas

sehingga nantinya para siswa dapat bekerja mandiri dan melebarkan
visi pribadi
-

Menghasilkan siswa yang dapat mengembangkan ‘sesuatu’ yang baru
dalam bidang tekstil dan fashion

-

Mengusulkan program baru untuk menemukan dan mengembangkan
tuntutan pasar dengan menggabungkan budaya lokal namun masih
dalam kerangkan tradisi ESMOD

Kurikulum Program ESMOD
Program pendidikan yang ditawarkan di ESMOD bertujuan untuk
mencetak professional baru dalam bidang desain fashion. Program ini
terdiri dari program satu tahun (program Fashion Design, Pattern Making
serta kombinasi kedua program tadi) dan program tiga tahun (Diploma)
yang semuanya untuk mencetak fashion designer baru. Untuk membuat
sebuah rancangan pakaian, seorang Fashion Designer harus memiliki
kemampuan dalam ilustrasi desain serta pengetahuan akan warna dan
bahan yang akan digunakan. Desainer juga harus mengetahui ketentuan,
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peraturan dan larangan yang berlaku dalam bidang industri garmen.
Program Fashion Design ini menyiapkan siswa untuk lebih kreatif, memiliki
teknik dan pengetahuan tentang trend serta belajar bagaiamana membuat
suatu karya fashion. Seorang Fashion Designer nantinya akan bekerja sama
dengan Pattern Maker, Production Manager dan Marketing Specialist.
Kurikulum program pendidikan yang ditawarkan di ESMOD Jakarta
adalah :
· Program Tahun Pertama
Seorang siswa dituntut untuk mampu:
-

Mengembangkan ide

-

Memiliki teknik menggambar

-

Membuat desain dengan sistem computerised

-

Menguasai teknik draping suatu bahan ke bentuk tubuh

-

Memilih, melengkapi dan mengembangkan range warna

-

Memilih warna material dan perlengkapan yang tepat untuk
sebuah rancangan

-

Memilih bahan yang akan digunakan pada finishing dan detail
untuk memperkuat hasil rancangan

-

Meneliti, mengklasifikasikan dan mempresentasikan spesifikasi
rancangan

-

Mengilustrasikan bentuk fashion dan trend fashion saat ini

-

Menganalisa tuntutan pasar fashion sesuai dengan permintaan

-

Membuat trend fashion baru

· Program Tahun Kedua
Seorang siswa dituntut untuk mampu :
-

Mengilustrasikan sebuah rancangan ke dalam diri seseorang

-

Menguasai dan menggunakan teknik sheets

-

Menganalisa evolusi dalam dunia fashion

-

Menyusun rencana tema fashion

-

Mengerti tentang perkembangan dunia fashion dan mampu
mempertahankan konsep dan tema rancangan pribadi

· Program Tahun Ketiga
Seorang siswa dituntut untuk mampu membuat koleksi pribadi yang
sesuai

dengan

spesialisasi

bidang

yang

dipilih,

mengetahui

pengetahuan teknis dalam bidang rancang busana dan belajar untuk
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memiliki profesionalitas. Siswa juga dapat menetapkan konsep
rancangannya

sendiri,

mulai

dari

menyusun

jadwal

hingga

mengevaluasi hasil rancangannya.
Jenis

Merek

Jumlah

Gambar II.02
Kegiatan Kelas Fashion Designer

E.2. PUSAT KEBUGARAN FOUR SEASON HOTEL
Pusat kebugaran Four Season Hotel memiliki peralatan kebugaran
terkini, ditunjang dengan instruktur berpengalaman yang akan membimbing
selama latihan berlangsung. Pusat kebugaran ini terbuka untuk semua
pengunjung berusia di atas 16 tahun. Fasilitas lain yang disediakan di area
pusat kebugaran ini antara lain ruangan loker yang terpisah untuk laki-laki
dan wanita, ruang sauna, whirpool dan ruang yoga. Pusat Kebugaran ini
buka sepanjang hari selama 24 jam.

Gambar II.03
Fitness Center Four Season Hotel

Peralatan fitness yang tersedia di Pusat Kerbugaran ini adalah :
Tabel II.01
Jenis peralatan fitness
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Treadmills
Step Machine
Stationary Bicycle
Recumbent Bicycle
Crosstrainer
Bicep Curl
Seated Chest Pull
Lat Pull
Leg Curl
Leg Extension
Smith Press Machine
Dumb-bells

Life Fitness 95TI
Life Fitness 95SI
Life Fitness 95CI
Life Fitness 95RI
9500 HR

6
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1 rack

E.3. USAHA KERAJINAN PARCEL dan BALLON NABILA FLORIST
PT. Nabila Parsel Bunga Internasional didirikan oleh Fahira Fahmi Idris,
seorang wirausaha sukses yang bergerak dalam bidang bisnis parsel pada
tahun 1988. Bisnis ini sangat menjanjikan karena sepanjang tahun selalu
ada hari besar dan perayaan khusus yang membutuhkan jasa bidang parsel
dan bunga (lebaran, natal, imlek, valentine, ulang tahun, pernikahan, dsb).

Gambar II.04
Beberapa contoh produk Nabila

Pelayanan yang disediakan sepanjang tahun mencakup :
P

Fresh Flowers Arrangements

P

Artificial Flowers Arrangements

P

Silk Flowers Arrangements

P

Dried Flowers Arrangements

P

Flowers and Balloons Arrangements

P

Fruits Arrangements
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P

Parcels and Gifts

P

Balloons Arrangements

P

Flowers Decorations

P

Balloons Decorations

P

Flowers and Balloons Decorations

P

Balloons and Fruits Arrangements

P

Weddings Flowers Arrangements

P

Weddings Decorations
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BAB III
KARTINI, SOSOK EMANSIPATOR DAN PEMBAWA PERUBAHAN

A.

SEKILAS TENTANG KARTINI
R.A Kartini dilahirkan pada 21 April 1879 di Mayong bagian Jepara, anak
perempuan kedua dari Regen Jepara, Raden Mas Adipati Ario Sastraningrat. Ia
bersaudara lima orang perempuan dan seorang laki-laki, tepatnya merupakan
putri kedua atau anak keempat Sosroningrat dengan istri pertamanya (selir) yang
bernama Ngasirah. Neneknya Condro Negoro, Bupati Demak, termasuk seorang
yang mula-mula mengecap peradaban Barat.
Lingkungan sekitar Kartini memegang teguh tradisi Jawa namun dalam hal
lain Kartini berhasil melangkah setapak lebih maju dengan memiliki dimensi pada
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pengaruh feminisme Belanda yang kemudian banyak mempengaruhi keputusankeputusan yang diambilnya.
Di usianya yang kedua puluh, Kartini bersikeras untuk melanjutkan pendidikan
formalnya. Sebagai wanita, dia juga ingin turut serta berusaha menyumbangkan
sesuatu untuk kemajuan bangsanya. Pada tahun 1902 dia berencana mencari
beasiswa agar dia dan adiknya, Roekmini, bisa belajar di Belanda seperti yang
telah dilakukan oleh kakak laki-lakinya dan banyak laki-laki yang lain. Sementara
menunggu, dia disarankan mengambil alternatif untuk mengambil pelatihan guru
atau menggeluti bidang kebidanan. Pada awal tahun 1903 dia mengirim sebuah
proposal resmi dan berhasil mendapatkan beasiswa dari Pemerintah Belanda di
Belanda, lepas dari ketidaksetujuan Pemerintah Kolonial dan keluarganya sendiri.
Pertengahan tahun 1903, dengan banyak kejadian tak mementu silih berganti
datang, Kartini berhasil mengelola sebuah sekolah kecil. Kartini senang berhasil
diterima untuk mendapat pelatihan guru di Batavia namun akhirnya memutuskan
tidak jadi berangkat ke sana, dia juga berhasil mendapat beasiswa untuk belajar
di Belanda namun menyerah dan memutuskan untuk tidak pergi. Yang ironis pada
akhirnya dia menerima sebuah lamaran menikah karena cintanya yang amat besar
terhadap ayahnya dan tidak bisa menolak kehendak ayahnya itu.
Kartini menikah pada bulan Oktober 1903 kemudian pindah ke Rembang dan
mempercayakan pengelolaan sekolah pada Roekmini dan Soemantri. Di Rembang,
sebagai Raden Ayu (sebutan perempuan ningrat Jawa yang sudah menikah)
berdampingan dengan tiga selir dan enam orang anak. Di sini Kartini memulai lagi
untuk membaca, belajar dan berusaha untuk mendirikan sebuah sekolah dengan
dukungan suaminya. Namun cita-cita ini harus kandas di tangah jalan karena pada
tanggal 13 September 1904 seusai melahirkan bayi laki-laki, dia meninggal.

B.

FASE PENTING KEHIDUPAN KARTINI SEBAGAI AWAL LAHIRNYA IDE
EMANSIPASI
Pada awalnya semua ide emansipasi Kartini lahir sebagai bentuk solusi atas
semua pertanyaan yang muncul berdasarkan pengalaman pribadinya dalam
menjalani semua aturan adat yang mengikatnya saat itu. Dalam usianya yang
masih muda –yang secara naluri cenderung memberontak terhadap segala yang
tidak berkenan di hati- ia sudah memiliki gambaran tentang sosok wanita ideal.
Hal ini didapatnya dari hasil tukar cerita, diskusi dan berbagi pengalaman melalui
korespondensi dengan beberapa teman kebangsaan Belanda, seperti Stella
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Zeehandelaar dan Nyonya Abendanon. Kepada mereka Kartini tidak segan
menumpahkan isi hati dan pemikirannya melalui tulisan dan surat-suratnya.
Ada tiga fase kehidupan Kartini yang menurut saya sangat berperan dalam
proses lahirnya ide-ide emansipasinya. Dari setiap fase yang dilaluinya ini
terdapat banyak sekali ‘pertentangan’ dan ‘pemberontakan’ terhadap aturan
yang dijalaninya. Penolakannya ini tidak dapat dikemukakan secara langsung karena memang saat itu tidak ada seorangpun yang dapat menolak aturan adatnamun hanya dibagi dengan teman-teman korespondensinya. Korespondensi ini
semakin membuka matanya, memberinya wawasan baru tentang bagaimana
kedudukan ideal antara wanita dan laki-laki, hingga semakin memantapkan
tekadnya untuk melakukan ‘sesuatu’ guna mengantarnya mendobrak segala
aturan dan tatanan yang menyempitkan peran wanita.

1. M a s a K e c i l h i n g g a S e k o l a h
Masa kecil Kartini diisi dengan kegiatan masuk sekolah mulai pagi hari.
Sore hari bersama-sama saudara perempuannya, Kartini belajar menyulam
dan menjahit dari seorang nyonya Belanda, membaca Alqur’an dari seorang
guru agama wanita dan belajar bahasa Jawa dari seorang guru.
Sebenarnya tidak banyak sekolah dan tempat pendidikan yang dibuat
oleh Pemerintah Kolonial untuk rakyat. Tercatat hanya ada beberapa dan
semuanya ditujukan untuk kaum ningrat, diantaranya Hoofdenscholen atau
Sekolah Raja, khusus untuk mendidik calon pegawai Pemerintahan Hindia
Belanda, Kweekschool atau sekolah guru dan Sekolah Dokter Djawa di
Batavia. Sementara itu untuk rakyat biasa hanya didirikan Sekolah Djawa di
setiap distrik. Namun begitu, R.M.A.A. Sosroningrat, ayah Kartini, mewarisi
sifat progresif ayahnya –Pangeran Ario Condronegoro IV- yang berpendapat
bahwa

pengetahuan

merupakan

sesuatu

hal

yang

penting.

Tanpa

pengetahuan kelak tidak akan merasa bahagia dan kelak dinasti kita akan
semakin mundur. Itu sebabnya pendidikan anak-anaknya selalu diperhatikan
dengan sungguh-sungguh, baik anak laki-laki maupun perempuan, termasuk
Kartini.

Pendidikan

yang

diberikan

kepada

anak-anaknya

bersifat

menyeluruh. Selain untuk menambah pengetahuan, arah pendidikan pun
ditujukan guna membentuk anak-anaknya menjadi orang yang baik dan
berperikemanusiaan.
Selain masalah pendidikan anak-anaknya, Bupati Sosroningrat selalu
memperhatikan perkembangan jiwa mereka, terutama sifat Kartini yang
luar biasa menarik perhatiannya semenjak kecil. Kartini selalu menonjol
sebagai pribadi yang berwibawa. Mempunyai otak yang tajam, daya
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observasi yang cepat dan menyeluruh, keberanian mengeluarkan pendapat,
berani membela yang dirasakannya benar dan adil serta rasa belas kasihan
terhadap semua yang lemah dan tertindas nampak makin nyata pada diri
Kartini. (Sitisoemandari, 1999:34).

2. M a s a P i n g i t a n (1892-1898)
Pada tahun 1892, saat usianya mencapai 12,5 tahun Kartini mulai
menjalani masa pingitan. Hal ini dilakukan meskipun ayahnya cukup
progresif untuk berpikiran lebih maju, dengan menyekolahkan semua putraputrinya namun belum sepenuhnya dapat melepaskan diri dari kekolotan
adat.
Masa pingitan berarti mengecilnya dunia Kartini karena ia hanya hidup
dalam lingkungan dinding gedung Kabupaten yang tebal dan kuat serta
halaman luas yang dilingkari tembok tebal dan tinggi. Tidak boleh sekolah
dan tidak boleh keluar rumah lagi karena ini merupakan peraturan adat dan
harus

ditaati.

Selama

masa

pingitan,

semua

hubungannya

dengan

masyarakat luar terputus sampai orang tuanya memilihkan jodoh untuknya.
Umumnya tidak ada yang menolak semua peraturan ini karena hanya
dengan menikah maka seorang wanita dapat keluar dari pingitan dan
kembali bergaul dengan masyarakat. (Sitisoemandari, 1999 : 4-5).
Dalam pingitannya Kartini tetap belajar dan membaca. Bersama kedua
orang saudaranya, Kardinah dan Rukmini, ia membaca buku dan majalah
kemudian didiskusikan bersama untuk dapat menarik kesimpulan yang
berguna.

Mereka

juga

tetap

melanjutkan

hobby

lainnya

seperti

menggambar, melukis, bermain piano dan membuat pekerjaan tangan.
(Sitisoemandari, 1999:80)
Masa pingitan ini hanya diberlakukan untuk anak perempuan. Anak lakilaki tetap dapat bersekolah, bermain dan melanjutkan pendidikan bahkan
hingga ke Belanda sedangkan wanita harus tetap tinggal di rumah. Anak
laki-laki juga mendapat kebebasan dan prioritas dalam hal apapun karena
mereka

memang

dipersiapkan

untuk

mampu

mencari

nafkah

dan

menghidupi keluarganya. Karena itu semakin lama wanita semakin jauh
tertinggal dari laki-laki. Anak laki-laki yang diberi segala kesempatan untuk
tetap melanjutkan sekolahnya menjadi semakin pintar sedangkan wanita
tetap bodoh. Kartini melihat jurang yang memisahkan ‘kepintaran’ antara
laki-laki dan wanita makin lebar dan dalam. Akibatnya pandangan laki-laki
terhadap wanita pun semakin rendah. Keadaan masyarakat yang serba tidak
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menguntungkan dan tidak adil bagi kaum wanita itu menjadi cambuk
baginya untuk mengetahui lebih mendalam sebab-sebab dari ketidakadilan
itu.

3. S e l e p a s P i n g i t a n
Pada 2 Mei 1898 masa pingitan Kartini, Rukmini dan Kardinah resmi
berakhir. Setelah lepas dari pingitan semangat untuk maju dan belajar
tidak meredup, malahan semakin besar. Kartini bercita-cita menjadi guru
atau penulis. Untuk itu ia bertekad untuk belajar menjadi guru atau
memperdalam bahasa Belanda langsung di Belanda. Kartini banyak menulis
gagasan

perbaikan

dan

kemajuan

tentang

hal-hal

yang

menjadi

perhatiannya. Dengan cara ini ia dapat mengetahui apa yang harus
dikerjakannya. Kiprah untuk terus maju dibuktikannya dengan dimuatnya
tulisannya yang berjudul “Upacara Perkawinan Suku Koja (Het Huwelijk Bij
de Kodjas)” pada tahun 1898 dalam Bijdrage TLV.

C.

LAHIRNYA IDE EMANSIPASI KARTINI
C.1. KARTINI SEBAGAI SOSOK EMANSIPATOR DAN PEMBAWA PERUBAHAN
Kartini adalah sosok perempuan muda yang bergelut dengan anganangannya, ingin agar kaumnya memiliki kesempatan yang sama dengan lakilaki. Kartini juga seorang figur perempuan yang secara tidak langsung
tersentuh oleh perubahan yang tengah terjadi di jamannya tetapi di lain
pihak masih terikat erat pada pandangan orang-orang sekelilingnya yang
berpegang teguh pada adat istiadat Jawa. Meskipun ia besar dan hidup
dalam lingkungan adat istiadat Jawa namun pemikirannya jauh lebih maju.
Kartini tidak hanya harus berjuang melawan kebodohan dan kemelaratan di
kalangan rakyatnya akibat penindasan penjajahan asing namun ia juga
berhadapan dengan tirani adat-istiadat feodal di kalangan kaum bangsawan
menengah dan atas, yang dengan peraturan yang ketat menjadi halangan
besar bagi kemajuan bangsanya ; teristimewa merupakan penindasan
sewenang-wenang terhadap kaum wanita.
Adat-istiadat feodal menarik garis pemisah yang tegas antara kaum
lelaki dan kaum wanita, yang sangat merugikan bagi kaum wanita. Seorang
gadis bangsawan dari tingkat rendah sampai atas pada saat beranjak
remaja dimasukkan ke dalam ‘pingitan’ dan tidak boleh keluar rumah lagi.
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Tidak banyak yang bisa didapat oleh wanita yang dipingit, oleh karena itu
wanita tetap menjadi sosok yang tertinggal dibandingkan laki-laki. Kartini
mau merubah keadaan yang tidak seimbang itu. Ia berusaha dengan seluruh
jiwanya karena merasa terdorong oleh rasa tanggung jawab untuk
membaktikan hidupnya bagi kemanusiaan, merungangi penderitaan kaum
wanita demi kemajuan bangsa. Saat itu belum ada seseorang yang
memikirkan keadaan wanita hingga sebegitu jauh dengan ide besar, seperti
Kartini. (Sitisoemandari, 1999:71)
Dengan segala keterbatasan ruang geraknya, Kartini menulis untuk
memperdengarkan aspirasinya kepada dunia Barat, melalui koresponden
dengan beberapa temannya. Kartini sadar bahwa pendidikan merupakan
jalan utama untuk beraksi dan dengan gagasan ini kemudian ia ungkapkan
keprihatinannya pada nasib perempuan Jawa seiring dengan pikirannya
pada pembaruan budaya Jawa. Hal ini yang menjadi titik awal perjuangan
politik seorang nasionalis. (Yulianto, 2004:x). Disinilah kemudian, di awal
abad 20 telah dimulai sebuah perjuangan emansipasi nasional atas nama
pendidikan dan kebudayaan.
C.2. KEINGINAN KARTINI TERHADAP KEMAJUAN WANITA
Pada dasarnya wanita Jawa selalu menerima nasibnya dengan berdiam
diri (‘nrimo’), tidak penah menentang, tidak pernah memberontak karena
merasa takut. Mereka takut dicerai, takut kehilangan nafkah dan takut
terlantar karena wanita saat itu tidak dididik untuk berdiri sendiri, mencari
nafkah sendiri dan bergantung kepada suami. (Sitisoemandari, 1999:55).
Ada dua pertanyaan yang saat itu sangat mengusik pikirannya, yaitu :
·

Apa sebab wanita bisa dijadikan obyek kesenangan kaum laki-laki,
seakan-akan mereka tidak mempunyai pikiran dan pendapat atau
perasaannya sendiri?

·

Apa sebab laki-laki menganggap wanita seperti sebuah boneka,
barang mati yang boleh diperlakukan semaunya, seolah wanita bukan
manusia juga?

Pertanyaan itu merupakan suatu pertanyaan luar biasa yang keluar dari
pemikiran gadis belasan tahun yang hidup pada awal abad ke-20.
(Sitisoemandari, 1999:54)
KALAU SEMUA DIAM SAJA, HARUS ADA SALAH SATU YANG MEMULAi!
Inilah yang pertama kali mengusik pikiran Kartini, kemudian mencari
kemungkinan-kemungkinan bagaimana caranya membuka jalan untuk
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kemajuan kaum wanita Jawa dengan cara merubah pola hidup mereka
supaya tidak bisa dipermainkan secara sewenang-wenang. Caranya melalui
memperkaya diri dengan pengetahuan. Pengetahuanlah yang dibutuhkan
supaya wanita dapat berdiri sendiri dan dapat mempunyai hak yang sama
dengan laki-laki, memiliki tempat yang lebih terhormat dalam masyarakat
sehingga wanita menjadi maju, memiliki aspirasi untuk memperbaiki
derajad diri dan bangsanya.
Kartini sangat mengagumi kebudayaan Barat dan ingin sekali menggali
sebnyak-banyaknya ilmu dan pengetahuan Barat namun bukan berarti ia
menelan mentah-mentah semuanya. Ia tetap berpijak pada kebudayaannya
sendiri dan selalu menilai dengan kritis tiap unsur dan gejala dari
kehidupan Barat yang dilihatnya. Ia hanya mengambil unsur yang baik ,
yang dapat mempertinggi peradaban bangsanya sendiri. (Sitisoemandari,
1999:169)
Kartini melihat bagaimana kebudayaan Barat (Belanda) memberikan
kebebasan kepada wanita, terutama dalam hal pendidikan. Untuk itu
Kartini sudah bertekad untuk maju seperti orang Barat dan belajar
sebanyak-banyaknya dari kekayaan pengetahuan dunia Barat serta berpikir
secara modern. Menurut Kartini, alasan mengapa wanita tidak dapat berdiri
sendiri adalah karena wanita

b o d o h, bodoh karena tidak mendapat

pendidikan seperti laki-laki dan jarang membaca. Wanita tidak pernah
membaca buku dan surat kabar serta tidak mengetahui bahwa di luar
dunianya yang gelap itu masih ada alam lain, seperti yang Kartini dengar
dari cerita sahabat-sahabatnya, alam yang penuh dengan kekayaan
pengetahuan, yang mengembangkan jiwa dan membebaskan hati, dunia
yang bebas, yang luas dan terang benderang, dunia yang modern. Itu semua
datangnya dari Barat. (Sitisoemandari, 1999:55). Cita-cita perjuangannya
sudah bulat, yaitu untuk memerangi beberapa musuh raksasa kaum wanita
seperti feodalisme, poligami, kawin paksa dan perceraian sewenangwenang. (Sitisoemandari, 1999:82)
Untuk menyelesaikan semua masalah yang menjurangi hubungan antara
wanita dan laki-laki Kartini mempunyai dua solusi, yaitu :
·

Wanita

harus

diberi

pendidikan

supaya

dapat

mengejar

ketertinggalannya. Tidak hanya sebatas Sekolah Rendah tetapi juga
harus bisa meneruskan sampai tingkat sekolah yang lebih tinggi,
sejajar dengan laki-laki sehingga wanita dapat menjadi seorang
terpelajar, dapat bekerja sendiri, mencari nafkah sendiri dan tidak
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tergantung kepada orang lain. Ia juga tidak harus dapat dipaksa
dikawainkan dan dimadu.
·

Laki-laki harus diberi tambahan pendidikan supaya tidak egois,
terutama pendidikan moral supaya bisa bersikap sopan dan tidak
memandang rendah wanita.

Itulah salah satu pemikiran yang didapat Kartini pada saat menjalani masa
pingitannya. Suatu pemikiran yang sangat hebat untuk gadis berusia 13
tahun.
C.3. IDE EMANSIPASI KARTINI
Kartini menyadari bahwa arus imperialisme modern dari Barat di
samping mengakibatkan kemiskinan dan demoralisasi bagi rakyat Indonesia
juga dapat membawa unsur-unsur yang positif. Unsur-unsur modernisasi dan
pengetahuan barat adalah faktor penting bagi kebangkitan dan kemajuan
rakyat,

selain

untuk

mematahkan

kekangan-kekangan

adat

yang

menghambat kemajuan. Pada masa peralihan abad itulah aliran modernisasi
dan aliran feodalisme bentrok dengan hebat. Kartini yang mengalami
pengaruh yang sangat kuat dari kedua aliran tersebut, terjepit di tengahtengah. Seluruh perjuangan Kartini adalah satu perjuangan heroik untuk
memenangkan unsur-unsur modernisasi barat yang positif tetapi sekaligus
juga tetap juga mempertahankan esensi watak dan kepribadian bangsa kita
yang luhur. (Sitisoemandari, 1999:5-6).
Sistem

feodalisme

menguntungkan

yang

kaum

menindas

laki-laki

kaum

wanita

membuat

Kartini

dan

hanya

memberontak

menentangnya. Ia menuntut agar para wanita diijinkan belajar melalui
pendidikan umum ataupun kejuruan, sehingga mereka memiliki suatu
keahlian yang dapat menopang hidupnya sendiri tanpa harus bergantung
pada suaminya. Hal ini tentunya akan membuat wanita menjadi lebih
dihargai dan kedudukannya dalam masyarakat jadi lebih kuat.
Pusat perhatian Kartini tertuju pada masalah pendidikan, khususnya
pendidikan

bagi

mengakomodir

wanita.
seluruh

Dalam
aspek

pikirannya,
yang

pendidikan

meliputi

ilmu

semestinya

pengetahuan,

keterampilan, watak serta budi pekerti. Ia yakin dengan bentuk pendidikan
seperti ini nantinya akan mengangkat harkat dan martabat kaum wanita,
yang pada gilirannya kelak akan merobohkan sendi-sendi adat feodal.

Konsep pendidikan dan sekolah yang dicita-citakan Kartini
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Kartini

adalah

orang

Jawa

pertama

yang

memikirkan

tentang

pendidikan gadis remaja bangsa Jawa. Kartini sadar, untuk mencapai semua
keinginannya menjadi sosok wanita seperti impiannya diperlukan suatu
bekal pengetahuan yang beragam, yang tidak hanya di dapatkan dari dalam
rumah saja namun juga melalui pembelajaran secara formal, yaitu sekolah.
Ia menyatakan keinginannya bahwa pendidikan merupakan hal mendesak
yang harus segera direalisasikan. Sekolah yang dicita-citakan Karini adalah
sebuah sekolah lanjutan untuk gadis-gadis bangsawan sepertinya, yang
telah lulus Sekolah Rendah Belanda dan memerlukan pendidikan lanjutan.
Mengenai hal kurikulum ternyata berbeda sekali dengan sistem pendidikan
di sekolah-sekolah negeri. Kartini berpendapat bahwa suatu sistem
pendidikan yang hanya ditujukan pada pelajaran intelektual dan bersifat
mengasah otak saja belumlah cukup namun harus disertai dengan
pendidikan budi pekerti dan pembinaan watak. (Sitisoemandari, 1999:293).
Konsep

pendidikan

yang

akan

diterapkan

oleh

Kartini

adalah

memberikan pendidikan kepada golongan atas terlebih dahulu kemudian
baru membaginya kepada rakyat. Metode inilah yang memungkinkan untuk
dilaksanakan karena rakyat Jawa cenderung meniru dan menjunjung tinggi
kaum bangsawan serta akan lebih cepat menerima apa yang disampaikan
oleh kaum bangsawan. Diharapkan dengan metode pendidikan seperti ini
bisa sampai kepada sasarannya, yaitu wanita. Sosok wanita dalam impian
Karini adalah seorang yang modern dan independen, yang melangkah
dengan percaya diri dalam hidupnya, ceria dan kuat, antusias dan punya
komitmen, bekerja tidak hanya untuk dirinya namun untuk masyarakat dan
sesamanya. (Surat Kartini untuk Stella Zeehandelaar, 25 Mei 1899).

Mengapa pendidikan untuk wanita dirasa penting?
Peran wanita sejak awal kehidupan manusia terbilang besar. Psikoanalis
terkenal Carl Gustav Jung mengungkapkan bahwa seluruh kehidupan psikis
manusia pada hakikatnya berdasar dan bersumber pada unsur ibu.
Hubungan manusia dengan ibunya lebih fundamental daripada hubungan
dengan ayahnya, sebab tokoh ibu memainkan peran sentral. Fase pertama
dalam perkembangan manusia terletak pada fase ikatan arkhais antara anak
dengan ibunya. Ikatan tersebut bersifat sedemikian fundamental dan asasi
yang kelak akan menjadi sumber pengalaman bagi kebahagiaan seorang
anak. Dengan demikian dapat terlihat makna keluhuran yang dibawa
seorang ibu. Perannya tidak dapat dianggap remeh dalam kehidupan
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seorang manusia sebab nilai-nilai kehidupan merupakan unsur hakiki dari
eksistensi manusia. Simbol ibu mengandung janji sebagai lambang totalitas
serta simbol harmoni universal. (Maria Etty, 2004:7). Sosiolog Amerika,
Jessie Bernard, berpendapat bahwa gambaran tentang sosok ibu sebenarnya
jauh lebih luas dari sekedar melahirkan dan mengasuh anak. Ibu adalah
pranata yang mencakup adat istiadat, sopan santun, tradisi, kepatutan,
kepercayaan, sikap moral, undang-undang dan norma-norma lain, baik
rasional maupun irasional di sekitar pengasuhan dan kegiatan membesarkan
anak. (Maria Etty, 2004:61).
Kartini selalu menganggap pengaruh psikologis ibu kepada anak yang
dilahirkan dan dibesarkan dipangkuannya sangat penting bagi pembentukan
watak serta perkembangan jiwa anak itu selanjutnya. Yang menjadi
masalah adalah bagaimana seorang ibu dapat mendidik anaknya kalau
mereka sendiri tidak terdidik? Bangsa kita tidak mungkin maju kalau wanita
tidak diikutsertakan, tidak diberi tugas dalam usaha pembudayaan bangsa.
(Sitisoemandari, 1999:273). Karena pada waktu itu ibu dan wanita belum
mendapat pendidikan maka perlu didirikan sekolah bagi para wanita dengan
guru-guru yang kompeten yang mampu memberikan pendidikan yang dapat
dipertanggung jawabkan dan sesuai dengan keperluan jaman. Itulah sekolah
yang sejak lama dicita-citakan Kartini.

Berdirinya Sekolah Kartini
Keinginan kuat Kartini untuk membuka sekolah terwujud dengan
dibukanya Sekolah Kartini di Jepara pada Juni 1903, yang menerima anak
kecil perempuan di kota Jepara. Sekolah itu adalah Sekolah Gadis Jawa
Pertama di Hindia Belanda, yang diatur menurut sistem dan metode Kartini,
tidak menurut sistem pemerintah Hindia Belanda. Melihat dari usia muridmuridnya, sekolah itu setara dengan Sekolah Dasar. Sekolah ini dibuka
empat hari seminggu dari jam 08.00 hingga jam 12.30. Murid-murid diberi
pelajaran membaca, menulis, menggambar, pekerjaan keterampilan,
memasak

dan

ditambah

dengan

pelajaran

yang

penting

untuk

mempersiapkan diri menjadi ibu rumah tangga serta pembinaan watak yang
baik. Semua pelajaran itu tidak diberikan menurut sistem sekolah
melainkan menurut cara mereka sendiri. Hal ini dilakukan agar muridmuridnya merasa senang dan tidak merasa terpaksa untuk menjalani
sekolah. Selanjutnya sistem pengajaran seperti inilah yang dipakai di setiap
Sekolah Kartini. (Sitisoemandari, 1999:294).
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Polemik dalam diri Kartini
Tidak berapa lama setelah sekolah impiannya terwujud, pada Juli 1903,
Kartini dihadapkan pada satu permasalahan baru yaitu datangnya lamaran
dari Bupati Rembang, Raden Adipati Joyo Adiningrat, seorang laki-laki
beranak enam. Kartini harus bergulat dengan dirinya sendiri, untuk
memikirkan

segala pertimbangannya. Bagaimanapun ia harus memilih

antara keinginan pribadi dan menyenangkan kedua orangtuanya karena
mereka masih berpegang teguh pada adat feodal, yang merasa sangat
memalukan jika seorang wanita tidak menikah. (Sitisoemandari, 1999:309).
Akhirnya setelah berpikir selama tiga hari Kartini bersedia menerima
lamaran Bupati Rembang dengan beberapa syarat :
-

Bupati Rembang harus menyetujui semua rencana dan cita-cita
Kartini

-

Di Rembang nanti Kartini juga diperbolehkan untuk membuka sekolah
dan mengajar putri-putri

para pejabat di sana seperti yang telah

dilakukannya di Jepara. (Sitisoemandari, 1999:311).
Hidup Kartini beberapa kali menemui polemik, mulai dari gagalnya
rencana melanjutkan sekolah di Belanda dan Batavia, dan harus menyerah
kepada satu keputusan yang mengingkari seluruh panggilan jiwanya
(menikah) setelah 10 tahun berjuang keras untuk dapat berdiri sendiri,
dapat dengan bebas bekerja dan mengabdi untuk nusa dan bangsanya.
(Sitisoemandari, 1999:319).
Akhirnya pada tanggal 8 November 1903 Kartini menikah. Tiga hari
setelah menikah, ia pindah mengikuti suaminya ke Rembang. Pengelolaan
Sekolah Kartini di Jepara selanjutnya dipercayakannya kepada Kardinah dan
Rukmini. Pada tanggal 13 September 1904 Kartini melahirkan putra
pertamanya namun empat hari setelah itu, tepatnya pada tanggal 17
September 1904 Kartini meninggal dalam usia 25 tahun.

Perkembangan Sekolah Kartini selanjutnya
Adalah Mr. C. Th. Van Deventer, seorang anggota parlemen Hindia
Belanda yang merasa kagum dan simpati terhadap cita-cita dan perjuangan
Kartini setelah membaca buku kumpulan surat Kartini, Door Duisternis Tot
Litch (DDTL). Selanjutnya ia mengusahakan agar di Semarang didirikan
sebuah panitia untuk mengumpulkan dana guna membangun Sekolah
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Kartini. Sekolah Kartini yang akan didirikan itu tidak boleh menyimpang
dari prinsip-prinsip yang telah digariskan oleh Kartini, antara lain :
-

Harus netral, tidak terikat kepada suatu agama apapun

-

Harus memenuhi panggilan jaman untuk memperbaiki keadaan kaum
wanita, khususnya putri-putri kaum bangsawan

-

Tidak boleh memaksakan perkembangan murid melainkan harus
sesuai dengan bakat masing-masing

-

Mengutamakan pelajaran budi pekerti, perkembangan watak, serta
hal-hal yang diperlukan dalam rangka mempersiapkan diri menjadi
ibu rumah tangga

-

Kelas akan dibagi menjadi 6 atau 7 kelas. (Sitisoemandari, 1999:386).
Kampanye propaganda untuk mendirikan Sekolah Kartini di Semarang

berlangsung dengan sangat memuaskan. Pada 15 September 1903 dibuka
Sekolah Kartini pertama di Jomblang, Semarang Selatan oleh Residen
Semarang. Saat itu jumlah murid yang tercatat sekitar 70 orang dan
berkembang dengan pesat hingga mencapai 104 orang. Setelah itu
pendidikan untuk wanita banyak mengalami kemajuan yang pesat, seperti
dengan mulai dibukanya sekolah-sekolah lain, yaitu :
-

Pada 1918 Pemerintah Hindia Belanda mendirikan Sekolah Guru
(Kweekscholen) di Salatiga, yang kurikulum dan pengajarannya
hampir mendekati impian Kartini

-

Pada tahun 1918 Pemerintah juga mulai merintis sekolah umum untuk
wanita dengan bahasa pengantarnya bahasa Jawa dan bahasa Belanda
diberikan hanya dalam bentuk mata pelajaran

-

Tahun

1921

Pemerintah

juga

membuka

“Sekolah

Normal”

(Normaalscholen) untuk pendidikan guru yang tingkatnya lebih rendah
dari Kweekscholen.
Sekolah Kartini pertama di Semarang ini dapat menjadi contoh dari sekolah
lainnya seperti yang tercatat bahwa setelah itu bbanyak sekolah Kartini lain
yang berdiri di Batavia (1913), Meester Cornelis (1913), Buitenzorg (1913),
Madiun (1914), Malang (1916), Cirebon (1916), Pekalongan (1917) dan
Indramayu (1918). (Sitisoemandari, 1999:387).

D.

KESIMPULAN IDE EMANSIPASI KARTINI YANG DAPAT DITARIK
Ide emnsipasi yang dapat ditarik tidak terlepas dari karakteristik pribadi
Kartini sendiri. Hal yang perlu ditekankan adalah kita harus bisa membedakan
antara karakteristik pribadi dan ide emansipasi Kartini sendiri. Berdasarkan
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penelusuran tentang Kartini melalui sumber-sumber seperti biografi, buku
kumpulan surat dan tulisan lain mengenai Kartini seperti yang telah dijabarkan
sebelumnya maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah :

Karakteristik pribadi Kartini
P

Semangat
Semangat

adalah

karakteristik

pribadi

Kartini

yang

sangat

mempengaruhi ide emansipasi Kartini. Sebesar apapun kekangan,
hambatan dan larangan yang ditujukan kepadanya namun itu semua
tidak mengurangi semangatnya untuk tetap terus belajar, bertekad
untuk mendapatkan pendidikan yang sama seperti yang didapat oleh
anak laki-laki. Semangat Kartini dengan jelas terwujud dalam
kegigihannya untuk tetap bersekolah dari kecil, tetap belajar dan
mencari pengetahuan meskipun dalam pingitan, bertukar cerita dan
pengalaman melaui korespondensi dengan sahabat-sahabatnya yang
berkebangsaan Belanda. Semangat

yang

dimiliki Kartini telah

membawanya mencapai sebagian cita-citanya, antara lain berdirinya
Sekolah Kartini, yang memberikan pendidikan khusus untuk wanita.
P

T e g a s , j u j ur , t e r b u k a d a n p e n d o b r a k
Kartini tumbuh sebagai pribadi yang tegas, jujur dan terbuka. Sifat
ini kemudian juga menjiwai ide emansipasi yang diusungnya.
Perhatian Kartini tidak hanya tertuju kepada ‘isu-isu perempuan’ saja
tetapi lebih dari itu ia juga bereaksi atas kondisi-kondisi kolonial,
seperti melontarkan kritik pedas terhadap kebijaksanaan Pemerintah
Kolonial dalam hal politik candu.9
Sifat ini juga menjiwai semua surat Kartini yang juga menyatakan
pendapat atau kritikan secara tegas, blak-blakan, jujur, tidak peduli
kepada siapapun, meskipun kebanyakan sahabatnya adalah orangorang Belanda yang berkedudukan tinggi. Satu hal yang menarik
adalah tidak ada satupun rekan korespondensinya yang marah atas
kritik-kritik yang dilontarkan Kartini. Hal ini mungkin dikarenakan
mereka juga merasakan bahwa segala yang ditulis Kartini keluar dari
hati yang tulus, jujur serta sesuai kenyataan. (Sitisoemandari,
1999:122).

9

Politik candu adalah strategi Pemerintah Kolonial untuk mendapatkan banyak pemasukan melalui penjualan candu (ganja,
opium).
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Sejak kecil Kartini tumbuh menjadi sosok menonjol sebagai pribadi
yang berwibawa dan berani mengeluarkan pendapat, berani membela
yang dirasakannya benar. (Sitisoemandari, 1999:34). Sifat inilah yang
membawa Kartini bertekad untuk dapat mendobrak semua adat
feodal yang dirasa kurang menguntungkan bagi wanita, seperti
pingitan, larangan sekolah untuk wanita, kawin paksa dan poligami.
“….sekolah adalah suatu pengkhianatan besar terhadap adat dan kebiasaan
negeriku, karena kami perempuan harus keluar rumah setiap hari untuk pergi
ke sekolah, belajar. Jangankan untuk itu semua, adat kami melarang gadis
untuk pergi keluar rumah dan ke tempat lain”. (Dikutip dari “Panggil Aku
Kartini Saja”, Pramoedya Ananta Toer, 2003:60)

Kartini sangat mengagumi kebudayaan Barat dan ingin sekali menggali
sebnyak-banyaknya ilmu dan pengetahuan Barat namun bukan berarti
ia menelan mentah-mentah semuanya. Ia tetap berpijak pada
kebudayaannya sendiri dan selalu menilai dengan kritis tiap unsur dan
gejala dari kehidupan Barat yang dilihatnya. Ia hanya mengambil
unsur yang baik , yang dapat mempertinggi peradaban bangsanya
sendiri. (Sitisoemandari, 1999:169)
P

Dilematis
Hal berikutnya yang dimiliki oleh Kartini adalah kesadaran. Semua
ritme hidupnya dipenuhi oleh sifat ini. Semua keinginannya untuk
maju dengan pendidikan adalah wujud kesadarannya terhadap semua
penderitaan

yang

dirasakan

oleh

wanita,

yang

juga

turut

dirasakannya. Namun ironisnya, sifat sadar jugalah yang harus
memupuskan semua cita-cita yang telah dibangunnya karena ia harus
menyerah oleh keputusan dinikahi oleh Bupati beranak enam, sebagai
istri ketiga. Pilihan ini diambilnya karena kesadaran dan rasa cintanya
yang besar terhadap ayahnya.

Ide emansipasi Kartini
P

Pendidikan

Hal yang menjadi penekanan dan inti perjuangan Kartini adalah
pendidikan.
pendidikanlah

Ia

percaya
maka

bahwa

wanita

dengan

dapat

mendapatkan

mengejar

segala

ketertinggalannya dan dapat memiliki peran yang sejajar
dengan laki-laki. Hal ini tidak hanya berupa wujud gagasan dan
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ide saja, namun Kartini juga berhasil menwujudkannya dengan
berdirinya sekolah Kartini, yang lahir dari semua pemikirannya.
P

Kesetaraan
Tujuan utama perjuangan Kartini adalah untuk mensejajarkan
kesempatan

wanita dan laki-laki dalam hal pendidikan. Banyak

ketimpangan yang timbul akibat dari tidak seimbangnya kedudukan
antara laki-laki dan wanita. Untuk itu wanita harus diberi pendidikan
supaya dapat mengejar ketertinggalannya sehingga dapat sejajar
dengan laki-laki dalam hal pendidikan.

BAB IV

METAFORA
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ARSITEKTUR METAFORA
Metafora merupakan bagian dari gaya bahasa yang digunakan untuk
menjelaskan sesuatu melalui persamaan atau perbandingan. Istilah “metafora”
berasal dari bahasa Yunani metapherein (Perancis metaphore, Latin metafora,
Inggris metaphor). “Meta-” dalam hal ini, diartikan sebagai memindahkan atau
yang berhubungan dengan perubahan. Sedangkan “-pherein” berarti mengandung
atau memuat. Dari etimologinya, metafora menunjukkan pemindahan (transfer)
sesuatu yang dikandungnya (makna). Metafora adalah serangkaian tuturan atau
kalimat dimana satu istilah dipindahkan maknanya kepada obyek atau konsep lain
yang ditunjukkan melalui perbandingan tak langsung atau analogi. Metafora
disebut sebagai bahasa yang bersifat perlambang atau kiasan (figurative
language).
Pada tahun 1970-an muncul ide untuk mengkaitkan Arsitektur dengan bahasa.
Menurut

Charles

Jenks

dalam

bukunya

The

Language

of Post

Modern

Architecture, Arsitektur dapat dikaitkan dengan gaya bahasa, antara lain dengan
cara metafora. Arsitektur sebagai komunikasi adalah bahasa non-verbal dimana
bangunan mewakili salah satu bentuk komunikasi dan seperti bahasa juga
menggunakan kosa kata dan sintaksis atau penggabungan kosa kata.
Pengertian metafora dalam Arsitektur adalah kiasan atau ungkapan bentuk,
diwujudkan dalam bangunan dengan harapan akan menimbulkan tanggapan dari
orang yang menikmati atau memakai karyanya.

B.

BENTUK-BENTUK METAFORA
Samuel Levin, seorang ahli bahasa, mengidentifikasikan metafora menurut
bentuk ekspresinya menjadi lima jenis : (Soedarsono, 2000:111)
1.

Metafora konvensional (conventional metaphor)
Sebuah metafora dinilai konvensional saat ia membentuk bagian dari
pengertian sehari-hari kita akan suatu pengalaman. Metafora tersebut akan
terproses secara otomatis, tanpa usaha dan terkadang tanpa perhatian kita.
Sebagai contoh, “harga-harga naik”, “menanjak”, “melambung”

atau

“rendah” dan “jatuh”.
2.

Metafora penyalur (conduit metaphor)
Konsep “komunikasi” dimengerti melalui sebuah metafora, yaitu metafora
penyalur dimana “ide” adalah obyek dan “kata” adalah wadah. Sehingga
komunikasi adalah pengiriman ide-obyek dalam bentuk kata-wadah. Ide
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bahwa kata-kata memiliki arti di dalamnya adalah suatu konsekuensi dari
metafora penyalur ini.
3.

Metafora puitis (poetic metaphor)
Metafora puitis, dalam syair-syair karya sastra, memanfaatkan pemikiran
metaforik yang telah biasa kita dengar sehari-hari, dengan memperluas
metafora tersebut atau mengkombinasikannya. Sebagai contoh, ada suatu
metafora dimana “kehidupan” dimengerti sebagai “hadir di sini” dan
“kelahiran”

sebagai

“kedatangan”

serta

“kematian”

sebagai

“keberangkatan”.
4.

Metafora kesan (image metaphor)
Metafora tidak saja memproyeksikan struktur dari suatu konsep kepada
yyang lain, tetapi juga dapat memproyeksikan struktur dari suatu kesan
kepada kesan yang lain. Sebagai contoh, penyair Andre Breton menulis “my
wife, whose waist is an hourglass”. Di sini kesan dari sebuah jam pasir
(hourglass) dipetakan ke dalam kesan pinggul seorang wanita.

5.

Metafora tingkat umum (generic-level metaphor)
Metafora tingkat-umum adalah metafora yang tidak terbatas pada kerangka
daerah asal dan daerah target. Satu contoh adalah metafora “peristiwa”
adalah “tindakan”, yang menafsirkan peristiwa sebagai tindakan yag
dilakukan oleh beberapa pengantar metafora. Metafora seperti ini akan
banyak menghasilkan personifikasi.

C.

METAFORA DALAM ARSITEKTUR
Arsitektur sebagai instrument komunikasi harus dapat menyampaikan makna
yang terkandung di dalamnya. Arsitektur bukan hanya sekedar bangunan mati
yang tidak memiliki jiwa namun Arsitektur adalah sebuah bentuk bahasa,
sehingga ia merupakan bagian dari komunikasi.
Makna primer dalam Arsitektur adalah bangunan sebagai wujud fungsi dan
struktur fisik, makna sekunder akan mewakili dan menekankan pada bagianbagian yang berkaitan dengan pengirim, penerima, dan kode yang merupakan
suatu system sehingga sebuah pesan dapat dimengerti.
Metafora

Arsitektural

berkenaan

dengan

pendefinisian

wujud

bentuk

Arsitektur, yaitu bagaimana menjelaskan dan mencari hubungan logis antara
kiasan tertentu dari arsitek ke dalam bentuk ruang bangun rancangannya, sebagai
makna kedua disamping pemenuhan fungsi bangunan. Metafora dalam Arsitektur
bagaikan kiasan berbahasa, memiliki kesamaan-kesamaan dan bersifat cukup
logis.
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Charles Jencks dan Michael Graves melihat bahwa orang dengan latar
belakang berbeda akan membaca ekspresi metaforik (dalam hal ini bangunan)
secara berlainan. Metafora berkaitan dengan pemahaman manusia, dengan
pengalaman

yang

melatarbelakangi

pemikiran

manusia.

Pengalaman

dan

pemahaman manusia terhadap sebuah konsep akan terpatri dalam ingatannya,
bentuk yang terlihat, permukaan yang kasar, cahaya terang, sampai wangi bunga,
dan lain-lain. Karakteristik ruang, kode visual maupun ekspresi tarikan garis
adalah upaya untuk merangsang pemahaman manusia kepada konsep yang ingin
ditampilkan.
Arsitektur yang berdasarkan prinsip-prinsip metafora, pada umumnya dipakai
jika:
4. Mencoba atau berusaha memindahkan keterangan dari suatu obyek (konsep
atau obyek) ke obyek lain.
5. Mencoba atau berusaha untuk melihat suatu obyek (konsep atau obyek)
seakan-akan suatu hal yang lain.
6. Mengganti fokus penelitian atau penyelidikan area konsentrasi atau
penyelidikan lainnya (dengan harapan jika dibandingkan atau melebihi
perluasan kita dapat menjelaskan subyek yang sedang dipikirkan dengan
cara baru).
Kegunaan penerapan metafora dalam Arsitektur sebagai salah satu cara atau
metode sebagai perwujudan kreativitas Arsitektural, yakni sebagai berikut:
·

Memungkinkan untuk melihat suatu karya Arsitektural dari sudut pandang
yang lain.

·

Mempengaruhi untuk timbulnya berbagai interpretasi pengamat.

·

Mempengaruhi pengertian terhadap suatu hal yang kemudian dianggap
menjadi hal yang tidak dapat dimengerti ataupun belum sama sekali ada
pengertiannya.

·

D.

Dapat menghasilkan Arsitektur yang lebih ekspresif.

PEMINDAHAN MAKNA METAFORA ARSITEKTURAL
Layaknya ekspresi, bahasa berupa konsep yang dituangkan dalam kata-kata,
memiliki karakteristik yang sedikit banyak menjelaskan arti kata tersebut. Konsep
itu kini akan dipindahkan ke dalam ruang tiga dimensi ruang pun memiliki
sejumlah karakteristik yang dapat menjelaskan artinya. John Simond menulis,
karakteristik ruang merupakan kualitas abstrak yang akan mempengaruhi respon
emosi maupun psikologi pemakainya. Bila sesuai dengan tujuan penggunaan dan
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konteks pemakaiannya, maka ekspresi metaforiknya akan tersampaikan. Berikut
contoh konsep yang dipindahkan ke dalam karakteristik ruang. (Soedarsono,
2000:114)
Tabel IV.01
Pemindahan konsep ke dalam
karakteristik ruang dalam Metafora

Konsep
Ketegangan

Karakteristik ruang
Bentuk-bentuk

tak

stabil,

perbenturan

warna-warna

yang

intens,

penekanan visual suatu obyek, permukaan keras dan kasar, elemenelemen yang tidak familiar, cahaya terang dan menyilaukan, suara
gemuruh.

Istirahat

Obyek yang mudah dikenali, garis-garis yang mengalir, stabilitas struktur
yang jelas, elemen horizontal, tekstur dan cahaya lembut, suara sayupsayup, warna putih, abu-abu, biru dan hijau

Ketakutan

Tidak ada orientasi, area tersembunyi, kejutan-kejutan, bidang lekukan,
putaran dan pecahan, bentuk-bentuk tak stabil, pijakan licin, void tanpa
pengaman, elemen-elemen tajam, gelap/remang-remang, warna pucat
dan monokrom

Kegembiraan

Pola dan bentuk halus mengalir, gerakan dan irama terlihat pada struktur,
sedikit batasan, warna hangat dan cerah, cahaya berkelap-kerlip

Perenungan

Terisolasi, pribadi, terpisah, cahaya dan warna lembut berpendar, suara
bernada rendah dan konstan, tanpa elemen dekorasi, tanpa gangguan
kekontrasan.

Garis, bentuk, warna, tekstur memiliki kualitas abstrak yang mempengaruhi
respon emosional –intelektual manusia. Bila sebuah bentuk menceritakan sesuatu
atau mempengaruhi pengamatnya, adalah baik untuk memakai bentuk tersebut
dalam penyusunan struktur obyek dan ruang yang dapat menyampaikan pesan
yang sama pada pemakai ruang. Bentuk tiga dimensi dapat disusun dari bidang,
dan bidang dapat disusun dari garis, sehingga ekspresi garis dapat menjadi kode
visual suatu karakteristik obyek yang akan memetaforakan sebuah ide ke dalam
wujud arsitektur.
Gambar IV.01
Pemindahan makna sebuah konsep melalui bentuk garis yang merangsang daya pemahaman manusia
terhadap konsep tersebut.
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Icon dan symbol dalam metafora arsitektural
Robert Venturi memilah bentuk bangunan sebagai iconic dan simbolik.
Dicontohkan dengan bentuk bangunan bebek sebagai iconic dan bangunan yang
memakai pergola sebagai simbolik. Sebagai metafora, keduanya jelas mewakili
sebuah konsep atau obyek yang diutarakan maknanya melalui bangunan tersebut.
Sebagai metafora iconic bentuk bebek tersebut diangga terlalu formal dan
eksplisit dalam pengutaraan maknanya sehingga jelas bagi tiap orang dan tidak
menyisakan tempat bagi imajinasi untuk berkembang. Hal ini dianggap dangkal
sebagai metafora karena sifatnya langsung seakan tanpa pemikiran lebih lanjut.
Sedangkan pemakaian pergola berupa atap peneduh di depan pintu masuk suatau
bangunan adalah ekspresi simbolik yang informal dan implisit. Ekspresi demikian
tidak langsung membawa penglihat pada sebuah makna literal. Apakah ia
merupakan ekspresi metaforik bebek sebagai bangunan tentu memerlukan
imajinasi dan pemahaman penikmatnya.

E.

KATEGORI ARSITEKTUR METAFORA
Anthony Antoniades

mengidentifikasikan tiga buah kategori

metafora

Arsitektural, yaitu : (Soedarsono, 2000:115)
1. Metafora abstrak (intangible metaphor), dimana ide pemberangkatan
metaforiknya berasal dari sebuah konsep yang abstrak, sebuah ide, sifat
manusia, atau kualitas obyek (alami, tradisi, budaya).
Arsitek-arsitek Jepang seperti Arata Isozaki, Kazuhiro Ishi, dan rekan
lainnya juga menemukan inspirasi melalui metafora. Kazoo Shinohara,
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dianggap berhasil mengangkat sifat “keheningan” Jepang ke dalam ruang
tiga dimensi.
2. Metafora konkrit (tangible metaphor), dimana ide pemberangkatan
metaforiknya berasal dari karakter materi atau visual obyek yang konkrit
(menara yang seperti tongkat, rumah seperti istana, atap berbentuk
perahu).
Sebuah contoh adalah Sydney Opera House yang terletak di pelabuhan kota
Sydney, Australia, karya John Utzon. Utzon ingin menunjukkan cangkang
sebuah bangunan dalam hubungannya dengan suatu permukaan bola dan
sayap burung yang sedang terbang. Kalangan jurnalis menganggapnya
sebagai cangkang kerang laut yang berwarna putih dengan kombinasi layar
kapal

yang

meramaikan

pelabuhan

Sidney.

Kritikus

Arsitektur

menganggapnya sebagai cangkang bertumpuk dari perkembangan kuncup
bunga yang akan mekar. Sedangkan mahasiswa Arsitektur di Australia
berpendapat bahwa Sidney Opera House sebagai kiasan kura-kura yang
sedang bercinta.

Gambar IV.02
Sidney Opera House karya Jorn Utzon
(sumber : www.greatbuildings.com)

Gambar IV.03
Tanggapan mahasiswa
arsitektur di Australia
berpendapat bahwa Sidney
Opera House sebagai kiasan
kura-kura yang sedang bercinta.
(sumber : Charles Jenks, 1979)
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3. Metafora kombinasi (combined metaphor), dimana konsep abstrak dan
karakter materi atau visual obyek bergabung sebagai ide pemberangkatan
kreasi Arsitektural. Karakter visualnya dapat menjadi alasan untuk menilai
sifat-sifat, kualitas dan karakter wadah visualnya.
Sebagai contoh adalah:
·

Bangunan Albuquerque Blood Bank
Bangunan ini berwarna merah darah, karya Antoine Predock. Karya
Arsitektur ini disebut sebagai penerapan metafora berlapis. Melihat
ide awalnya sebagai bank darah, maka diambillah ide darah tersebut
sebagai langkah awal. Dengan setting lokasi lembah Rio Grande yang
ketika matahari terbenam langitnya memerah darah, maka ide darah
itu dianggap cocok dengan ide lokasi. Darah selain sebagai sesuatu
yang konkrit, memiliki massa, bentuk dan sifat-sifatnya adalah juga
hidup manusia. Pengembangan ini selanjutnya dikaitkan lagi yang
menjadikannya bangunan merah di atas merah, matahari yang akan
terbenam (kiasan seseorang yang kehilangan darah, kehilangan
kehidupan). Kemudian terbit lagi dianggap sebagai metafora siklus
hidup manusia.

·

Nagakin Capsule Building
Bangunan ini dirancang oleh arsitek Jepang bernama Kisho Kurokawa.
Bangunan ini terdiri dari 140 kotak yang disusun pada dua buah core.
Bangunan ini juga mendapat tanggapan dari masyarakat yang
mengamatinya antara lain diinterpretasikan seperti tumpukan sugar
cupe, tumpukan mesin cuci, dan lain sebagainya. Namun sang arsitek
sendiri mengatakan bahwa bentuk itu adalah metafora dari kandang
burung yang diibaratkan sebagai tempat tinggal para bussinessman
yang sibuk “terbang” dari satu tempat ke tempat lain.

Gambar IV.05
Detail Nagakin Capsule Building, Ginza, Tokyo.
(www.greatbuildings.com)

Gambar IV.04
Nagakin Capsule Building, Ginza, Tokyo,
karya Kisho Kurokawa
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·

TWA Building
Merupakan bangunan yang berfungsi sebagai bandara, yang oleh
perancangnya dimetaforakan sebagai sebuah burung yang siap
terbang. Konsep ini muncul dari konsep bandara yang merupakan
tempat mendarat (terminal pesawat terbang). Sehingga ide massa
bangunan penunjang bandara tersebut mengambil konsep yang
identik atau menjiwai bandara sebagai terminal pesawat terbang
yakni burung dengan sayapnya yang membentang.

Gambar IV.06
TWA Building karya Eero Saarinen
(www.greatbuildings.com)

F.

KASUS METAFORA ARSITEKTURAL
F.1. CHURCH OF THE LIGHT – TADAO ANDO
Chruch of The Light berada di tengah daerah pemukiman di Osaka,
Jepang. Bangunan ini berdiri di atas lahan seluas 838.6 m2, tersusun dari
sebuah kotak persegi yang dipotong 15 derajat oleh dinding beton massif
sehingga memiliki bentuk entrance segitiga. Melewati pintu, pengunjung
akan berputar 180 derajat ketika memasuki hall gereja. Di dalam, terlihat
dinding altar yang dipotong oleh bukaan berbentuk salib, sehingga cahaya
dapat menyinari keheningan interior. Dengan dinding beton massif berpola
persegi 90 x 180 cm yang menyebabkan ketertutupan interior serta
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pemakaian bahan lantai kayu yang bertekstur menekankan kesederhanaan
dan kejujuran karakter ruang.

Gambar IV.07
Pintu masuk Church of The Light, karya Tadao Ando
(www.greatbuildings.com)

Konsep Metaforik Ando
Ando mengatakan, “a person sitting silent and contemplative”,
sebagai gambaran upacara minum teh Jepang dalam sebuah “sukiya”.
Tujuan upacara tersebut adalah agar seseorang dapat mencapai jiwa
“shibul”. Nuansa “silent and contemplative” (diam dan merenung) ingin
diciptakan Ando agar pengguna karya arsitekturnya turut merasakan
ketenangan, kesederhanaan, harmonisasi dengan alam dan ketentraman,
layaknya jiwa yang “shibul” dalam rumah teh “sukiya”. Ando pernah
berkata tentang karya arsitekturnya, “Saya tidak percaya bahwa arsitektur
harus bicara banyak. Ia harus tenang, dan biarkan alam dalam wujud
cahaya dan angin yang melakukannya”. Tepatlah bila dikatakan bahwa
“diam dan merenung” tersebut memang merupakan ide pemberangkatan
metaforik yang dipakai Tadao Ando.
Analisis Ekspresi Metaforik Ando
Sifat “diam dan merenung” dipindahkan ke dalam ekspresi ruang tiga
dimensional sehingga menghasilkan bentuk bangunan yang “tenang”. Di
sini, jenis metaforanya adalah metafora kesan (image metaphor), karena
terdapat penataan kesan sifat “diam dan merenung” ke dalam kesan
bangunan gereja. Dengan demikian kategori pemberangkatan metaforanya
berupa metafora abstrak (intangible metaphor) karena ide “diam dan
merenung” adalah konsep yang abstrak, merupakan kualitas obyek yang
menunjukkan kelakuan manusia.
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Pemindahan karakteristik konsep metaforik dapat dilihat dengan
mengacu pada karakteristik ruang, kode visual maupun ekspresi garis-garis
abstrak yang dihasilkan oleh “diam dan merenung”. Bagi seorang yang diam
dan merenung, ia membutuhkan ruang terisolasi, tertutup dan stasis agar
terpisah dari gangguan luar (disebut Ando sebagai emotionally fundamental
space), dan dapat berkonsentrasi pada kondisi emosionalnya.

Gambar IV.09
Dalam
gereja ini karakteristik
Bentuk geometris sederhana dari
dinding masif gereja

Gambar IV.10
Penggunaan dinding beton tanpa elemen
dekorasi pada fasade gereja

ruang yang diwujudkan oleh Ando

adalah ruang yang:

1. Terisolasi, pribadi dan terpisah melalui pemakaian dinding-dinding
beton massif yang memiliki sedikit bukaan
2. Material yang terbatas pada beton, kaca dan baja juga mendukung
nuansa terisolasi ini. Bentuk geometris sederhana merupakan cara
menunjukkan kesederhanaan dan dengan jelas memperlihatkan batas
ruang
3. Cahaya dan warna lembut berpendar. Pencahayaan alami dengan
permainan pendaran lembut, beberapa tempat gelap dan terang dapat
dlihat dari pemakaian bukaan dengan posisi dan bentuk tertentu seakan
memecah kegelapan. Warna yang digunakan semuanya warna alami
bahan
4. Tanpa elemen dekorasi, tanpa gangguan kekontrasan. Melihat detail
yang minim dekorasi den bentuk geometris sederhana pada keseluruhan
bangunan

menyiratkan

makna

diam

dan

sederhana

yang

ingin

disampaikannya.
Bangunan tersebut merupakan contoh metafora simbolik, bila
mengacu pada pendapat Paule Henie dan Robert Venturi karena memuat
abstraksi konsep “diam dan merenung” yang sarat akan persepsi sehingga
menimbulkan makna konotatif (bukan denotatif, karena kita tidak dapat
langsung mengetahui makna di balik fungsinya melainkan harus melalui
serangkaian pemikiran). Ekspresi kedua bangunan tersebut adalah informal
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dan implicit, tidak hanya membawa kita pada sebuah makna literal.
(Soedarsono, 2000:118-119).
F.2. Guggenheim Museum, Bilbao, Spanyol – Frank Gehry
Guggenheim Museun berdiri di
atas lahan segitiga seluas 32.700 m2,
berada

di

selatan

tepi

Sungai

Nervion, Bilbao, yang menjadi daerah
komersial, industri perkapalan dan
jalan

kapal

serangkaian
sebuah

dagang.
massa

fokus

Terdiri

yang

berupa

dari

memiliki

atrium

di

pusatnya dengan skala monumental.
Sebentuk

massa

sclupturaI

Gambar IV.11
Guggenheim Museum, Bilbao, Spanyol yang
dilihat dari tepi Sungai Nervion.

berlapiskan titanium dengan bentuk
lengkung dan putaran pada sisi sungai, menyatukan kesemuanya dalam
sebuah komposisi arsitektur. Sebagian massa diteruskan melewati bawah
jembatan Puente de la Salve yang diakhiri sebuah menara berlapis
limestone pada bagian yang berhadapan dengan kota. Bangunan ini
dikelilingi oleh serangkaian plaza dan selasar yang dapat diakses langsung
dari jalur transportasi ditambah adanya sebuah taman air yang sejajar
dengan sungai.
Interior museum menyediakan tiga lantai ruang peragaan termasuk
galeri monumental setinggi 50 M beratap skylight pada atriumnya khusus
untuk karya seni berukuran besar. Ketiga lantai itu saling dihubungkan oleh
jembatan, elevator kaca dan tangga yang berada di sekitar atrium. Selain
itu, museum ini juga memiliki galeri memanjang, seluas 10.400 m2, yang
menjangkau kedua sisi bawah jembatan Puente de la Salve dan berakhir
pada menara. Pencahayaan alami melalui skylight dan sistem pantulan
pada atap menerangi penampilan interiornya.

Gambar IV.12
Interior galeri memanjang,
Gugenheim Museum.

Gambar IV.13
Pencahayaan alami melalui skylight,
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Konsep Metaforik Gehry
Gehry menyatakan sebuah ekspresi yang mewakili latar belakang
budayanya, dimana dunia semakin sibuk, waktu terasa semakin cepat dan
memburu. Suasana hiruk-pikuk seperti itu adalah sebuah ide yang
melatarbelakangi karyanya baik dalam bidang arsitektur maupun seni. Hal
tersebut

dianggap

sebagai

suatu

kontekstualitaas

terhadap

kondisi

masyarakat di era yang semakin maju. Banyak karya Gehry yang mengambil
ide metaforik “ikan”. Ini dikarenakan ia menyukai bentuk dan pergerakan
ikan dalam air dan bekas yang ditinggalkannya dapat dijadikan ide
rancangan. Ia juga sering bermain dengan ikan dalam bak mandi ketika
kecil saat tinggal dengan neneknya.
Analisis Ekspresi Metaforik Gehry
Bentuk metafora yang dihadirkan Gehry adalah metafora kesan
(image metaphor). Sifat “hiruk-pikuk” dan bentuk serta pergerakan seekor
ikan dalam air dipindahkan ke dalam ekspresi ruang tiga dimensi. Kesan
konsep tersebut dipetakan ke dalam kesan sebuah bangunan museum.
Melalui kehadiran kedua ide pemberangkatan metaforik tersebut, jelas pula
bahwa kategorinya termasuk metafora kombinasi (combined metaphor),
karena “hiruk-pikuk” merupakan kualitas yang menunjukkan kondisi
masyarakat masa kini dan “ikan” yang merupakan obyek visual.
Makna literal museum, yaitu fungsinya sebagai fasilitas kebudayaan
tentu berbeda dengan makna sekunder yang ditimbulkan. Makna lain
muncul dalam pemikiran pemakai bangunan, yang mencari kategorisasi
bentuk untuk pemahamannya.
Karakteristik ruang dalam karya Gehry adalah:
1. Bentuk-bentuk tak stabil, tekstur permukaan dan kombinasi warna
melalui komposisi lengkungan dan putaran ke kiri, kanan, atas dan
bawah. Pemakaian bahan titanium serta limestone, warna metal
dikombinasikan dengan warna kecoklatan batu alam.
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2. Bentuk tegas, bidang bersudut, diagonal yang dapat dilihat dari ruangruang interior maupun bentuk secara keseluruhan yang sculptural
tersebut.
3. Material solid berupa batu, logam dan kayu (pada interiornya) dengan
tekstur kasar alami bahan terlihat jelas mendominasi penampilan
bangunan menampilkan kesan dinamisnya suasana.

Gambar IV.14
Paduan bahan logam dengan batu
alam pada Gugenheim Museum.

Gambar IV.15
Interior atrium yang melenggak
lenggok bak penari.

“Ikan” dan “ular” menurut pengamat arsitektur Dennis Dollens,
terlihat dari liukan bangunan sebagaimana seekor ikan bergerak dalam air
juga lempengan titanium yang seakan membentuk sisik ikan. “Bunga
metalik”, museum ini memang diharapkan menjadi “bunganya” Bilbao,
memberikan nafas segar untuk program revitalisasi kota, mengundang
pengunjung dari berbagai penjuru dunia. Sedangkan “penari” hadir
terutama

pada

interior

atrium

yang

melenggak-lenggok

bagaikan

gemulainya seorang penari.
Karya Gehry ini ternyata menimbulkan bermacam pemahaman yang
menurut Shakespeare, membuatnya menjadi karya yang kaya dan kuat.
Ekspresi informal dan implisit pada Guggenheim-Bilbao tidak membawa
orang kepada sebuah pemahaman tunggal maupun fungsi museum belaka.
(Soedarsono, 2000:122-123).
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BAB V
PUSAT PENGEMBANGAN WANITA
YANG DIRENCANAKAN
A. TINJAUAN PUSAT PENGEMBANGAN WANITA DI SEMARANG
A.1. PENGERTIAN
Pusat Pengembangan Wanita (Woman Development Center), sebuah
interpretasi ide emansipasi Kartini melalui Metafora Arsitektur.
·

Woman

: (= women, plr)
Wanita. (Shadily, 1996)

·

Development

: (=develop).

Pengembangan,

perkembangan.

(Shadily, 1996 : 179)
·

Center

: Pusat, bagian tengah. (Shadily, 1996)

·

Pusat

: Pokok pangkal yang menjadi pumpunan (berbagai
urusan, hal, dsb).(Tim KBBI 1995)

·

Pengembangan

: Suatu proses yang dilakukan untuk meningkatkan
kondisi yang ada agar menjadi lebih baik dan
menarik

;

proses/cara

pembangunan

sacara

bertahap dan teratur yang menjurus kearah
sasaran yang diikehendaki. (Tim KBBI, 1995)
·

Wanita

: Perempuuan dewasa. (Tim KBBI, 1995)

·

Interpretasi

: Pemberian

kesan,

pendapat

atau

pandangan
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teoritis terhadap sesuatu ; tafsiran. (Tim KBBI
1995 : 384)
·

Ide

: Rancangan yang tersusun di dalam pikiran ;
gagasan ; cita-cita. (Tim KBBI 1995 : 365)

·

Emansipasi

: Pembebasan dari perbudakan ; Persamaan hak
dalam

berbagai

aspek

kehidupan

masyarakat

(seperti persamaan hak kaum wanita dengan pria).
Emansipasi Wanita adalah proses pelepasan diri
wanita dari kedudukan sosial ekonomi yang rendah
atau

pengekangan

hukum

yang

membatasi

kemungkinan untuk berkembang dan untuk maju.
(Tim KBBI 1995 : 258)
Jadi Pusat Pengembangan Wanita yang direncanakan adalah suatu wadah
pusat perkumpulan, pendidikan non formal dan pusat kegiatan wanita yang
berfungsi sebagai ajang pengembangan diri dengan kegiatan yang sebagian
besar bersifat edukasional, yang konsep rancangannya menggunakan gagasan
emansipasi Kartini.
A.2. TUJUAN dan SASARAN
Tujuan
Tujuan didirikannya Pusat Pengembangan Wanita ini adalah untuk mewadahi
kegiatan pendidikan yang bersifat informal, sebagai tempat berkumpulnya
wanita untuk berorganisasi, mengaktualisasikan diri mereka sendiri, tempat
untuk saling berbagi dan berdiskusi mengenai masalah diantaranya sesamanya
serta wadah untuk menaungi kegiatan hobby dan rekreasi.
Sasaran
Sasaran pengguna Pusat Pengembangan Wanita ini adalah wanita berusia 15
tahun ke atas, dari semua lapisan dan kalangan yang memiliki keinginan
untuk maju melalui pendidikan non formal dengan mengikuti kelas-kelas
kegiatan yang dibuka serta program pengembangan diri lainnya.
A.3. STATUS, FUNGSI dan SIFAT
Status dan Sistem Pengelolaan
Pusat Pengembangan Wanita di Semarang merupakan bagian dari lembaga
pemerintah yang bergerak dalam bidang pendidikan untuk meningkatkan
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kemampuan Sumber Daya Manusia yang sepenuhnya merupakan milik badan
swasta, yang bersifat non formal/berada di luar sekolah. Berdiri secara
otoriter dengan sistem koordinasi manajemen dan pengembangan yang
sepenuhnya menjadi hak dan tanggung jawab badan pengelola tersebut.
Fungsi
Secara garis besar keberadaan Pusat Pengembangan Wanita di Semarang
berfungsi sebagai pusat fasilitas pengembangan bakat, minat dan pendidikan
non formal khas wanita dalam suatu wadah yang terorganisasi, yang antara
lain :
-

Sebagai sarana pembinaan dan pengembangan potensi bakat wanita
melalui kegiatan yang bersifat organisasi dan edukasi

-

Sebagai tempat one stop service bagi wanita (kecantikan, kesehatan
dan kebugaran)

-

Memberikan keahlian khusus pada wanita sehingga dapat memberikan
pemasukan dan dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif usaha

Sifat
Pusat Pengembangan Wanita di Semarang merupakan bangunan komersial
berorientasi pendidikan yang ditujukan untuk masyarakat, khususnya wanita,
yang menginginkan sarana pembinaan keterampilan, pengembangan bakat &
kemampuan, pelayanan khas wanita (kecantikan, kesehatan dan kebugaran)
serta pendidikan non formal yang membekali mereka dengan keterampilan
sehingga potensi yang ada dalam diri dapat dijadikan sebagai sesuatu yang
‘menghasilkan’.
A.4. MOTIVASI TUNTUTAN PENGADAAN
Pengadaan Pusat Pengembangan Wanita dapat ditinjau dari beberapa sudut
pandang, yaitu :
·

Motivasi pengadaan fasilitas bagi wanita
-

Menghadirkan suatu wadah kegiatan khusus untuk wanita yang
berbasis pada bidang pendidikan non formal

-

Mewadahi

semua

kegitan

wanita,

mulai

dari

kegiatan

perkumpulan / organisasi, pendidikan, kecantikan, kesehatan dan
hobby
·

Motivasi pengadaan bagi pengelola
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Memberikan alternatif tempat pemusatan kegiatan wanita untuk
memenuhi kebutuhan pendidikan non formal, tempat pelayanan
kecantikan, kesehatan serta tempat penyaluran hobby, minat dan bakat
wanita.
A.5. LINGKUP PELAYANAN
-

Pusat Pengembangan Wanita di Semarang bukan merupakan pendidikan
formal yang mengutamakan sisi akademis melainkan lebih sebagai
wadah untuk menggali dan mengembangkan potensi wanita melalui
beragam program pendidikan yang disediakan, yang diharapkan dapat
membuat wanita memiliki keterampilan khusus yang dapat dijadikan
sebagai tambahan income

-

Pusat Pengembangan Wanita di Semarang merupakan fasilitas dimana
wanita bisa mengembangkan diri melalui program pendidikan kejuruan
informal yang ditawarkan namun lebih dari itu wanita juga dapat
mengikuti kegiatan pengembangan diri lainnya seperti berorganisasi,
mengikuti seminar maupun diskusi sehingga dapat meningkatkan
kemampuan sosial dan kreativitasnya.

A.6. PROGRAM KEGIATAN
Pengelompokkan

dan

macam

kegiatan

yang

diwadahi

dalam

Pusat

Pengembangan Wanita yang direncanakan adalah sebagai berikut :
Kegiatan Utama
a. Kelompok Kegiatan Organisasi
Merupakan

kegiatan

untuk

berkumpul

dalam

suatu

lingkungan

organisasi. Organisasi yang dapat ditampung pada dasarnya mencakup
seluruh organisasi wanita yang ada.
b. Kelompok Kegiatan Pertemuan
Merupakan kegiatan untuk berkumpul, membahas dan membicarakan
sesuatu hal dalam sebuah forum, seperti :
-

Seminar

-

Lokakarya

-

Rapat

-

Arisan, dsb.

c. Kelompok Kegiatan Promosi dan Gelar karya
Merupakan suatu jenis kegiatan untuk mempromosikan karya dalam
berbagai bentuk, misalnya :
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-

Pameran

-

Bazaar

-

Pagelaran / pementasan

-

Penjualan, dsb.

d. Kelompok Kegiatan Edukasi
Merupakan jenis kegiatan untuk meningkatkan ketrampilan dan
kemampuan wanita, lebih menekankan pada sisi edukasi seperti
berbagai kursus dan pelatihan dalam bidang :
-

Bahasa

-

Keterampilan (memasak, menjahit, tata rias, busana, merangkai
bunga dan parcel, dll)

-

Kepribadian, dsb.

e. Kelompok Kegiatan Pelayanan Masyarakat
Merupakan jenis kegiatan komersil yang bersifat pelayanan, seperti :
-

Pelayanan kecantikan (salon dan konseling kecantikan).

-

Pelayanan kesehatan (klinik kulit dan ginekolog).

-

Perawatan kebugaran (aerobic, fitness)

Kegiatan Pengelolaan
Merupakan kegiatan yang menangani keberlangsungan semua kegiatan yang
ada di Pusat Pengembangan Wanita. Bentuk kegiatan :
-

Kegiatan pengelolaan umum

-

Kegiatan pengelolaan bidang organisasi

-

Kegiatan pengelolaan bidang pertemuan

-

Kegiatan pengelolaan bidang promosi dan gelar karya

-

Kegiatan pengelolaan bidang edukasi

-

Kegiatan pengelolaan bidang pelayanan masyarakat

-

Kegiatan operasional

Kegiatan Penunjang
Merupakan kegiatan sampingan yang menunjang rangkaian aktivitas yang
dilakukan pengunjung maupun pengelola
Bentuk kegiatan meliputi :
-

Kegiatan parkir

-

Kegiatan ibadah
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Kegiatan

Servis

Merupakan kegiatan yang bersifat melayani kebutuhan fisik bangunan.
Kegiatan ini meliputi :
-

Kegiatan pemeliharaan kebersihan

-

Kegiatan penyimpanan barang dan alat

-

Kegiatan MCK

-

Utilitas bangunan / operasional bangunan

A.7. STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA
Skema V.01
Struktur organisasi pengelola PPW

A.8. WAKTU KEGIATAN
Kegiatan dilaksanakan setiap hari kerja, Senin hingga Sabtu pada jam 08.00
hingga 20.00 namun tidak menutup kemungkinan adanya kegiatan yang
bersifat occasionally seperti seminar, diskusi, pameran, bazaar dan gelar
karya dapat dilaksanakan di luar ketentuan waktu yang berlaku.

B.

SEMARANG, PLACE OF SETTING
Kota Semarang merupakan ibukota propinsi Jawa Tengah, yang merupakan
pusat dari segala aspek kehidupan di Jawa Tengah, seperti perekonomian, bisnis,
pendidikan, pariwisata, budaya dan lain-lain. Luas wilayah kota Semarang 373.70
km2, terbagi dalam tiga wilayah pembantu walikota, 16 kecamatan dan 177
kelurahan.
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Dari 16 kecamatan di wilayah kota Semarang, ada 2 kecamatan yang
mempunyai wilayah terluas, yaitu Kecamatan Mijen (57.55 km2) dan Kecamatan
Gunungpati (54.11 km2). Kedua kecamatan tersebut termasuk dalam kawasan
“kota atas” yang sebagian besar wilayahnya masih terdapat areal persawahan dan
perkebunan. Sedangkan kecamatan yang mempunyai luas terkecil adalah
Kecamatan Semarang Selatan (5.93 km2) dan Kecamatan Semarang Tengah (6.14
km2). Kecamatan Semarang Selatan dan Semarang Tengah merupakan daerah
pusat kota yang sekaligus sebagai pusat perekonomian/bisnis di kota Semarang.

Gambar V.01
Peta Kota Semarang
(Sumber : RUTRK Semarang)

B.1. Tinjauan Fisik Kotamadya Semarang
B.1.1. Geografis
Kota Semarang berada pada posisi di tengah-tengah pantai
utara Pulau Jawa, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten
Kendal, sebelah Timur dengan Kabupaten Demak, sebelah Selatan
berbatasan dengan Kabupaten Semarang dan sebelah Utara
berbatasan dengan Laut Jawa, dengan garis pantai sepanjang 13.6
km.
Posisi geografi Kota Semarang terletak di pantai Utara Jawa
Tengah, tepatnya pada garis 6º.5' - 7º.10' Lintang Selatan dan
110º.35' Bujur Timur. Luas Kotamadya Semarang sebelum diperluas
adalah sebesar 99.40 km2 dan setelah diperluas menjadi 364.81 km2
(PP No.16/1976) dan saat ini menjadi 373.70 km2, dengan batas
wilayah seperti dalam tabel berikut ini :
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Tabel V.01
Batas geografis Kota Semarang

Sisi Kota

Batas Wilayah
Letak Lintang

geografi

Sebelah Utara

6050’ LS

Sebelah Timur

0

Sebelah Selatan
Sebelah Barat

110 90’ BT
0

7 10’ LS
0

109 35’ BT

Letak

Keterangan

Kota

Laut Jawa
Kabupaten Demak
Kabupaten Semarang
Kabupaten Kendal

Semarang ini dalam koridor pembangunan Jawa Tengah dan
merupakan simpul empat pintu gerbang, yakni koridor pantai Utara,
koridor Selatan ke arah kota-kota dinamis seperti Kabupaten
Magelang dan Surakarta yang dikenal dengan koridor MerapiMerbabu, koridor Timur ke arah Kabupaten Demak / Grobogan dan
Barat menuju Kabupaten Kendal. Dalam perkembangan dan
pertumbuhan Jawa Tengah, Semarang sangat berperan terutama
dengan adanya pelabuhan, jaringan transport darat (jalur kereta
api dan jalan) serta transport udara yang merupakan potensi bagi
simpul transport regional Jawa Tengah dan kota transit Regional
Jawa Tengah. Posisi lain yang tak kalah pentingnya adalah kekuatan
hubungan dengan luar Jawa, secara langsung sebagai pusat wilayah
nasional bagian tengah.
B.1.2. Topografi
Topografi wilayah Kota Semarang terdiri dari dataran rendah
dan dataran tinggi.
Dibagian Utara yang merupakan pantai dan dataran rendah
memiliki kemiringan 0-2% sedang ketinggian ruang bervariasi antara
0-3,5 M.Di bagian Selatan merupakan daerah perbukitan, dengan
kemiringan 2 - 40% dan ketinggian antara 90 - 200 M di atas
permukaan air laut (DPL).
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Menurut kondisi topografinya, Semarang terdiri dari 2 bagian,
yaitu :
Tabel V.02
Topografi Kota Semarang

No
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.

Bagian Wilayah
DAERAH BAWAH
Daerah pantai
Pusat keramaian kota (depan hotel Dibya Puri)
Simpang Lima (daerah pusat kota)
DAERAH ATAS
Candibaru
Jatingaleh
Gombel
Gunungpati
· Sebelah Barat
· Sebelah Timur Laut
Mijen (atas)

Ketinggian (m)
0.75
2.45
3.49
90.56
136
270
256
394
253

B.1.3. Iklim
Letak Kotamadya Semarang yang berada di tengah bentangan
panjang kepulauan Indonesia dari arah Barat ke arah Timur
mengakibatkan Semarang beriklim tropis dengan 2 musin, yaitu
musin hujan dan musim kemarau yang silih berganti sepanjang
tahun. Suhu udara di kota Semarang relatuf cukup panas, hal ini
disebabkan karena pengaruh angin muson. Suhu udara rata-rata di
kota Semarang adalah :
·

Daerah bawah

:

Maksimum 33.4 oC
Minimum 22.7 oC
Kelembaban 73 %

·

Daerah atas

:

Maksimum 28.1 oC
Minimum 20.6 oC
Kelembaban 78%

Hujan turun sepanjang tahun, dengan curah hujan tahunan yang
bervariasi dari tahun ke tahun rata-rata berkisar antara 2215 mm
sampai dengan 2183 mm dengan maksimum bulanan terjadi pada
bulan Desember sampai bulan Januari. Kelembaban udara rata-rata
bervariasi dari 62 % sampai dengan 84 %. Arah angin sebagian besar
bergerak dari arah Tenggara menuju Barat Laut dengan kecepatan
rata-rata berkisar antara 5.7 km/jam.
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B.1.4. Prasarana Transportasi
Berikut dapat diketahui beberapa pencapaian menuju kota
Semarang.
1. Transportasi Darat
Kota Semarang mempunyai letak yang sangat strategis
dalam sistem jaringan jalan darat yang terletak di Pulau Jawa.
Semarang terletak ditengah-tengah poros jalan raya yang
menghubungkan Jakarta, Surabaya dan Yogyakarta. Disamping
itu Semarang juga mempunyai hubungan jalan raya dengan
kota-kota lain di Jawa Tengah yang relatif baik.
a. Kendaraan-kendaraan pribadi
Pola jaringan jalan untuk menunjang pembangunan Kota
Semarang adalah pola "Jari-jari dengan Lingkar" (Ring and
Radial Patern). Hal ini didasarkan pada karakteristik fisik
Kota Semarang. Adapun sistem transportasi dasar tersebut,
terdiri atas :
§

Jalur Lingkar Dalam
Jalur ini mengitari lingkungan pusat kota dan berfungsi
sebagai jalur penampung dan pembagi arus di pusat
kota jalur ini melingkar dari Jl. Sriwijaya, Jl. Veteran,
Jl. Dr.Sutomo, Jl. Tawang, Jl. Pengapon, Jl. R.Patah
dan Jl. Dr.Cipto.

§

Jalur Lingkar Tengah
Jalur ini menjadi penampung arus kegiatan regional
yang masuk dari jalur radial fungsi dari jalur lingkar
tengah ini adalah untuk menampung arus lalulintas
internal ke eksternal atau sebaliknya. Jalur ini sangat
penting untuk membebaskan wilayah pusat kota dari
arus kendaraan berat, baik kendaraan barang maupun
penumpang antar kota. Oleh karena itu jalur ini
merupakan jalur bebas hambatan, mulai dari Jatingaleh
menuju Krapyak melewati Manyaran, kemudian melalui
Jl. Siliwangi berbelok ke Timur Kalibanteng menuju
Pelabuhan Laut, kemudian menuju ke Timur, ke
Banjirkanal Timur, terus menuju ke Jangli melalui
wilayah Kedungmundu, terus menuju jalan Semarang Bawen.

bab I
pendahuluan

i

- 71

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

§

Jalur Lingkar Luar
Merupakan jalur antara lingkungan yang melingkar di
pinggiran kota Semarang, mulai dari Mangkang ke arah
pusat

Kecamatan

Mijen,

Gunungpati

melewati

Pedalagan, Tembalang, Mangunharjo ke Banyumanik,
terus ke Utara menembus jalur jalan radial yang
menuju ke Demak.
Status jaringan jalan yang ada di kota Semarang adalah
sebagai berikut :
·

Jalan

:

Meliputi Jl. Raya Mangkang ; Jl.
Siliwangi

nasional

;

Jalan

Arteri

;

Jl.

Ronggowarsito ; Jl. Pengapon ; Jl.
Kaligawe ; Jl. Widoharjo ; Jl. Dr.
Cipto ; Jl. Dr. Wahidin ; Jl. Setiabudi
; Jl. Perintis Kemerdekaan
·

Jalan

:

Meliputi

Jl.

Imam

Bonjol

;

Jl.

Pandanaran ; Jl. Ahmad Yani ; Jl.

propinsi

Brigjen Sudiarto ; Jl. Pemuda ; Jl. S.
Parman ; Jl. Sutomo
·

Jalan kodya

:

Meliputi Jalan Jrakah-Mijen ; Jalan
Mijen-Gunungpati ; Jalan GunungpatiManyaran ; Jalan Pedurungan-Mrican.

b. Sub-sub terminal
Disamping itu sistem jaringan tersebut juga dilengkapi
dengan sub-sub terminal yaitu sub terminal Sendowo
dipusat kota, sub terminal Pedurungan disebelah Tenggara,
sub terminal Watugong di sebelah Selatan, sub terminal
Gatot Subroto dan Taman Lele di sebelah Barat. Adapun
untuk terminal induk untuk Kota Semarang ada di Jl.
Kaligawe (Terboyo) yang mampu menjawab tantangan yang
akan mewadahi kebutuhan terminal yang memadai bagi
kota Semarang.
c. Kendaraan umum lain
Adapun jenis kendaraan / armada umum antar kota yang
beroperasi antara lain bus umum, mikro bus dan taxi.
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Sedangkan kendaraan umum dalam kota antara lain
angkutan kota, taksi, dokar, andong, becak dan ojek.
d. Kereta api
Disamping itu Kota Semarang juga dilengkapi dengan
jaringan jalan kereta api yang merupakan transportasi yang
banyak di gemari masyarakat. Ada beberapa stasiun kereta
api di Kota Semarang antara lain Stasiun Tawang di jalan
Tawang, stasiun Poncol di Jl. Imam Bonjol dan ada juga
stasiun Alastuwo yang terletak di sekitar Kel. Bangetayu.
2. Transportasi Udara
Bandara Ahmad Yani Semarang dibangun pada tahun 1931
sampai dengan 1933, yaitu pada waktu pesawat masih
berbaling-baling satu. Bandara ini terletak pada daerah dataran
rendah di sebelah Barat Pelabuhan Tanjung Emas.
Di sebelah Selatannya terdapat daerah perbukitan dengan
ketinggian antara 50 sampai dengan 250 m di atas permukaan
air laut, sedang di sebelah Utaranya merupakan daerah
pertambakan dan di sebelah Baratnya merupakan daerah yang
sedang dikembangkan menjadi kawasan industri.
Secara bertahap, bandara ini terus dikembangkan menjadi
Bandara Internasional sehingga mampu ikut serta menunjang
pertumbuhan kota Semarang sebagai pusat Pemerintahan, kota
dagang, kota industri dan kota transit.
3. Transportasi Laut
Sebagai transit kota dagang dan pintu gerbang Utara Jawa
Tengah,

Kota

Semarang

memiliki

sarana

dan

prasarana

transportasi yang lengkap. Predikat Semarang sebagai pintu
gerbang Utara Jawa Tengah menjadikan semakin mantap
dengan dikembangkannya Pelabuhan Tanjung Emas menjadi
Pelabuhan Samudera. Kejayaan Semarang sebagai Bandar Niaga
yang

besar,

Samodranisasi

menjadi

semakin

Pelabuhan

Tanjung

cerah,
Emas

setelah

program

secara

bertahap

dilaksanakan sesuai rencana Induk.
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Gambar V.02
Beberapa ‘pintu gerbang’ Semarang

B.1.5. Sosio Kependudukan
Jumlah penduduk kota Semarang pada tahun 2003 adalah
sebagai berikut.
Tabel V.03
Jumlah Penduduk Semarang tahun 2003

No

Kecamatan

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Mijen
Gunungpati
Banyumanik
Gajahmungkur
Semarang Selatan
Candisari
Tembalang
Pedurungan
Genuk
Gayamsari
Semarang Timur
Semarang Utara
Semarang Tengah
Semarang Barat
Tugu
Ngaliyan
Jumlah

Jenis Kelamin
Laki-laki
Perempuan
20,512
20,173
29,394
29,648
56,079
55,448
29,686
29,534
42,580
42,263
39,502
40,627
55,986
54,829
71,968
73,033
33,733
33,709
32,255
33,055
41,067
42,830
59,523
63,830
37,104
39,320
75,200
75,296
12,326
12,342
47,790
47,551
684,705
693,488

Jumlah
40,685
59,042
111,527
59,220
84,843
80,129
110,815
145,001
67,442
65,310
83,897
123,353
76,424
150,496
24,668
95,341
1,378,193

Tingkat pertambahan penduduk kota Semarang diperkirakan
sebesar 1.65% pada tahun 2010 dari masing-masing kecamatan yang
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ada di Semarang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel
berikut
Tabel V.04
Perkiraan kepadatan penduduk Semarang pada 2010

JUMLAH
PENDUDUK
TH.2010

LUAS WILAYAH
(HA)

I

207,227

2.223,298

93

200

II

147,867

1.320,516

112

140

III

340,369

3.521,748

97

140

IV

88,456

2.738,442

32

100

V

282,809

2.621,508

108

120

VI

144,626

4.420,057

33

100

VII

137,265

2.509,084

55

100

VIII

75,614

5.399,085

14

100

IX

54,405

6.213,266

9

100

X

145,903

6.393,943

23

100

BWK

KEPADATAN PENDUDUK
KOTOR

BERSIH

Perkiraan jumlah penduduk Semarang pada tahun 2010 akan
mencapai 1.633.711 jiwa dengan daerah seluas 37.370,39 Ha.
Sedangkan perkiraan kepadatan penduduk kota Semarang secara
garis besar dapat dilihat pada tabel berikut
Tabel V.05
Perkiraan kepadatan penduduk Semarang secara
garis besar per Kecamatan

BWK

KECAMATAN

R

I

Semarang Tengah
Semarang Selatan
Semarang Timur
Candisari
Gajahmungkur
Semarang Utara
Semarang Barat
Genuk
Pedurungan
Gayamsari
Tembalang
Banyumanik
Gunungpati
Mijen
Ngaliyan
Tugu

-1.50%
0,01%
-2,50%
0,24%
1,39%
3,50%
0,40%
3,50%
4,58%
0,85%
3,93%
2,86%
2,60%
3,40%
3,25%
1,35%
JUMLAH

II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

JUMLAH
PENDUDUK TH
2010
207,227

147,866
340,369
88,456
282,809
144,626
137,265
65,927
73,263
145,903
1.633.711
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B.2. Kebijaksanaan Pengembangan Wilayah Kotamadya Semarang
Pengembangan fungsi utama kegiatan Kota Semarang menurut RIK
Th.1975-2000 meliputi :
P

Kegiatan pemerintahan

P

Kegiatan perdagangan

P

Kegiatan transportasi

P

Kegiatan industri

P

Kegiatan pendidikan

P

Kegiatan pariwisata.

Keenam fungsi kegiatan tersebut dikembangkan menjadi kegiatan utama
untuk jangka waktu sampai dengan tahun 2000, melalui dukungan-dukungan
konsepsional dan pengembangan fisik kota.
Untuk mengarahkan perkembangan lebih lanjut, Kota Semarang dibagi
dalam empat wilayah pengembangan :
Tabel V.06
Tabel pembagian wilayah pengembangan
kota Semarang

No
1.

Wilayah
Pengembangan
WP I

Bagian
Wilayah
Kota
BWK I

BWK II

BWK III

BWK VI
BWK VII

Banyumanik

BWK VIII

Gunungpati

BWK IX

Mijen

WP II

BWK IV
BWK X

3.

WP III

BWK V

WP IV

Semarang Tengah
Semarang Timur
Semarang Selatan
Gajahmungkur
Candisari
Semarang Barat
Semarang Utara
Genuk
Ngaliyan
Tugu
Gayamsari
Pedurungan
Tembalang

2.

4.

Kecamatan

Fungsi
Perdagangan & Jasa
Perkantoran
Perkantoran & Jasa
Pendidikan
Rekreasi + Olahraga, Fasilitas
Umum
Campuran
Transportasi
Indistri – Transportasi
Industri
Rekreasi
Campuran
Pengembangan permukiman
Pendidikan
Pengembangan permukiman
Kawasan militer
Pengembangan permukiman
Pertanian
Rekreasi
Permukiman
Perdagangan
Perkantoran
Industri non polutif &
Teknologi tinggi
Rekreasi
Olahraga
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1. Wilayah Pengembangan I (Wilayah Pelayanan A)
Meliputi sebagian besar wilayah Kota Lama dan sebagian Kecamatan
Genuk dengan karateristik kegiatan kekotaan dan menjadi pusat kota
maupun ekstensi pusat kota (ekstensi primer). Penggunaan lahan yang
direncanakan adalah kegiatan pusat kota, berfungsi sebagai pusat
kegiatan pelayanan umum (Central Business District) meliputi pusat
perbelanjaan, transportasi regional/lokal, pergudangan dan perumahan
dengan kepadatan tinggi. Untuk wilayah pengembangan ini, kepadatan
penduduknya direncanakan 176-220 jiwa/Ha untuk wilayah pusat kota,
sedangkan wilayah sekitarnya dengan kepadatan 51-175 jiwa/Ha.

Gambar V.03
Wilayah Pengembangan I (WPK I) Semarang

2. Wilayah Pengembangan II (Wilayah Pelayanan B)
Meliputi sebagian besar wilayah kecamatan Tugu dan sebagian wilayah
kecamatan Genuk dengan karateristik kegiatan industri (industrial
estate). Rencana kepadatan penduduk di wilayah ini sangat bervariasi,
yaitu 176-220 jiwa/Ha untuk wilayah yang berdekatan dengan pusat kota,
51-175 jiwa/Ha untuk wilayah bagian utara Genuk dan 31-50 jiwa/Ha
untuk wilayah Genuk bagian selatan. Genuk bagian utara direncanakan
15-30 jiwa/Ha.
Adapun pembagian wilayah pelayanannya adalah sebagai berikut :
a. Wilayah Pelayanan Tugu (B)
Termasuk di dalamnya sebagian dari wilayah Kecamatan Tugu yang
berfungsi sebagai daerah sub urban dan akan dikembangkan
menjadi wilayah industri, rekreasi pantai dan perumahan dengan
kepadatan rendah. Sub pusat pengembangannya terletak di
Mangkang Kulon, Tugurejo, dan Ngaliyan.
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b. Wilayah Pelayanan Genuk (C)
Termasuk di dalamnya sebagian dari wilayah Kecamatan Genuk
yang berfungsi sebagai sub urban dan akan dikembangkan menjadi
wilayah industri dan perumahan dengan kepadatan rendah. Sub
pengembangannya terletak di Genuk Sari.

Gambar V.04
Wilayah Pengembangan II (WPK II) Semarang

3. Wilayah Pengembangan III (Wilayah Pelayanan C)
Termasuk di dalamnya sebagian dari wilayah Kecamatan Genuk,
Kecamatan

Semarang

Timur,

Kecamatan

Semarang

Selatan

dan

perluasannya. Karateristik kegiatan dalam wilayah ini bersifat kekotaan
dan akan dikembangkan menjadi daerah sub urban. Penggunaan lahan
yang direncanakan adalah kegiatan jasa dan permukiman dengan
kepadatan sedang. Mengenai kepadatan penduduk di wilayah ini
direncanakan antara 31-50 jiwa/Ha.

Gambar V.05
Wilayah Pengembangan III (WPK III) Semarang
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4. Wilayah Pengembangan IV (Wilayah Pelayanan D)
Meliputi wilayah Kecamatan Gunungpati, Kecamatan Mijen dan sebagian
Kecamatan Tugu. Bagian wilayah ini mempunyai karateristik kegiatan
yang bersifat agraris. Hal ini memungkinkan daerah tersebut untuk
dikembangkan menjadi pusat industri agraris.

Gambar V.06
Wilayah Pengembangan IV (WPK IV) Semarang

Dengan mengetahui rencana wilayah pengembangan kota Semarang maka
akan diketahui potensi-potensi atau peluang apa saja dari kota Semarang
yang bisa dikembangkan sekaligus dapat diketahui juga di bagian mana
potensi-potensi tersebut dapat dikembangkan sehingga perkembangan kota
dapat terencana dan tertata dengan baik.
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